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Wstęp 

Szanowni państwo 

Przedstawiam państwu „ Raport o stanie Gminy Baranowo „ za 2021 rok. 

Konieczność jego przygotowania wynika z art.28a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) i pomimo iż jego opracowanie wynika z 

przepisów prawa to uważam i jestem przekonany, że jest on niezwykle istotnym dokumentem 

dla każdego z mieszkańców Naszej Gminy. 

Dokument ten obrazuje aktualną sytuację  Gminy Baranowo i przedstawia obszary jej 

funkcjonowania. Obejmuje min. problematykę finansów, inwestycji, mienia komunalnego, 

gospodarki przestrzennej, oświaty, kultury, sportu czy pomocy społecznej. Zawiera dane 

pozwalające ocenić i przeanalizować zmiany zachodzące w Naszej Gminie na przestrzeni 

ostatnich lat, a w szczególności w roku 2021. W raporcie znajdą Państwo najważniejsze, a 

przede wszystkim obiektywne informacje, które opisują potencjał naszej Gminy, zarówno ten 

finansowy jak i wynikający z zasobów naturalnych, gospodarczych i ludzkich. 

Niniejszy raport stanowi rozszerzenie standardowych informacji zawartych w sprawozdaniu z 

realizacji budżetu gminy za 2021 rok przedstawianym corocznie Radzie Gminy. 

Wierzę, że raport będzie dla Państwa nie tylko zbiorem statystycznych danych i suchym 

opisem stanu faktycznego i miejsca , w którym się znajdujemy jako mieszkańcy, ale przede 

wszystkim będzie źródłem miarodajnych informacji , które każdy z nas może wykorzystać nie 

dla samej wiedzy, ale dla rozwinięcia własnej działalności, realizacji pomysłów, czy 

pobudzenia do aktywności lokalnych  grup mieszkańców. 

Najważniejszym z założeń przygotowanego raportu jest zaprezentowanie mieszkańcom 

możliwie pełnego spektrum życia gminy w oparciu o publicznie udostępniane dane 

statystyczne oraz inne informacje pozyskane z jednostek organizacyjnych gminy i 

przetworzone na potrzeby tego dokumentu. Funkcja sprawozdawcza nie jest jednak jedyną 

jaką ten raport powinien spełniać. Raport wzbogaca dostęp do informacji na temat 

działalności władz samorządowych , jest narzędziem stanowiącym bazę do merytorycznej 

dyskusji nad osiągnięciami i sukcesami Naszej Gminy, pożądanymi kierunkami jej rozwoju 

czy wyzwaniami jakie przed nami stoją. Raport daje wyjątkową okazję do pogłębienia 

dialogu i współpracy władz z mieszkańcami w ramach bezpośredniej i co najważniejsze 

merytorycznej, a nie politycznej debaty, do której już teraz serdecznie wszystkich Państwa 

zapraszam. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszego raportu. Zachęcam 

zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Baranowo do lektury tego 

dokumentu. Składając dokument na Państwa ręce wyrażam nadzieję, że prezentowany 

materiał pozwoli Państwu na szerokie przeanalizowanie aktualnego stanu  Naszej Gminy, 

zwiększy wiedzę na temat funkcjonowania samorządu, jak również przyczyni się do podjęcia 

wspólnych działań nad wypracowaniem dalszych kierunków rozwoju. 

 

   Wójt Gminy Baranowo 

 

    Henryk  Toryfter 

 

 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2021 

 

str. 4 
 

1. FINANSE  GMINY  . 

A. STAN FINANSÓW GMINY BARANOWO  

1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 70,66 %  

2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 20,25 %  

3) zadłużenie ogółem – 0,00 zł.  

4) poziom wolnych środków po odliczeniu zadłużenia -   11.105.011,13 zł.   

   

B. WYKONANIE BUDŻETU GMINY BARANOWO  

1) wykonanie dochodów – 36.902.780,92 zł. tj. 99,97 %  

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.152.352,00 zł. 

 - wpływy z podatku od nieruchomości – 1.702.351,00 zł.  

2) wykonanie wydatków – 36.197.289,34 zł. tj. 91,82 %  

3) wynik za 2021 rok: NADWYŻKