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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 2020 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 200 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. 

Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w 2020 r. 

W gminie  Ojrzeń funkcjonują następujące jednostki: 
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 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 (zlikwidowany z dniem 

30 listopada 2020 r.) 

 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 2020 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 2020 rok 

(Uchwała Nr XII/76/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 r.), 

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

gminy Ojrzeń na 2020 r. (Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 

października 2019 r.), 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. (Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy Ojrzeń z 

dnia 30 grudnia 2019 r.), 

 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.) oraz, oraz Gminny Program Osłonowy wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i uczniów na rok szkolny 2020/2021 (Uchwała Nr XXI/134/20 

Rady Gminy w Ojrzeniu z dnia 1 września 2020 r.). 

 Program Współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, 
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 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.  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla fragmentów 

miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin gm. Ojrzeń.  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla fragmentów 

miejscowości Nowa Wieś gm. Ojrzeń. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla miejscowości 

Osada Wola gm. Ojrzeń. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla miejscowości 

Zielona gm. Ojrzeń. 

 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 doświadczająca przemocy, 

 liczba dzieci korzystająca z wypoczynku, 

 liczba zatrudnionych asystentów, 

 liczba środowisk objęta monitorowaniem 

 liczba osób bezrobotnych,  

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach, pogadankach, warsztatach, 
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 liczba osób korzystających z pomocy,  

 liczba spotkań integracyjno – towarzyskich,  

 liczba osób biorących udział w okresowych badaniach,  

 liczba monitoringów zrealizowana przez przedstawicieli GKRPA,  

 liczba udzielonych porad.  

Wskaźniki te w większości zostały osiągnięte, działania realizowano stosując się do 

wymogów przeciwdziałania COVID-19. 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 

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 2020 rok 

skierowany był do rodzin, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie  przekraczał 150 % 

kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej. W ramach programu uczniom 

zapewniony został posiłek z częściową odpłatnością 1,00 zł. Pozostałą część kwoty, tj. 1,30 zł 

pokrywała Gmina.  

 

Przyjęty przez Radę Gminy Ojrzeń Program Osłonowy dla rodzin z dziećmi z terenu 

gminy Ojrzeń na 2020 rok miał na celu pomoc osobom i rodzinom, które nie kwalifikują się do 

korzystania z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. Osoby i rodziny często ponoszą duże koszty związane z utrzymaniem, a dodatkowo 

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

sytuację materialną miały  osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe. 

 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2020 rok określono następujące cele:  

  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 

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

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

rozwiązywania problemów alkoholowych,  

 działania 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 były:  

 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 Gminą w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych,  

 liczba punktów sprzedaży alkoholu,  

 liczba wydanych i cofniętych zezwoleń,  

 liczba kontroli punktów sprzedaży alkoholu.  

Wskaźniki te w większości nie zostały osiągnięte z uwagi na przestrzeganie działań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ogłoszony stan epidemii skutkował 

wprowadzeniem wielu zmian, które dały możliwość GKRPA w Ojrzeniu wdrożenia stosownej 

metodyki pracy. 
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Realizacja Gminnego Programu Osłonowego wyrównywania szans edukacyjnych 

dzieci i uczniów w 2020 roku przebiegała w myśl dwóch uchwał podjętych przez Radę Gminy 

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

Ojrzeń całości kosztów dojazdów dzieci do placówek oświatowych położonych  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 2020 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 

2020 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. W 

2020 r., uchwalono 4 kolejne dokumenty planistyczne: dla fragmentów miejscowości: Kicin, 

Halinin, Wola Wodzyńska, Osada Wola, Zielona, Nowa Wieś. 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 2020 r. wydano 1 decyzję 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i budowy sieci 

energetycznej oraz 45 decyzji o warunkach zabudowy. 31 decyzji dotyczy zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 14 decyzji dotyczących zabudowy innej w tym: budynki 

gospodarcze, rozbudowa budynków inwentarskich, garaże, myjnia samochodowa.  

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. 
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Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami 

czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć 

długoterminową strategię na działania. 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 2020 roku została  rozpoczęła inwentaryzację źródeł ciepła mieszkańców Gminy 

Ojrzeń. Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w 100% dotacji  na zadanie „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie 

gminy Ojrzeń. Całkowita wartość zadania wynosi 89 544,00 zł.  

Dzięki projektowi „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) u 

mieszkańców zamontowano 25 instalacji fotowoltaicznych oraz 35 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 zostały załażone 4 instalacje fotowoltaiczne. Łączna moc 

wyprodukowanej energii z nowo wybudowanych 64 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]. Ponadto w celu poprawienia oświetlenia w miejscowościach  Gminy zostały 

zakupione i zamontowane nowe lampy solarne.  

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 2020 gmina Ojrzeń w ramach zadania pn.: „Demontaż, odbiór, transport i 

utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2020 roku”. otrzymała od 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

dofinasowanie w formie dotacji na kwotę  41.453,20 zł co stanowiło 100% kosztów 

kwalifikowanych całości zadania. Odebrano i zutylizowano 112 ton azbestu od 42 

mieszkańców naszej Gminy. Łącznie usunięto w latach 2019 -2020 już ponad 300 ton azbestu. 

 

W Programie rewitalizacji 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 

2020 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. Została zakończona  budowa Sali sportowej w Ojrzeniu, która przyczyniać się 

będzie do poprawy jakości życia mieszkańców, kształcenia dzieci i młodzieży, oraz będzie 

pełnić funkcje integracyjne. Nowopowstała hala jest połączona z budynkiem szkoły 

podstawowej w Ojrzeniu. W budynku  hali znajdują się dwie części: sala widowiskowo – 

sportowa o wymiarach ok. 18mx30m, oraz 3 kondygnacyjne zaplecze socjalno – techniczne. 

Nad zapleczem znajduje się widownia na 130 miejsc. 

Budowa sali gimnastycznej została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w kwocie 3 022 300,00 zł. Dodatkowa Gmina otrzymała dofinansowanie ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 061 835,00 zł. Całkowita 

wartość inwestycji to 5 396 538 ,00 zł. 
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Zdjęcie nr 1 i 2: Budowa hali sportowej Ojrzeniu (fot. materiały własne) 
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4 FINANSE GMINY OJRZEŃ   
4.1 DANE OGÓLNE 

Budżet gminy Ojrzeń na 2020 r. zakładał wpływy w kwocie 25 678 565,67 zł oraz 

wydatki w kwocie 28 193 852,67 zł. W konsekwencji wprowadzonych zmian na dzień 31 

grudnia 2020 roku budżet uległ zmianie i wyniósł po stronie dochodów – 31 057 410,23 zł, 

natomiast po stronie wydatków –  34 872 410,23 zł. 

Z planowanej kwoty dochodów 31 057 410,23 zł do budżetu wpłynęła kwota 28 933 

452,70 zł, co stanowi  93,16 % wykonania planu dochodów. 

 PLAN WYKONANIE % 

DOCHODY BIEŻĄCE 23 535 206,18 23 446 304,46 99,62 

DOCHODY MAJĄTKOWE 7 522 204,05 5 487 148,24 72,95 

RAZEM 31 057 410,23 28 933 452,70 93,00 

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

Z planowanej kwoty wydatków 34 872 410,23 zł  wydatkowano 27 006 027,27 zł, co 

stanowi  77,44 %  wykonania planu wydatków. 

 PLAN WYKONANIE % 

WYDATKI BIEŻĄCE 23 828 073,00 21 353 807,38 89,61 

WYDATKI MAJĄTKOWE 11 044 337,23 5 652 219,89 51,18 

RAZEM 34 872 410,23 27 006 027,27 77,44 

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

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 768,05 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 317,19 zł. Dla porównania, w roku 2019 dochody 

wyniosły: 5 579,18, zaś wydatki: 6 058,88 zł. Widać tu bardzo dużą dynamikę wzrostu. 

Pomimo wystąpienia epidemii COVID-19 możemy powiązać to zarówno z przyczynami 

makroekonomicznymi –, 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, – to wszystko powoduje tak pozytywną zmianę zaprezentowanych wskaźników. 

 2018 2019 2020 

Dochody w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

4.598,22 5 579,18 6 768,05 
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Wydatki w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

4.943,73 6 058,88 6 317,19 

Tabela nr 3: Wydatki i dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

(materiały własne UG Ojrzeń) 

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie 28 933 452,70 zł i zrealizowania  wydatków 

w kwocie 27 006 027,27 zł na koniec 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 

927 425,43 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2020 

roku wynosiły 7 471 000,00 zł. W 2020 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 

171 000,00 zł. Według stanu na koniec roku 2020 zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów wynoszą  9 986 000,00 zł. 

W 2020 roku Gmina Ojrzeń kontynuowała rozpoczętą  emisję obligacji komunalnych 

w kwocie 2 686 000,00 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 26 października 2020 roku Gmina Ojrzeń podpisała umowę organizacji, 

prowadzenia i obsługi obligacji z Domem maklerskim Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie 

na kwotę 2 686 000,00 zł. Decyzje o emisji obligacji komunalnych podjęto Uchwałą Rady 

Gminy z dnia 28 września 2020 roku. W 2020 roku wyemitowane zostały obligacje o wartości 

2 686 000,00 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;  
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 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 2020 roku  wystąpiły należności w kwocie  843 874,86 zł. Na powyższą 

kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 795 061,98 zł i dotyczą następujących 

źródeł dochodów: 

 za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 39,60 zł,  

 czynszu za wynajem lokali – kwota 227,21 zł,  

 czynszu za wynajem mieszkania – kwota 5 434,03 zł,  

 spłat za wykupione nieruchomości – kwota 2 986,00 zł,  

 zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości – 

650,27 zł, 

 zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami – 37 939,71 zł, 

 podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – 

kwota 11 220,07 zł,  

 podatku od nieruchomości  -  kwota 48 877,87 zł,  

 podatku rolnego - kwota 19 431,21 zł,  

 podatku leśnego – kwota 4 148,72 zł,  

 podatku od środków transportowych - kwota 3 079,00 zł,  

 podatku od czynności cywilnoprawnych – 646,00 zł,  

 opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z 

odsetkami – 69,93 zł,  

 opłat za gospodarowanie odpadami – 96 043,35 zł, 

 zaliczka i fundusz alimentacyjny – 564 099,75 zł, 

 podatku dochodowego od osób fizycznych – 169,26 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 564 099,75 zł. Należności niestety z roku na rok rosną. W 2020 
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roku wypłacono 229 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 99 000,00 zł. 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 55 234,46 zł z tego przekazane 

do budżetu państwa 43 652,14 zł (w tym odsetki w kwocie 26 278,66 zł) oraz przekazane na 

dochody własne organu wierzyciela 11 582,32 zł. 

4.2 DOCHODY WŁASNE 
Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2020 rok 21,02 % ogółu budżetu. W 

2020 roku planowano dochody własne w kwocie 6 528 138,25 zł. Zrealizowano dochody w 

kwocie 6 513 540,94 zł, co stanowi 99,78 % wykonania. 

 2018 2019 2020 

Dochody własne kwotowo 5.164.611,91 zł 5.422.266,89 zł 6.513.540,94 zł 

Dochody własne jako 

procentowy udział w budżecie 

- 21,91 21,02 

Zmiana % rok do roku - 4,99 20,13 

Tabela nr 4: Zmiany wysokości dochodów własnych Gminy (materiały własne UG 

Ojrzeń) 

Możemy więc tu zaobserwować ponad 20 % wzrost. Jest to bardzo pozytywne zjawisko 

– że mimo zaistniałej sytuacji epidemicznej kwota obserwujemy wzrost dochodów własnych. 

Dochody podatkowe w kwocie 3 885 247,05 zł: 

 udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych   54 272,79 zł, 

  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych    2 323 060,00 zł. 

 podatek rolny   314 168,31 zł, 

 podatek od nieruchomości    927 207,41 zł, 

 podatek leśny   96 739,39 zł, 

 podatek od środków transportowych  43 628,40 zł, 

 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 4 

877,75 zł, 

 podatek od czynności cywilno - prawnych   108 751,00 zł,  

 wpływy z opłaty skarbowej  12 542,00 zł, 

 podatek od spadków i darowizn  17 270,00 zł. 

 opłaty za gospodarowanie odpadami – 680 622,51 zł. 

W roku 2019 dochody podatkowe Gminy wyniosły 3 653 570,63 zł. Wzrost wyniósł więc 

6.34%. 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. 
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Pozostała kwota dochodów własnych – 1 651 385,73 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 2020 roku uzyskano kwotę 232 783,95 zł, co 

stanowiło 99,95 % dochodów zaplanowanych.  

Sprzedano nieruchomości: 

 nr 53/1 w Halininie  – 38 782,00 zł, 

 nr 128/11 w Ojrzeniu  - 20 200,00 zł, 

 nr 74/9 w Ojrzeniu – 148 215,00 zł 

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

na raty długoterminowe – 7 220,95 zł 

4.3 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINOM  
Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 25,57 % ogółu budżetu w 2020 roku.  Plan 

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

2020 roku wyniósł 7 940 574,21 zł. Wydatkowano kwotę 7 932 324,59 zł, co stanowi 99,90 % 

planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na: 

 na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego  – 579 214,21 zł,  

 na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach 

zadań zleconych (ewidencja ludności , USC) – 43 655,00 zł,  

 na spis rolny - 21 325,00 zł, 

 na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców– 893,00 zł,  

 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej  – 31 907,70 zł 

 na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 37 110,50 zł,  

 na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  – 1 993 203,35 zł, 

 na wypłatę świadczenia wychowawczego ( program rodzina 500 plus) – 5 006 

398,00 zł, 

 na rządowy program  „Karta Dużej Rodziny  -  128,61 zł, 
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 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 – 40 239,96 zł, 

 na  realizację rządowego programu  „Dobry start” – 178 249,26 zł. 

4.4 DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ 

WŁASNYCH  
Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki 

odsetek ogółu budżetu  w 2020 roku – 2,79 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych w 2020 roku wyniósł 865 913,76 zł.   

Dotacje wykorzystano na: 

 zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok  – 68 

430,09 zł, 

 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 136 285,00 

zł,  

 na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 

z pomocy społecznej  – 10 054,00 zł,  

 na wypłatę zasiłków stałych – 125 134,00 zł, 

 na wypłatę zasiłków okresowych  – 5 050,80 zł,  

 na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 20 952,81 zł, 

 na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  – 81 

368,00 zł,  

 na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc 

materialna  – 113 650,78 zł, 

 dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeniu – 1 500,00 zł,  

 na bieżące utrzymanie dziennego pobytu Senior +  – 105 089,97 zł, 

 na bieżące funkcjonowanie żłobka – 22 275,00 zł, 

 na zakup w ramach programu „Aktywna tablica” - 8 000,00 zł. 
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Zdjęcie nr 3: Prace wykonane przez seniorów z domu SENIOR+ (fot. materiały własne) 

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

dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2020 roku stanowiły ponad 30,13 % wykonania 

dochodów budżetu.  

Roczny plan subwencji wynosił 8 718 785,00 zł. W okresie sprawozdawczym do 

budżetu gminy wpłynęła kwota 8 718 785,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. 

 PLAN WYKONANIE % 

SUBWENCJA OŚWIATOWA 4 196 454,00  4 196 454,00 100 

SUBWENCJA PODSTAWOWA 4 358 374,00 4 358 374,00 100 

SUBWENCJA ROWNOWAŻĄCA 163 957,00 163 957,00 100 

RAZEM 8 718 785,00 8 718 785,00 100 

Tabela nr 5: Subwencje (materiały własne UG Ojrzeń) 

4.6 ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 
Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 5 071 011,72 zł. Stanowi ona 17,53 

% ogółu budżetu są to: 

 środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2020” (dział 900) – 50 000,00 zł, 

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

kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” (dział 801) – 336 228,00 zł, 
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 środki w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i montaż 

instalacja OZE (dział 900) – 882 607,37 zł; 

 środki na usuwanie azbestu z terenu gminy (dział 900) – 41 453,20 zł, 

 środki na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej na budowę hali sportowej (dział 926) – 2 522 280,00 zł, 

 środki otrzymane w ramach RFIL (dział 758) – 1 061 835,00 zł, 

 środki w ramach programu FOGR (dział 010) – 54 938,07 zł, 

 środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” (dział 801) – 114 

970,08 zł, 

 środki na zakup wyposażenia do OSP Ojrzeń (dział 754) – 5 000,00 zł, 

 środki na Asystenta (dział 853) -1 700,00 zł.   

  

Zdjęcie nr 4 i 5: Zakupiony sprzęt komputerowy dla szkół w ramach realizacji projektów 

Zdalna szkoła+ (fot. materiały własne) 

4.7 WYDATKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ 
Na działania promujące gminę w 2020 r. zaplanowano 34 000,00 zł, z czego 

wydatkowano 26 323,71 zł.  Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, 

zlecone przez gminę, wiązały się z kosztami w kwocie 19 321,61 zł. Na skład i druk biuletynu 

informacyjnego w 2020 roku wydatkowano 4 551,00 zł. 

Gmina w 2020 r. prowadziła następujące tytuły prasowe: 
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„Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń”, zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod nr 

ISSN: 2354-0303  – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 4 551,00 zł oraz 

wpływami w wysokości 0 zł. Redaktorem naczelnym tytułu jest Zastępca Wójta Gminy – 

Kamila Włodkowska. 

4.8 WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM 

PANDEMII  
W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy w 2020 roku na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie 

kwotę 153 70,94 zł z tego na: 

 zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych, materiałów do szycia 

masek 4 736,50 zł. Kwotę 9 997,44 zł wydatkowano na zakup fartuchów 

ochronnych do walki z COVID – 19 dla pracowników Szpitala Rejonowego w 

Ciechanowie, 

 zakup komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

114 970,00 zł 

 jednorazowe dofinansowanie dla 48 nauczycieli na zakup wyposażenia do 

nauki zdalnej 24 000,00 zł 

 

5 INFORMACJA O STANIE MIENIA    
5.1 INFORMACJE OGÓLNE, ZMIANY WARTOŚCI 

 

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi  

60 395 885,23 zł – czyli w stosunku do roku 2019 r. wzrosła o 5 669 264,47 zł – zaś procentowo 

o 10,36 %. 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. 

Rodzaj składnika 2020 2019 2018 

Grunty  6 656 391,91 zł 6 833 508,91 zł 6 575 501,91 zł 

Budynki i lokale  17 083 991,83 zł 11 945 581,73 zł 10 460 566,39 zł 

Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej  

29 883 900,01 zł 29 652 001,07 zł 27 443 891,63 zł 

Maszyny i urządzenia techniczne  1 684 971,66 zł 1 594 610,62 zł 1 563 496,54 zł 

Środki transportu  1 895 219,20 zł 1 777 894,76 zł 1 787 674,47 zł 



str. 19 
 

Rodzaj składnika 2020 2019 2018 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości 

i wyposażenie  

34 692,04 zł 34 692,04 zł - 

Wyposażenie  2 674 003,72 zł 2 381 585,63 zł 2 054 314,68 zł 

Wartości niematerialne i prawne  257 239,36 zł 249 578,46 zł 244 400,16 zł 

Zbiory biblioteczne  260 167,54 zł 257 167,54 zł 231 194,12 zł 

RAZEM 60 395 885,23 zł 54 726 620,76 50 361 039,90 zł 

Tabela nr 6: Majątek Gminy Ojrzeń (materiały własne UG Ojrzeń) 

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 22 243 

790,38 zł, w tym wartości niematerialnych i prawnych  - 172 139,04 zł. 

Ze sprzedaży  mienia komunalnego w 2020 roku osiągnięto dochody w kwocie 214 

417,95 zł. Na kwotę składają się: 

sprzedane działki : 

1. nr 128/211 w Ojrzeniu   – 20 200,00 zł, 

2. nr 74/9 w Ojrzeniu –     148 215,00 zł, 

3. nr 53/1 w Halininie –  38 782,00 zł.  

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

na raty długoterminowe – 7 220,95 zł. 

Na powiększenie majątku gminy w 2020 roku wpłynęło oddanie do użytku 

następujących środków trwałych: 

1. modernizacja budynku Urzędu Gminy – 28 948,53 zł 

2. budowa hali sportowej w Ojrzeniu – 1 842 645,86  zł 

3. budowa studni alternatywnej w m. Luberadz – 155 413,10 zł 

4. modernizacja infrastruktury wodociągowej – 55 143,34  zł  

5. zakup koparki – 142 426,83 zł  

6. zakup kosiarki rotacyjnej – 23 616,00 zł  

7. zakup przystanków – 11 685,00 zł  

8. budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 32 996,68 zł  

9. zakup samochodu na potrzeby Gminy – 49 167,55 zł  

10. wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń – 44 956,50 zł  

11. modernizacja oświetlenia ulicznego – 20 000,00 zł 

12. modernizacja drogi gminnej Brodzięcinie  – 66 961,33 zł 

13. modernizacja drogi gminnej Obrąb – 59 876,15 zł  

14. modernizacja drogi gminnej Kowanty Borowe  – 33 614,91 zł 
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15. zakup działki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 21 320,90zł 

16. remont świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 21 140,00 zł 

17. modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 20 377,61 zł 

18. modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 25 000,00 zł  

19. poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka – 21 000,00 zł 

20. budowa sołtysówki we wsi Halinin – 24 736,82 zł  

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

22. budowa sołtysówki we wsi Halinin – 23 903,22 zł  

23. zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacji w systemie kształcenia 

zdalnego – 59 970,00 zł 

24. modernizacja oświetlenia na ul. Polnej w Ojrzeniu – 17 908,87 zł 

 

Zdjęcie nr 6: prace przy budowie studni nr 2 w SUW Luberadz (fot. materiały własne). 

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:  

1. działkę nr 88/1 w m. Nowa Wieś –    200,00 zł  

2. działkę nr 88/3 w m. Nowa Wieś – 1 500,00 zł 

Stan inwestycji rozpoczętych – 1.007.865,67 zł: 

1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 476 027,25 zł 

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł 
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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. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy 

Ojrzeń – 8 596,29 zł 

8. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach 

– 18.450,00 zł  

9. Zakup lamp solarnych – 11.193,59 zł  

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 26.141,12 zł 

11. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej –  20 958,18 zł 

12. Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16.000,00 zł 

13. Przedszkole w Ojrzeniu – 62.388,00 zł 

14. Termomodernizacja SP w Kraszewie – 25 461,00 zł 

15. Utworzenie dziennego Klubu SENIORA + - 5 843,15 zł 

16. Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – 98 541,79 zł  

17. Budowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie  – 30 956,16 zł 

5.2 GRUNTY 
 

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. 

Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców.  

W 2020 roku dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 214 417,95 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 –  1.160 869,87 zł 

Budynki strażnic i świetlic wiejskich –   3 075 030,76 zł 

Pozostałe /w tym gospodarcze/–  6 858 075,64 zł 
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W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji zmodernizowano budynek Urzędu 

Gminy – 28.948,53 zł. Dokonano remontu świetlicy w m. Przyrowa – 21.140,00 zł, 

zmodernizowano świetlice wiejską w Kałkach – 20.377,61 zł. Dokonano modernizacji 

strażnicy OSP Kraszewo – 25.000,00 zł . Zakończono budowę hali sportowej w Ojrzeniu – 

4.859.013,23 zł. Wydatkowano również 11.685,00 zł na przystanki autobusowy w Kraszewie i 

Łebkach Wielkich. Zakończone budowę sołtysówki we wsi Halinin – 86 174,72 zł. W związku 

z likwidacją Żłobka Gminnego w Kraszewie zwiększono wartość budynku Szkoły w Kraszewie 

o kwotę 305 169,63 zł, dokonano modernizacji Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 19 716,37 

zł. W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu przeznaczono na budowę kuchni i stołówki kwotę 56 

456,13 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Młocku dokonano modernizacji na kwotę 11 

073,31 zł. 

 

Zdjęcie nr 7: Nowa kuchnia w SP Ojrzeń (fot. materiały własne) 
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Zdjęcie nr 8: Otwarcie sołtysówki w Halininie (fot. materiały własne) 

5.4 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
5.4.1 Drogi gminne 

W 2020 roku wartość obiektów inżynierii lądowej – dróg wzrosła o kwotę 523 096,23 

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

istniejących już dróg od Skarbu Państwa i wynosi 16 806 451,84 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 2020 roku wzrosła o kwotę 210 

556,44  zł z tytułu modernizacji i wynosi 5 815201,22 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 
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podworskiego w miejscowości Ojrzeń w kwocie 6 208 793,45 zł. W roku 2020 zwiększono 

wartość OSA w Młocku – 11 361,51 zł.  

 Wartość pozostałych obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 

2020 roku uległa zmianie i wynosi 7 262 246,65 zł 

 

Zdjęcie nr 9: OSA w Młocku (fot. materiały własne). 

 

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

Budowlanej,  który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg. W 2020 r. zakupiono 

samochód osobowy Fiat Fiorino (dostawczy) – 49 167,55 zł, używaną koparkę kołową CAT – 

175 995,77 zł, oraz kosiarkę bijakową – 23 616,00 zł. 

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.080.652,50 zł. 

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy i GOPS  – 814.566,70 zł 

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2020 roku – 

1.895.219,20 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 1 684 971,66 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 2020 roku rozpoczęto, jak i kontynuowano następujące inwestycje: 

1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 476 027,25 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. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy 

Ojrzeń – 8 596,29 zł 

8. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach 

– 18.450,00 zł  

9. Zakup lamp solarnych – 11.193,59 zł  

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 26.141,12 zł 

11. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej –  20 958,18 zł 

12. Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16.000,00 zł 

13. Przedszkole w Ojrzeniu – 62.388,00 zł 

14. Termomodernizacja SP w Kraszewie – 25 461,00 zł 

15. Utworzenie dziennego Klubu SENIORA + - 5 843,15 zł 

16. Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – 98 541,79 zł  

17. Budowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie  – 30 956,16 zł 

Infrastruktura drogowa w gminie w 2020 roku  obejmowała 104, 660 km dróg. Na dzień 

31 grudnia 2020 roku drogi asfaltowe stanowiły 61,0 % wszystkich dróg, drogi utwardzone 

natomiast 39,0 %. 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 2020 roku wynosiła 138 km. Dostęp do sieci 

wodociągowej w gminie posiada 1 273 mieszkań. W 2020 roku doszło do 11 awarii sieci 

wodociągowej, których powodem było zużycie sieci, pęknięcie rur, oraz uszkodzenia 

poczynione przez podmioty trzecie. W związku z awariami podjęto decyzje o ich naprawie i 

dalszej eksploatacji. 

 W 2020 roku Gmina realizowała inwestycje kosztowne, ale służące jej rozwojowi i 

mających charakter długotrwałych stymulatorów rozwoju. 
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1. Sala sportowa w Ojrzeniu. W roku ubiegłym trwały prace związane z jej realizacją. Hala 

powstała przez niecałe dwa lata, przy jej budowie zastosowano nowoczesne standardy 

wdrażane przy tego typu obiektach. Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej w 

Ojrzeniu, mogą już korzystać z nowej hali sportowo-widowiskowej. Obiekt oprócz 

funkcji sportowych, może służyć jako miejsce imprez oświatowych i kulturalnych. 

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce we wtorek 6 października. Obiekt może 

pełnić rolę sali gimnastycznej, sceny teatralnej bądź sali do zabaw. We wszystkich tych 

przypadkach zapewnione jest pełne zaplecze socjalne oraz spełnione są wymagania 

ewakuacji, bhp i sanepid. Na trybunach może usiąść ponad setka widzów. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 5 509 518,95zł, uzyskana kwota dofinasowania to 4 084 

115,00 zł 
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Zdjęcie nr 10, 11 i 12: Sala Sportowa w Ojrzeniu (fot. materiały własne) 
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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 został przesunięty. 

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. 

Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a 

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. 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Ojrzeń w 2020 roku: 

LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

1. 
XVI/99/20 z dnia 17 lutego 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Gminą Miejską 

Ciechanów na powierzenie realizacji zadania 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

publicznego dotyczącego możliwości korzystania 

przez mieszkańców Gminy Ojrzeń z usług 

opiekuńczych dla dorosłych osób przewlekle 

psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo 

2. 
XVI/100/20 z dnia 17 lutego 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Zasobem Gminy Ojrzeń na lata 

2020 - 2021 

3. 
XVI/101/20 z dnia 17 lutego 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie rozpatrzenia petycji Pani 

Renaty Sutor 

4. 
XVI/102/20 z dnia 17 lutego 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie nadania Statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu  

5. 
XVI/103/20 z dnia 17 lutego 

2020 roku, 

Uchwała RG zmieniająca uchwałę Nr XV/78/2016 

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016r. w 

sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej 

jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz instytucji kultury, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń 

zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2316 Rady 

Gminy Ojrzeń z dnia 1 sierpnia 2016r 

6. 
XVI/104/20 z dnia 17 lutego 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenie stawki tej opłaty  

7. 
XVI/105/20 z dnia 17 lutego 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości 

8. 
XVI/106/20 z dnia 17 lutego 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania 
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zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

9. 
XVII/107/20 z dnia 27 

marca 2020 roku 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności działki o nr ewid 186/3 

w miejscowości Ojrzeń, gmina Ojrzeń  

10. 
XVII/108/20 z dnia 27 

marca 2020 roku,  

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Ojrzeń   

11. 
XVII/109/20 z dnia 27 

marca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń  

12. 
XVII/110/20 z dnia 27 

marca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiący fundusz sołecki na 2021 rok 

13. 
XVII/111/20 z dnia 27 

marca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie określenia kryteriów w 

postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Ojrzeń oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów  

14. 
XVII/112/20 z dnia 27 

marca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń 

15. 
XVII/113/20 z dnia 27 

marca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020 

16. 
XVIII/114/20 z dnia 5 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wotum zaufania dla Wójta 

Gminy Ojrzeń 
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17. 
XVIII/115/20 z dnia 5 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Ojrzeń za 2019 rok 

18. 
XVIII/116/20 z dnia 5 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2019 rok 

19. 
XVIII/117/20 z dnia 5 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności działki o nr ewid 184/4 

w miejscowości Ojrzeń, gmina Ojrzeń 

20. 
XVIII/118/20 z dnia 5 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Ojrzeń prawa własności 

nieruchomości w drodze darowizny 

21. 
XVIII/119/20 z dnia 5 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie likwidacji samorządowej 

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i 

Ojrzeniu 

22. 
XVIII/120/20 z dnia 5 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Ojrzeń 

23. 
XIX/121/20 z dnia 19 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie likwidacji samorządowej 

instytucji – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Ojrzeniu 

24. 
XIX/122/20 z dnia 19 

czerwca 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń 

25. 
XIX/123/20 z dnia 19 

czerwca 2020 roku,  

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020 

26. 
XX/124/20 z dnia 24 lipca 

2020 roku, 
Uchwała RG w sprawie emisji obligacji 

27. 
XX/125/20 z dnia 24 lipca 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń 

28. 
XX/126/20 z dnia 24 lipca 

2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020 
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29. 
XXI/127/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

30. 
XXI/128/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń  

31. 
XXI/129/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie skargi na Uchwałę Nr VI/36/2019 

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 roku w 

sprawie regulaminu dostarczenia wody na 

obszarze Gminy Ojrzeń  

32. 
XXI/130/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Ojrzeń  

33. 
XXI/131/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności działek na rzecz Gminy 

Ojrzeń  

34. 
XXI/132/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały Nr 

XV/100/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 lutego 

2020 roku w sprawie Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Ojrzeń na lata 2020 - 2024 

35. 
XXI/133/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia projektu 

zamiaru regulowaniu dostarczania wody na 

obszarze Gminy Ojrzeń w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu  

36. 
XXI/134/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Osłonowego wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i uczniów na rok szkolny 

2020/2021 
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37. 
XXI/135/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Ojrzeń w roku 

szkolnym 2020/2021 

38. 
XXI/136/20 z dnia 1 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020 

39. 
XXII/137/20 z dnia 28 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i 

ich części na terenie Gminy Ojrzeń  

40. 
XXII/138/20 z dnia 28 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zamiany nieruchomości 

gruntowych 

41. 
XXII/139/20 z dnia 28 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Ojrzeń i Bronisławie gm. Ojrzeń   

42. 
XXII/140/20 z dnia 28 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Młock-Kopacze, Baraniec, 

Luberadz, Kałki gm. Ojrzeń 

43. 
XXII/141/20 z dnia 28 

września 2020 roku,  

Uchwała RG w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XX/124/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 lipca 

2020 roku w sprawie emisji obligacji 

44. 
XXII/142/20 z dnia 28 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy Ojrzeń  

45. 
XXII/143/20 z dnia 28 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2020  
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46. 
XXII/144/20 z dnia 28 

września 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie likwidacji gminnej 

jednostki budżetowej Żłobka Gminnego w 

Kraszewie  

47. 
XXIII/145/20 z dnia 26 

października 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin 

gm. Ojrzeń 

48. 
XXIII/146/20 z dnia 26 

października 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Nowa Wieś gm. Ojrzeń 

49. 
XXIII/147/20 z dnia 26 

października 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Osada Wola gm. Ojrzeń 

50. 
XXIII/148/20 z dnia 26 

października 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Zielona gm. Ojrzeń  

51. 
XXIII/149/20 z dnia 26 

października 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wprowadzenia zmian w 

regulaminie dostarczenia wody na obszarze 

Gminy Ojrzeń 

52. 
XXIII/150/20 z dnia 26 

października 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych 

53. 
XXIII/151/20 z dnia 26 

października 2020 rok, 

Uchwała RG w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

54. 
XXIII/152/20 z dnia 26 

października 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminu Ojrzeń  

55. 
XXIII/153/20 z dnia 26 

października 2020 roku,  

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020 
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56. 
XXIV/154/20 z dnia 23 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie ustalenia zasad 

uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt uczestników w Klubie „Senior+” 

57. 
XXIV/155/20 z dnia 23 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu  

58. 
XXIV/156/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie ustanowienia Gminnego 

Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z 

terenu Gminy Ojrzeń na 2021 rok 

59. 
XXIV/157/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie nieodpłatnego nabycia na 

własność nieruchomości w miejscowości Halinin  

60. 
XXIV/158/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2021” 

61. 
XXIV/159/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych 

62. 
XXIV/160/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

63. 
XXIV/161/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG zmieniająca uchwałę w sprawie 

likwidacji gminnej jednostki budżetowej Żłobka 

Gminnego w Kraszewie  

64. 
XXIV/162/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020 

65. 
XXIV/163/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń  

66. 
XXIV/164/20 z dnia 

listopada 2020 roku, 

Uchwała RG zmieniająca uchwałę Nr XVI/104/20 

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 lutego 2020 r. w 

sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty  
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67. 
XXV/165/20 z dnia 21 

grudnia 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020 

68. 
XXV/166/20 z dnia 21 

grudnia 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ojrzeń 

69. 
XXV/167/20 z dnia 21 

grudnia 2020 roku, 

Uchwała RG – Uchwała Budżetowa Gminy 

Ojrzeń na rok 2021 

70. 
XXVI/168/20 z dnia 30 

grudnia 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Ojrzeń na lata 2021-2026” 

71. 
XXVI/169/20 z dnia 30 

grudnia 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok” 

72. 
XXVI/170/20 z dnia 30 

grudnia 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Ojrzeń 

73. 
XXVI/171/20 z dnia 30 

grudnia 2020 roku,  

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Ojrzeń drogi, oznaczonej nr 

działki 59 o powierzchni 0,10 ha, położonej w 

obrębie Ciemniewo Budy gm. Sochocin 

74. 
XXVI/172/20 z dnia 30 

grudnia 2020 roku, 

Uchwała RG w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2020 

75. 
XXVI/173/20 z dnia 30 

grudnia 2020 roku,  

Uchwała RG w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń  

76. 
XXVI/174/20 z dnia 30 

grudnia 2020 roku,  

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020 

 

Tabela nr 7: Uchwały Rady Gminy Ojrzeń w 2020r. (materiały własne UG Ojrzeń) 
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8 MIESZKAŃCY GMINY  
W okresie od początku do końca 2020 roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 25 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 4275 osób, w tym 2080 kobiet 

i 2195 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 344 

osób, a liczba mieszkańców – 402, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-59 lat) wynosiła 1252 osób, a 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-64) wynosiła 1524, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 484, a liczba 

mieszkańców: 269. 

W 2020 roku narodziło się w gminie 51 osób, w tym 26 dziewczynek i 25 chłopców, a 

zmarło 52 osoby, w tym 26 kobiet i 26 mężczyzn. Najczęstsze przyczyny zgonów to zgony 

naturalne. Tym samym przyrost naturalny był ujemny. Wpływ na to ma panująca pandemia 

COVID-19. W liczbach bezwzględnych nastąpił bowiem wzrost urodzeń, natomiast wzrost 

liczby zgonów miał 30% dynamikę – co w efekcie zniwelowało wzrost urodzeń i doprowadziło 

do ujemnego przyrostu naturalnego. Obrazuje to poniższa tabela: 

Rok Liczba 

urodzeń 

Liczba 

zgonów 

Przyrost 

naturalny 

Wzrost liczby 

urodzeń % 

Wzrost liczby 

zgonów % 

2019 51 52 -1 - - 

2020 49 40 9 4,08 30,00 

Tabela nr 8: Liczba urodzeń i zgonów w gminie Ojrzeń (materiały własne UG Ojrzeń). 

W roku 2020 roku było 31 osób zagrożonych ubóstwem,  zaś pod koniec 2019 roku było 

to 28 osób. Przyczynę wzrostu możemy upatrywać w utracie pracy a tym samym w pogorszeniu 

sytuacji materialnej spowodowanej pandemią COVID-19. 

9 OCHRONA ZDROWIA  
Na terenie gminy Ojrzeń funkcjonował jeden podmiot leczniczy - Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „SANALEX”. Liczba pacjentów korzystających w 2020 roku  z 

powyższego podmiotu leczniczego wynosiła 2686, a liczba udzielonych świadczeń 

zdrowotnych – 12 381. Liczba pacjentów zmniejszyła się w stosunku do 2019 roku głównie z 

tego powodu, że działanie służby zdrowia było utrudnione w wyniku sytuacji 

epidemiologicznej. Jednocześnie chorzy przechodzący COVID-19 z cięższymi objawami – byli 

hospitalizowani. Wpływ pandemii widać szczególnie w statystyce dotyczącej liczby zgonów – 

rok do roku nastąpił tu wzrost o 30%.  
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Rok Liczba pacjentów liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych Uwagi 

2020 2686 12 381 Spadek mimo 

COVID - 19 

2019 2972 14 360  

Tabela nr 9: Liczba pacjentów i świadczeń zdrowotnych (materiały własne UG Ojrzeń) 

W gminie w 2020 roku funkcjonowała jedna apteka oraz jeden gabinet stomatologiczny 

umieszczony w budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku 12 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

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

liczba podmiotów posiadających zezwolenia uległa zmniejszeniu – zamknięto jeden z punktów 

sprzedaży. 

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku wyniosły: 45 736,73 

zł. Wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2019 roku 16 301,17 zł stanowią sumę – 62 037,90 

zł. W 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 48 542,18 zł. Kwota do przeniesienia na 2021 rok 

wynosi 13 495,72 zł.  Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez Gminę z tytułu 

udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu) w 2020 roku sfinansowane zostały następujące 

wydatki: 

 na przeciwdziałanie narkomani przeznaczono 2 216,99 zł, 

 na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 46 325,19 zł (co stanowi 

79,39 % planu wydatków) – 58 354,17 zł. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 14 zgłoszeń  

przypadków nadużywania alkoholu. W wyniku podjętych działań w 10 sprawach skierowano 

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

odwykowego. 

W 2020 roku w 12 punktach sprzedaży napojów alkoholowych 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 naruszeń prawa, nie było przypadku odebrania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Realizowano również działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowej w ramach przepisów „Tarczy 1.0” celem zapewnienia 

dystansu społecznego. 
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10  POMOC SPOŁECZNA      
Wydatki w dziale pomocy społecznej wyniosły 1 063 707,52 zł, a środki przeznaczono 

na: 

• 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, usługi 

informatyczne oraz odpisy na ZFŚS), 

• pokrycie kosztów w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w 

domu” 

• pozostałą działalność. 

Beneficjentami pomocy społecznej w 2020 roku były 142 osoby, w tym  45 osób w 

wieku produkcyjnym oraz 20 osób w wieku poprodukcyjnym, 77 osób w wieku 0-17 lat, 122 

osoby poniżej kryterium dochodowego oraz 20 osób powyżej kryterium dochodowego. Z 

pomocy społecznej w postaci świadczeń pieniężnych skorzystało 60 osób, w postaci świadczeń 

niepieniężnych 86 osób. 

Rok Beneficjenci 

środowiskowej pomocy 

społecznej 

W tym w 

wieku 

produkcyjnym 

Uwagi 

2020 142 45 Tendencja korzystna spadek liczby 

osób korzystających, oraz poprawa 

struktury – spadek udziału osób w 

wieku produkcyjnym 

2019 191 101 Tendencja korzystna spadek liczby 

osób korzystających  

2018 315 137  

Tabela nr 10: Beneficjenci pomocy społecznej (materiały własne UG Ojrzeń) 

W 2020 roku w GOPS w Ojrzeniu pracował jeden asystent rodziny zatrudniony na cały 

etat, który objął wsparciem 8 rodzin (w tym 14 dzieci) z terenu gminy Ojrzeń. Powyższe 

rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny ze względu na trudności w wypełnianiu 
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funkcji opiekuńczo – wychowawczych, bezrobocie, przemoc, nadużywanie alkoholu, brak 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Plan wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 610 859,72 zł, wydatkowano 

kwotę 495 492,92 zł, co stanowi 81,11 %. Otrzymana dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej 

w kwocie 72 900,00 zł została w całości wykorzystana.  

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 

należy m.in. wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad 

osobami ubezwłasnowolnionymi. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu nie ponosił kosztów związanych z powyższym wynagrodzeniem. 

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 w 

celu ogrzania pomieszczeń, pobór energii elektrycznej, pobór wody, dostęp do usług 

telekomunikacyjnych,   usługi informatyczne oraz odpisy na ZFŚS). 

W ramach Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku objęto 

programem 86 osób. Pomocą w formie posiłku było objętych 77 dzieci ze szkół podstawowych, 

przedszkoli z terenu Gminy Ojrzeń. W ramach powyższego Programu pomocy w formie 

dożywiania udzielono 2 osobom będącym uczestnikami Dziennego Domu „Senior +” na kwotę 

3 097,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2020 roku przyznał także 

zasiłek na posiłek dla 7 osób zamieszkałych na terenie gminy Ojrzeń. Łącznie z tego tytułu 

wydano 19 świadczeń na kwotę 4 700,00 zł (tj. 4 600,00 zł wykorzystano z dotacji z budżetu 

państwa, a 100,00 zł ze środków własnych Gminy).  

Ogólny koszt programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

wyniósł 26 191,00 zł, z czego 5 238,00 zł stanowiły środki własne Gminy, natomiast 20 953,00 

zł to dotacja  z budżetu Wojewody. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Osłonowego wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i uczniów w 2020 roku zakupiono łącznie 448 biletów na łączną kwotę 

refundacji 26 825,68 zł.  

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 znacząco zmniejszyła się liczba osób 

korzystających zarówno z Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” jak i z 

Gminnego Programu Osłonowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów w 

stosunku do lat ubiegłych. 

W 2020 roku złożono 16 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:  

 - 10 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,  
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 - 1 wniosek o przedłużenie terminu ważności karty dla członka rodziny, który 

był już jej posiadaczem,  

 - 5 wniosków dla nowej rodziny.  

Łącznie w 2020 roku wydano 41 Kart Dużej Rodziny, w tym 7 kart elektronicznych. 

Wójt Gminy Ojrzeń w 2020 roku przyznał stypendia szkolne dla 104 uczniów na kwotę 

126 420,00  zł. Przyznano je głównie z powodu bezrobocia, ciężkiej lub długotrwałej choroby, 

wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa oraz spełnienia wymaganego kryterium 

dochodowego. Wniosek o stypendium szkolne 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 2020 roku dokonano aktualizacji 

wniosków złożonych do 15 września 2019 roku. Wówczas dokonano aktualizacji bieżącej 

sytuacji u 22 rodzin. Po weryfikacji dochodów rodziny stypendium szkolne przyznano dla 21 

rodzin, w tym dla 59 dzieci na łączną kwotę 87 792,00 zł. Natomiast do 15 września 2020 roku 

przyjmowane były nowe wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym. Do w/w 

pomocy zakwalifikowano 18 rodzin. Przyznano stypendium szkolne dla 45 dzieci. Stypendia 

szkolne były wypłacone na kwotę 38 628,00 zł. 

Od 2018 roku na terenie gminy Ojrzeń funkcjonował „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 +” korzystało 30 seniorów.  

W 2020 roku Dzienny Dom „Senior+” w Ojrzeniu swoim uczestnikom zapewniał 

rehabilitację ruchową, rehabilitację usprawniającą, terapię zajęciową, poradnictwo, 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, zajęcia edukacyjne. 

a postawie art. 11h ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm), 

Wojewoda Mazowiecki zawiesił czasowo funkcjonowanie placówki w terminach: 13.03 – 

27.05.2020 r. oraz 24.10 – 31.12.2020 r. W tym czasie praca z seniorami była prowadzona w 

formie zdalnej:  

• zajęcia z muzykoterapii realizowane były przy pomocy spotkań internetowych 

(utrudnionych ze względu na to, że nie każdy senior posiadał kamerkę 

internetową i mikrofon);  
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• raz w tygodniu Kierownik i opiekun osób starszych dostarczali uczestnikom 

materiały na cały tydzień oraz Dziennik Aktywności Fizycznej z rozpisanymi 

ćwiczeniami i nagraniem video z propozycją ćwiczeń;  

• fizjoterapeuta świadczył usługi w miejscu zamieszkania uczestników;  

• psycholog realizował indywidualną terapię z uczestnikami przez telefon - 

zwłaszcza w pandemii, kiedy seniorzy zostali „zamknięci’ w domach 

wielokrotnie potrzebowali przyjaznej rozmowy i zapewnienia, że „wszystko 

będzie dobrze". Raz na dwa tygodnie psycholog opracowywał zadania z 

psychoedukacji w formie „Neurobik”, który dostarczany był do domów 

uczestników.  

• opiekunowie osób starszych realizowali przyjazny telefon w celu upewnienia 

się, że seniorzy realizują program zajęć zdalnych, są zaopatrzeni we wszystkie 

niezbędne artykuły (dokonywali zakupów, dostarczali gry planszowe i książki z 

punktu bibliotecznego znajdującego się w placówce). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 211 rodzin. Liczba 

dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początek roku 343, a na 

koniec roku 287.  Kwota świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyniosła 1 715 160,13 zł, z czego: 

 475 254,35 zł – zasiłek rodzinny (4115 świadczeń), 

 218 008,78 zł – dodatki do zasiłku rodzinnego (2337 świadczeń), 

 164 687,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne (763 świadczeń),  

 692 449,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne (380 świadczeń),  

 31 000,00 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (31 

świadczeń), 

 133 761,00 zł – świadczenie rodzicielskie (147 świadczeń). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2020 roku opłacał składki na 

ubezpieczenie emerytalno -  rentowe  oraz zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 

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

tytułu. Kwota opłaconych składek wyniosła ogółem 165 450,00 zł, z czego 125 210,00 zł 

opłacono na składki emerytalno – rentowe (251 świadczeń), natomiast 40 240,00 zł opłacono 

na składki zdrowotne (247 świadczeń). 

W 2020 roku nie wypłacano zasiłków dla opiekunów z uwagi na brak uprawnień do 

pobierania tego świadczenia. W tym samym roku kalendarzowym wypłacono 229 świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego na kwotę 99 000,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
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Ojrzeniu wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 14 zawiadomień o możliwości 

popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego. 

Przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych, po czym poinformowano komorników 

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

odebrano 5 oświadczeń majątkowych. 

W 2020 roku wszczęto 3 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 55 

234,46 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: przekazane do 

budżetu państwa – 43 652,14 zł, w tym odsetki w kwocie 26 278,66 zł; przekazane na dochody 

własne organu właściwego wierzyciela  - 11 582,32 zł). Stan należności organu właściwego 

wierzyciela z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2020 roku 

wyniósł – 1 222 986,98 zł. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zostało złożonych 48 nowych 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wnioski 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. W 2020 roku wydano 54 informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego oraz w sprawach świadczenia wychowawczego wydano 5 decyzji 

administracyjnych. W 2020 roku świadczenie wychowawcze według stanu na ostatni dzień 

roku przysługiwało 815 dzieciom. Na realizację powyższego zadania Gmina Ojrzeń 

wykorzystała otrzymaną dotację w wysokości 5 006 398,00 zł. W 2020 r. wypłacono 9974 (o 

1781 więcej niż w 2019 r.) świadczeń na co przeznaczono z otrzymanej dotacji kwotę w 

wysokości 4 965 614,77 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 2020 roku przyznano i wypłacono 575 świadczeń na co przeznaczono z 

otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 172 500,00 zł. Na realizację powyższego zadania Gmina 

Ojrzeń wykorzystała otrzymaną dotację w wysokości 178 250,00 zł. W celu otrzymania 

świadczenia w 2020 roku (od 1 lipca do 30 listopada 2020 r.) zostało złożonych 385 wniosków  

o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Strat”. Wnioski 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 218 wniosków trafiło do 
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Gminnego Ośrodka w tradycyjny sposób, natomiast drogą elektroniczną wpłynęło 167 

wniosków.  

 

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 236 dzieci, z czego: 

 autobusami świadczącymi transport lokalny na terenie gminy dowożonych było 232 

dzieci,  

 dla 4 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 2020 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania „Programu  

współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.  Zasady konsultacji zostały 

określone Zarządzeniem Wójta Gminy Ojrzeń. 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 2020 roku wpłynęły 54 wnioski o udostępnienie 

informacji publicznej. Zapytania dotyczyły m.in.: opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

ochrony środowiska, terenów pod farmy fotowoltaiczne, planów miejscowych, cmentarzy, 

gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony zabytków, informatyzacji urzędu, ochrony 

danych osobowych, usług wodociągowych .  Informacja została udostępniona wszystkim 

wnioskującym co stanowi 100%. 

W 2020 roku, Rada Gminy Ojrzeń rozpatrywała jedną skargę.  
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Dnia 15 maja 2020 roku do Urzędu Gminy w Ojrzeniu wpłynęła skarga Pana Macieja 

K. na działalność Wójta Gminy Ojrzeń, polegająca na przewlekłości postępowania w 

załatwieniu wniosku skarżącego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy na budowę 

budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i garażu. 

 Analiza akt postępowania , wyjaśnienia Wójta i pracownika prowadzącego 

sprawę pozwoliły na stwierdzeni, że sprawa jest bardzo złożona a postępowanie pracochłonne. 

Biorąc pod uwagę przebieg całego postępowania, istotne okoliczności, jakie zaistniały w 

trakcie tego postępowania oraz jego złożoność, długi okres rozpatrywania sprawy uznać 

należało za uzasadniony. 

 Z tych też powodów, komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 

4 czerwca 2020 r. jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 2/2020, w której wydała opinię dla Rady 

Gminy Ojrzeń w przedmiocie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Macieja K. o uznaniu 

skargi za bezzasadną. 

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

która na posiedzeniu 5 czerwca 2020 roku, podtrzymała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji i podjęła uchwałę, uznając skargę za bezzasadną. 

Rozpatrywano dwie petycje (w tym jedna została rozpatrzona już w roku 2021, jednak 

wpłynęła w końcówce roku 2020 – z tego powodu zostaje omówiona). - wprowadzenia 

mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki. 

Pierwsza petycja złożona przez Panią Renatę Sutor, rozpatrywana w dniu 4 lutego 2020 

r. została omówiona w Raporcie o stanie Gminy za rok 2019. 

W dniu 11 grudnia 2020 roku na adres mailowy Urzędu Gminy w Ojrzeniu wpłynęła 

petycja wniesiona przez Pana Adama Matyszewskiego, wzywająca Radę Gminy Ojrzeń do 

podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz 

międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy 

Ojrzeń z powodów  rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za 

zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów 

szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie 

koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

Przedmiotowa petycja została skierowana do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Ojrzeń celem wydania opinii w przedmiocie złożonej petycji w trybie § 55 ust.1 pkt 3 

Statutu Gminy Ojrzeń. 
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Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2021 roku komisja przeanalizowała treść petycji, 

wypracowała dla Rady Gminy stanowisko o nieuwzględnieniu petycji i podjęła stosowną 

uchwałę w tej sprawie. 

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

która na posiedzeniu 25 lutego 2021 roku, podtrzymała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji i podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu tej petycji. 

W sprawozdawanym roku wpłynęła 1 skarga i 5 wniosków w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Uwzględniono wszystkie.  

Skarga dotyczyła działalności jednej z jednostek podległych . Została przekazana wg. 

właściwości do Kuratorium Oświaty. 

Przedmiotem wszystkich wniosków, były inwestycje drogowe. Mieszkańcy 

wnioskowali o poprawę nawierzchni dróg. 

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. 

Do jednostek organizacyjnych gminy, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

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

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

Kraszewie nie wpłynęły żadne skargi i wnioski. 

W 2020 roku z uwagi na sytuację pandemiczną nie odbywały się zebrania sołeckie.  

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2020 roku wydano z 

upoważnienia Wójta Gminy Ojrzeń łącznie 492 decyzje oraz 54 informacje o przyznanych 

świadczeniach z pomocy społecznej, z tego 14 decyzji zostało zaskarżonych do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Z zaskarżonych decyzji 10 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, dwie decyzje zostały uchylone w całości i przyznano osobie świadczenia rodzinne 

powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 roku, sygn. Akt 

SK 2/16, natomiast jedna decyzja została uchylona w całości i przyznano osobie uprawnionej 

prawo do świadczeń wychowawczych. Jedna decyzja została utrzymana w mocy. 
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14  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE    
Od czerwca 2019 roku na terenie gminy Ojrzeń funkcjonuje Posterunek Policji, który 

do kwietnia 2020 roku swoją działalnością obejmował gminę Ojrzeń i gminę Sońsk. Natomiast 

od kwietnia 2020 roku do listopada 2020 roku działania Posterunku Policji w Ojrzeniu 

dotyczyły gminy Ojrzeń i gminy Ciechanów. Od listopada 2020 roku działania w/w Posterunku 

obejmuje tylko i wyłącznie teren gminy Ojrzeń. Jest to bardzo korzystna zmiana. 

Zgodnie z posiadanymi danymi w 2020  roku na terenie gminy Ojrzeń stwierdzono 24 

przestępstwa oraz podjęto 36 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. 

Czyny zabronione: 

 przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 3 % , 

 przeciwko mieniu 23%, 

 dotyczące  przestępstw gospodarczych 17% 

W 2020 roku nie prowadzono czynności związanych z niedopełnieniem lub 

przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza policji na terenie gminy Ojrzeń.  

Największym zagrożeniem na terenie gminy Ojrzeń są kradzieże mienia, uszkodzenia mienia, 

przestępstwa narkotykowe oraz częste nadużywanie alkoholu w obrębie sklepów. 

Funkcjonariusze Policji z Posterunku w Ojrzeniu na terenie gminy Ojrzeń podejmowali akcje 

informacyjne dotyczące w szczególności zapobiegania kradzieżom z włamaniem, 

przeprowadzili liczne spotkania w Dziennym Domu „Senior+” na temat oszustw metodą na 

wnuczka bądź policjanta. 

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 2020 roku jednostki uczestniczyły w 77 zdarzeniach łącznie, z czego 

21 dotyczyło wyjazdów do pożarów i 56 miejscowych zagrożeń. 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. 
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15  EDUKACJA      
15.1 ŻŁOBEK GMINNY 

Do dnia 30 listopada 2020 roku funkcjonował Żłobek Gminny w Kraszewie realizujący 

zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek był 

przewidziany na 15 miejsc. W wyniku rekrutacji do Żłobka przyjęto we wrześniu 2020 r. 10 

kart zgłoszeń dzieci w wieku do lat 3. Częściowo z uwagi na epidemię koronawirusa 

zainteresowanie rodziców pobytem dzieci w żłobku znacznie zmalało. Faktycznie do żłobka 

uczęszczała liczba dzieci mniejsza niż przyjęta w wyniku rekrutacji. Z tych też powodów oraz 

mając na uwadze względy organizacyjno-finansowe, Rada Gminy Ojrzeń na sesji w dniu 28 

września 2020 r. przyjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 30 listopada 2020 r. Żłobka 

Gminnego w Kraszewie.  

Wydatki poniesione w 2020 roku na działalność Żłobka Gminnego w Kraszewie 

wyniosły 105 525,89 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 22 275, 00 zł. Pozostałe środki, stanowiące wkład własny gminy, 

zamknęły się kwotą 83 250,89 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 

1 932 975,85 147 13 149,50 

Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego 
w Kraszewie 

2 699 813,95 138 19 563,87 

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 2 411 408,17 191 12 625,17 

Tabela nr 11: Wydatki szkół (materiały własne UG Ojrzeń) 

Wydatki na oświatę wynosiły 7 482 482, 39 zł, z czego 4 196 454, 00 zł (56,08 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 
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We wrześniu 2020 roku naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 336 uczennic 

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

i 139 dzieci w oddziałach przedszkolnych w tym: 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku – 115 uczniów i 32 dzieci w 

oddziałach przedszkolnych – łącznie 147 uczniów i wychowanków; 

 Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie - 90 uczniów i 48 

dzieci w oddziałach przedszkolnych – łącznie 138 uczniów i wychowanków; 

 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu - 131 uczniów i 59 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych – łącznie 191 uczniów i wychowanków. 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 139 w tym 68 dziewczynek i 71 chłopców. 

W poszczególnych szkołach uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku 

rocznik 2014 - 11 dzieci, 6 dziewczynek i 5 chłopców 

rocznik 2015 - 5 dzieci, 3 dziewczynki i 2 chłopców 

rocznik 2016 - 11 dzieci, 6 dziewczynek i 5 chłopców 

rocznik 2017 – 5 dzieci, 1 dziewczynka i 4 chłopców 

 Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie  

rocznik 2013 – 1 dziecko, 1 dziewczynka 

rocznik 2014 – 17 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 10 chłopców 

rocznik 2015 – 11 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców 

rocznik 2016 – 11 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 3 chłopców 

rocznik 2017 – 8 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 4 chłopców 

 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu  

rocznik 2012 – 1 dziecko, 1 chłopiec 

rocznik 2013 – 1 dziecko, 1 chłopiec 

rocznik 2014 – 14 dzieci, w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców 

rocznik 2015 – 18 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 9 chłopców 

            rocznik 2016 – 11 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 6 chłopców 

       rocznik 2017 – 14 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 9 chłopców 

W 2020 roku na wychowanie przedszkolne gmina wydatkowała z własnych środków 

533 782, 04 zł. Otrzymała przy tym dotację na funkcjonowanie wychowania przedszkolnego w 

wysokości 136 285, 00 zł, której wykonanie wyniosło 136 285, 00 zł . Łączny koszt wydatków 

poniesionych na wychowanie przedszkolne to 670 067,04 zł. 
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W szkołach dla wszystkich uczniów odbywała się nauka języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego – uczyło się 63 uczniów.  

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 

kl
as

a 
I 

kl
as

a 
II 

kl
as

a 
II

I 

kl
as

a 
IV

 

kl
as

a 
V

 

kl
as

a 
V

I 

kl
as

a 
V

II 

kl
as

a 
V

III
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII 

KONOPNICKIEJ W MŁOCKU 14 16 15 7 8 18 22 15 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WACŁAWA 

KOZIŃSKIEGO W KRASZEWIE 13 12 9 8 10 12 20 6 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU 18 16 20 17 8 19 19 14 

Tabela nr 12: Liczebność klas (materiały własne UG Ojrzeń) 

W szkołach zatrudnionych jest 68 nauczycieli. W przeliczeniu na pełne etaty 48,46 , w 

tym: 1,62 nauczycieli stażystów; 3,39 nauczycieli kontraktowych; 6,30 nauczycieli 

mianowanych; 37,15 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 1 2 14 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

WACŁAWA KOZIŃSKIEGO W 

KRASZEWIE 0 4 1 20 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 

OJRZENIU 0 5 7 14 

Tabela nr 13: Zatrudnienie nauczycieli (materiały własne UG Ojrzeń) 

W 2020 roku na jednego nauczyciela przypadło średnio wraz z oddziałami przedszkolnymi 7 

uczniów. 
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15.3 DANE FINANSOWE 
Plany finansowe jak i wydatki w roku 2020 szkół podstawowych wyglądały 

następująco: 

15.3.1 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 

Plan wydatków wyniósł 2 738 304,55 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 2 411 

408,17 zł, co stanowi 88,06 % planu. Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, 

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

wiejskie i mieszkaniowe to 1 983 759,92 zł, tj. 82,27 % w stosunku do ogólnej kwoty 

wydatkowanych środków.  

Zakupiono 2 451,00 l oleju opałowego do hali sportowej za kwotę 7 230,64 zł oraz 

węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 12,06 t za kwotę  10 591,00 zł. 

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości 

płynnych na łączną kwotę 6 643,91 zł. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 

95,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 83 174,87 zł, co stanowi 100 % - w tym  dla 

emerytowanych nauczycieli i pracowników –2 500,00 zł.  Zwrot kosztów zatrudnienia prezesa 

ZNP za pierwsze i drugie półrocze to kwota 3 942,04 zł. Ubezpieczenie mienia wyniosło – 7 

121,00 zł. Wydatki na prace inwestycyjne to kwota  56 456,13 zł. 

Zakupiono w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne: 

- wyposażenie do kuchni i stołówki – 24 969,00 zł; 

- kosiarka samojezdna OM124/24 KH – 18 700,00; 

- automat szorująco zbierający Viper AS 510b (wersja bateryjna) – 12 000,00 zł.  

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -

2024 – „Aktywna tablica”  zakupiono laptopy: 

- ASUS I5 SSD W10 OFFICE – 1 sztuka 

- ACER I5 SSA W10 OFFICE – 1 sztuka 

Na zakupy laptopów wydatkowano 10 000,00 zł, 8 000,00 zł wydatkowano w ramach 

dotacji natomiast 2 000,00 zł poniesiono z własnych środków. 

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano 5 

477,96 zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych dla ucznia z orzeczeniem wydatkowano 

1 100,00 zł. Zakupiony został tablet TAB M10 ZA4H0028PL A8.1 429/2GB/32GB/LTE/10.1 

BLAC – 1 sztuka.  
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Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to 

wydatek rzędu 4 767,79 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 14 447,70 , z czego 

13 384,80 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 2020 r. 

Na przegląd techniczny obiektu i placów zabaw oraz przegląd przewodów kominowych 

wydatkowano 2 115,60 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 960,00 zł oraz 

na zakup energii i pobór wody w wysokości 23 051,46 zł.  Na przegląd gaśnic wydatkowano 

179,50 zł. 

Zakupiony został laptop, termometr bezdotykowy, kosze, zegar ścienny oraz 

opryskiwacz do traktorka w łącznej kwocie 3 447,04 zł. Na kuchnie zostały przekazane z innej 

jednostki oraz zakupione sprzęty do użytku gastronomicznego w kwocie 92 269,60 zł. W 

ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały 

przekazane komputery na łączną wartość 43 713,04 zł. Zakupiono licencję – dziennik 

elektroniczny – LIBRUS w kwocie 2 915,10 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości 

wydatkowano 8 858,06 zł.  

Na koniec grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 153 469,06 zł. Są 

to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, 

zakup energii oraz usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku oraz naliczone 

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok. 

15.3.2 Szkoła Podstawowa w Kraszewie 

Plan wydatków w 2020 roku opiewał na kwotę 3 173 504,01 zł,  z czego wydatkowano 

2 699 813,95 zł tj. 85,07 %. 

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 

414 617,28 zł, tj. 89,43 % w stosunku do ogólnej kwoty  wydatkowanych środków – stanowi 

to większość wszystkich wydatkowanych środków. 

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, 

odpadów wyniósł 10 507,94 zł. Na roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowalnych, 

czyszczenie przewodów dymowych, przegląd oświetlenia awaryjnego oraz instalacji 

elektrycznej wydatkowano 7 990,80 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP 

wyniósł 3 957,97 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 3 160,00 zł. 
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Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 108 914,03 zł, co stanowi 100,00 % - w 

tym  dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 25 000,00 zł. Na szkolenia pracowników 

wydatkowano 400,00 zł. 

Szkoła Podstawowa w Kraszewie  w 2020 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania 

pomieszczeń szkolnych na łączna kwotę 9 340,03 zł – 10 t. Do placówki zakupiono także środki 

czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 6 850,54 zł. Wydatki na energię i pobór wody 

na koniec grudnia 2020 roku  wyniosły  23 640,66 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i 

abonament za Internet  to kwota 3 366,24 zł. 

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 10 965,57 zł, wszystko 

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 2020 r.  

Wydatki na prace remontowe to kwota 19 716,37 zł. 

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano 9 

862,86 zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych wydano 688,98 zł. Zakupione zostało  

urządzenie wielofunkcyjne HP DESKJET INK ADVANTAGE 6475 – 1 sztuka.  

 

Zakupiono drzwi, flagę, termometr bezdotykowy, laptop, myszki komputerowe, 

wykładzinę, regał, szafy, urządzenie do cięcia płytek, stoliki, krzesła, nagrywarki oraz 

wyposażenie do kuchni  w łącznej kwocie 11 296,84.  

W związki z likwidacją Żłobka Gminnego w Kraszewie otrzymano budynek, urządzenie 

wielofunkcyjne HP LASERJET 4535, laptop ACER ASPIRE 3, radioodtwarzacz LENCO 

SCD-550, telewizor PHILIPS oraz wyposażenie na łączną kwotę  359 740,86 zł.  

W ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 

zostały przekazane komputery na łączną wartość 40 523,04 zł.  

Zakupiono licencję – dziennik elektroniczny – LIBRUS w kwocie 2 111,00 zł.  

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 167 174,56 zł, z czego 33 

148,56 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Dodatkowe zajęcia sportowe 

wygenerowały wydatki w wysokości  38 857,31 zł.  

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 168 236,85 zł - są to głównie pochodne 

od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z 
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umowy zlecenia w miesiącu grudniu 2020 z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021, 

naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz zakup usług. 

15.3.3 Szkoła Podstawowa w Młocku 

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w 2020 roku wyniósł 2 316 287,00 

zł, z czego wydatkowano  1 932 975,85 zł tj. 83,45 %. 

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

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

737 526,14 zł, tj. 89,89% w stosunku do ogólnej kwoty  wydatkowanych środków. 

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, 

odpadów wyniósł 3 466,58 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 3 564,37 zł. Do 

placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 4 495,55 zł. 

Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2020 wyniosły 18 455,13 zł. Odpis na 

ZFŚS przelany został w wysokości 75 250,54 zł, co  stanowi 100,00 % - w tym  dla 

emerytowanych nauczycieli  i pracowników 17 000,00 zł. W I i II półroczu koszt 

wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1 859,11 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 2 

294,00 zł.  

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2020 roku zakupiła 8,00  t węgla w celu ogrzania 

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

w kwocie 11 073,31 zł.  

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 12 444,95 zł, z czego 12 392,70 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 2020 r. 

Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 3 010,00 zł, a na badania pracowników – 

190,00  zł.  

Dokonano zakupu laptopa, gaśnicy, termosów stalowych oraz artykułów kuchennych o 

łącznej wartości 9 017,28 zł.  

W ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 

zostały przekazane komputery na łączną wartość 30 312,93 zł.  

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano 4 

986,94 zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych wydano 2 199,99 zł. Zakupione zostało  
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urządzenie wielofunkcyjne laserowe CANON MF746CX – 1 sztuka. Zakupiono licencję – 

dziennik elektroniczny – LIBRUS w kwocie 2 256,00 zł.  

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 179 249,20 zł, z czego 40 

238,73 zł wydatkowano na zakup środków żywności.   

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 132 490,53 - są to głównie pochodne od 

wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu, 

zakupu usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku oraz naliczone 

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok. 

16  KULTURA    
W Gminie Ojrzeń w 2020 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 2020 roku wynosił 10.950 woluminów, zaś na koniec roku 

10.748 woluminów. W ciągu roku przybyło 175 nowych książek, zaś ubytkowano 377 starych 

i zniszczonych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,55 na 

dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 2,51 na dzień 31 grudnia 2020 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 2019 r. ten stan 

wynosił 527, zaś na koniec roku 2020 zarejestrowano ich 441. 

W ciągu roku czytelnię odwiedziło 3265 osób, w tym: z księgozbioru na miejscu 

skorzystało 114 osób, z czasopism nieoprawnych 614 osób, z Internetu 508 osób, pozostałe 

osoby m.in. korzystały z ksero, poszukiwały informacji itp. 

Na koniec roku 2020 zanotowano 3265 odwiedzin w wypożyczalni. Wypożyczono do 

domu 3533 woluminy. 

Księgozbiór zakupiony w 2020 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. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu zatrudniała 1 pracownika.  

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 
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moduł KASIA służy do opracowania książek i umożliwia przeglądanie baz katalogowych 

czytelnikom. Zapoczątkowane są prace nad udostępnieniem katalogu on-line. 

W 2020 roku, mając na celu upowszechnianie czytelnictwa,  biblioteka wzięła udział  w 

IV czytaniu „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz, jak również w IX Narodowym Czytaniu 

Balladyny.    

Na bieżąco eksponowane są nowości czytelnicze, gazetki, rocznice literackie  w formie 

wystawek. W 2020 roku było ich 61. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na spadek liczby czytelników we wszystkich grupach 

wiekowych oraz społeczno-zawodowych, z wyjątkiem grupy 60+, gdzie nastąpił wzrost o 1 

czytelnika.  Pomimo obostrzeń biblioteka była czynna. Zamówienia na książki odbierane były 

drogą telefoniczną. Epidemia wpłynęła na zawieszenie działalności czytelni oraz kącika 

dziecięcego, a także stanowisk komputerowych. 

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2020 rok zaplanowała dotację dla jednostki 

działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 90 500,00 zł. W 2020 roku 

przekazano dotację w wysokości 75 299,47 zł, co stanowi 83,20 % planowanej kwoty. Z 

otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem jednej osoby na czas 

nieokreślony. Koszt wynagrodzenia w całym roku sprawozdawczym wyniósł 43 649,07 zł. 

Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 7 155,09 zł. 

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych i innych 

artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki za kwotę 1 280,47 zł oraz oleju 

opałowego w celu ogrzania pomieszczeń bibliotecznych o wartości 10 558,50 zł. Przekazano 

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie  1 550,26 zł. Na usługi 

wydatkowano 2 108,90 zł, a na pozostałe koszty rodzajowe 528,00 zł, na delegacje służbowe 

30,92 zł. Stan środków pieniężnych jednostki na koniec roku 2020 roku wyniósł 0,00 zł. 

Zobowiązania wymagalne 0 zł. Zobowiązania niewymagalne  250,50 zł - potrącenia do PZU. 

Na koniec 2020 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: 

 Hala sportowa w Ojrzeniu – pełnowymiarowy obiekt z widownią i zapleczem 

– ukończona w 2020 r.. 
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 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. 

Gmina Ojrzeń w 2020 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. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną Covid -19 liczba uczestników 

na zajęciach była ograniczona. 

W Gminie Ojrzeń zajęcia w ramach projektu  odbywały się na dwóch boiskach Orlik. 

Zatrudnionych było 4 animatorów sportu, którzy w okresie marca do listopada 2020 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.. Przeprowadzane były 



str. 58 
 

testy sprawności fizycznej oraz organizowane były turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną zajęcia nie odbywały się tak, jak zwykle, a z zachowaniem 

aktualnych obostrzeń i reżimu sanitarnego, ograniczeniach liczbowych uczestników. 

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. Z uwagi na sytuację pandemiczną jednak, działania te w 2020 r były bardzo 

ograniczone, lub też ich praktycznie nie było.  

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). 

Ze względu na panującą sytuacją epidemiologiczną sezon 2019/2020 nie został 

dokończony. Wiosną zostały zawieszone wszystkie rozgrywki piłkarskie. Drużyny Tęczy 

Ojrzeń zakończyły rozgrywki na następujących miejscach :  drużyna seniorów zajęła 7. miejsce 

w Okręgowej Lidze Ciechanowsko-Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej. Grupa trampkarzy 

zajęła 6. miejsce, natomiast  grupa orlików 5 miejsce w rozgrywkach piłkarskich swojej 

kategorii.  

Zawodnicy sekcji karate nie uczestniczyli w żadnych zawodach – z przyczyn 

epidemicznych. 

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 2020 roku zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 8 nowych 

przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były roboty 

budowlane specjalistyczne, sprzedaż detaliczna wyrobów, usługi fryzjerskie. Można wyróżnić: 

 8 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
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W 2020 roku wyrejestrowano 4 przedsiębiorców, w tym 4 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą oraz 0 osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów była sprzedaż detaliczna odzieży, sprzedaż hurtowa i detaliczna 

samochodów. 

19  OCHRONA ŚRODOWISKA  
W 2020 roku dostarczono 9890,9 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 22 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Widać postępujące „uszczelnianie” systemu – liczba oddanych ścieków 

wzrosła prawie dwukrotnie licząc rok do roku 

 2019 2020 

Liczba oddanych do oczyszczenia 

ścieków z terenu Gminy Ojrzeń w m3 5.572,6 9.890,9 

Tabela nr 14: Liczba oddanych do oczyszczenia ścieków z terenu Gminy Ojrzeń 

(materiały własne UG Ojrzeń) 

W 2020 roku na terenie gminy nie funkcjonowało żadne legalne wysypisko odpadów 

komunalnych. Nie odkryto dzikich wysypisk odpadów komunalnych oraz nie stwierdzono 

żadnych pożarów wysypisk. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 35 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 162 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: na 1 

mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 50 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 130 kg zmieszanych odpadów komunalnych . W roku 2020 r. Łączna masa 

odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyniosła 804 

226kg. Można zaobserwować tu dwa zjawiska – pozytywne i negatywne. Pozytywne to 

poprawiający się udział odpadów zbieranych selektywnie, w stosunku do odpadów 

zmieszanych. Negatywnym zjawiskiem zaś jest wzrost ogólnej masy zbieranych odpadów i to 

bardzo duży (wynikający głównie z masy odpadów wielkogabarytowych). Powodować to 

będzie dalsze zwiększanie kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania 

odpadów, a tym samym przełoży się na wzrost cen dla mieszkańców.  
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Liczba nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne wynosi 1120 w 

tym 1047 gospodarstw deklaruje selektywną zbiórkę odpadów. Liczba mieszkańców Gminy 

Ojrzeń według stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 4275 osoby. W deklaracjach o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Gminy 

ujętych zostało 3540 osób. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację 

danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. Po okresie 

pandemicznym planowane jest wszczęcie kontroli, mającej na celu wyjaśnienie tak dużej 

różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych a wykazywanych w deklaracjach. 

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, że osoby płacące opłatę „śmieciową”, ponoszą w niej 

koszt odbioru odpadów od osób uchylających się w różnoraki sposób od jej płacenia.  

 2019 2020 

Waga odpadów zbieranych 

selektywnie na mieszkańca w kg 35 50 

Waga odpadów zmieszanych na 

mieszkańca w kg 162 130 

Łączna masa odebranych odpadów w 

kg 688 140 kg 804 226kg 

Liczba osób wykazanych w 

deklaracjach 3478 3540 

Tabela nr 15: Dane dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu 

Gminy Ojrzeń (materiały własne UG Ojrzeń) 

 

20  PLANOWANIE PRZESTRZENNE       
W 2020 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

13,6, % powierzchni gminy. Z kolei  55,20 % powierzchni gminy zostało wskazane w studium 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2020 uchylono cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentów miejscowości  Kicin, Halinin, Wola Wodzyńska, Osada Wola , Zielona, Nowa 

Wieś.  

Rada Gminy Ojrzeń podjęła dwie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Ojrzeń 

–Bronisławie, Młock Kopacze- Baraniec- Kałki – Luberadz-Luberadzyk.    
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W 2020 r. wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

przebudowy i budowy sieci energetycznej. 

W poprzednim roku wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 31 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 14 decyzji dotyczących zabudowy innej w tym: budynki 

gospodarcze, rozbudowa budynków inwentarskich, garaże, myjnia samochodowa. 

21  SPRAWY BIEŻĄCE       
 

W 2020 roku z powodu utrzymującej się na wysokim poziomie liczby zakażeń wirusem 

Covid – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i pracowników 

urzędu  kontakty osobiste  z interesantami zostały ograniczone. Urząd dokładał wszelkich 

starań aby sytuacja spowodowana pandemią nie wpłynęła negatywnie na obsługę interesantów. 

Obywatele, którzy chcieli przekazać do Urzędu Gminy w Ojrzeniu skargę lub wniosek mogli 

zrobić to w różnej formie: bezpośrednio w siedzibie Urzędu wrzucając pismo do urny,  za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub przedstawić sprawę telefonicznie. 

W 2020 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. Jak widać sytuacja 

epidemiczna nie wpłynęła na sprawność obsługi interesanta i sprawy były załatwiane. 

W 2020 roku w jednostkach organizacyjnych przeprowadzono różnego rodzaju 

kontrole.  

W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu: 

26.11.2020 r.- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – kontrola 

dot. zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego- stołówka szkolna – stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:  

- nie okazano dokumentu potwierdzającego zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń 

kuchni z zapleczem, które zostały zaadaptowane na stołówkę szkolną;  

- nie okazano dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody przez Mazowieckiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na zgłębienie pomieszczeń kuchni z 

zapleczem, usytuowanych w części istniejącego obiektu budowlanego szkoły; 
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- w pomieszczeniu kuchni brak zamontowanej klimatyzacji gwarantującej uzyskanie 

prawidłowej wymiany powietrza, z doprowadzeniem świeżego powietrza zewnętrznego 

uprzednio uzdatnionego w centrali klimatyzacyjnej poprzez ogrzewanie, chłodzenie, 

nawilgacanie lub osuszanie; 

- nie okazano dokumentu pozwalającego na dokonanie oceny poprawności wykonania 

wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni, przeznaczonego na stałą pracę 

pracowników; 

-  nie okazano sprawozdania z badania wody w obiekcie; 

- nie okazano protokołu z okresowej kontroli technicznej sprawności przewodów 

kominowych, wentylacyjnych i spalinowych wydanej przez uprawnionego Mistrza 

Kominiarskiego; 

- okazano Instrukcje i Procedury GHP/GMP oparte na zasadach HACCP częściowo  nie 

dostosowane do zakresu prowadzonej działalności np. brak procedury postępowania z mięsem; 

Dokumenty te zostały uzupełnione, wydano zgodę na działalność stołówki wraz z 

kuchnią. 

W Szkole Podstawowej w Kraszewie: 

07.01.2020r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – kontrola  

przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w budynku szkoły 

–zalecenie zapewnić należyty stan podłogi na korytarzu na parterze; 

23.06.2020r. - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – kontrola 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawanie możliwości i warunków 

prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; postępowanie z 

substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi – 

zalecenia: dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; wyposażyć budynek 

szkoły w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci 

hydrantów DN 25; zapewnić w budynku szkoły określone w przepisach techniczno-

budowlanych dopuszczalne szerokości wyjść ewakuacyjnych; usunąć palną wykładzinę 

znajdującą się na drodze ewakuacyjnej na parterze budynku; drogi i wyjścia ewakuacyjne 

oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami, w sposób dostarczający informacji 

niezbędnych do ewakuacji; dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności 

konserwacyjnych hydrantu zewnętrznego; wyposażyć drogi komunikacji ogólnej służące 

celom ewakuacji w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) wykonane w oparciu o projekt 

uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z przeprowadzeniem 

prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.  
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W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu, Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu oraz Szkole Podstawowej w Młocku nie zostały przeprowadzone żadne 

kontrole. 

W Urzędzie Gminy Ojrzeń: 

14.11.2019 r. – 19.02.2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie - kontrola 

kompleksowa gospodarki finansowej. 

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 objęła okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. W celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości i usprawnienia działalności urzędu, w dniu 17 kwietnia 2020 r. do Wójta 

Gminy skierowano następujące wystąpienia pokontrolne: 

W zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

1. Stwierdzono: brak dokonania rzetelnych czynności sprawdzających 

polegających na weryfikacji powierzchni gruntów rolnych wykazanych w deklaracji 

podatkowej na podatek rolny oraz powierzchni lasów wykazanych w deklaracji podatkowej na 

podatek leśny z ewidencją gruntów. 

2. Stwierdzono: nieprawidłowe ustalenie kwoty opłaty za zajecie pasa drogowego 

w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z  

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 2018 r. w związku z 

nieprawidłowym wyliczeniem liczby dni w 2018 r. 

3. Stwierdzono: Wójt nie wykorzystał zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 

2017 w terminie do dnia 30 września 2018 r., co skutkowało wypłaceniem ekwiwalentu 

pieniężnego 

W zakresie gospodarki mieniem: 

4. Stwierdzono: Wójt Gminy przekazał środek trwały: budynek – nieruchomość 

wydzielonej organizacyjnie gminnej jednostce budżetowej pn. „Żłobek Gminny Kraszewo 

57A, 06-456 Ojrzeń” pomimo braku uregulowania formy władania nieruchomościami przez 

ww. jednostkę. 

5. Stwierdzono: niesporządzenie i niepodanie do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

6. Stwierdzono: podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na 

zbycie nieruchomości ozn. nr ewid. dz. 5/17 o pow. 0,0578 ha, położonej w obrębie 

geodezyjnym Kraszewo w dniu 01.03.2018 r., tj. wcześniej niż po upływie 6 tygodni, licząc od 

dnia wywieszenia wykazu w dniu 01.02.2018 r. 
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Zawiadomieniem z dnia 5 maja 2020 roku Wójt Gminy Ojrzeń poinformował o 

wykonaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego. Uchybienia miały charakter incydentalny, 

dotyczyły drobnych wycinków z całego zakresu kontrolowanych działań i nie przełożyły się na 

wszczęcie żadnych procedur dyscyplinujących. 

24-26.08.2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie Oddział w Ciechanowie – 

kontrola przestrzegania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem, w 

szczególności dotyczących środków ochrony indywidualnej, zbiorowej oraz oceny ryzyka 

zawodowego w związku z SARS-CoV-2. Podczas kontroli inspektor pracy stwierdził, że ocena 

ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach nie została zaktualizowana o nowe 

czynniki biologiczne SARS-CoV-2. Inspektor pracy wydał decyzję ustną w dniu 24.08.2020 r. 

podczas kontroli. Pracodawca wykonał decyzję ustną w dniu 24.08.2020 r. dokonując 

niezwłocznie aktualizacji w/w dokumentu. Innych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

22   PODSUMOWANIE 
Z przedstawionych danych, wyłania się pozytywny obraz działań władz Gminy Ojrzeń. 

Mimo utrudnień w funkcjonowaniu związanych z pandemią, nie wyhamowało tempo 

inwestycji. Nie spadły dochody. Wzrasta budżet, wzrastają dochody podatkowe. 

Przeprowadzane kontrole nie stwierdzają poważniejszych nieprawidłowości. Prowadzona 

polityka optymalizacji wydatków i kosztów przynosi zakładane rezultaty. Powstają nowe, 

potrzebne obiekty infrastrukturalne. Modernizowana i udoskonalana jest baza oświatowa. 


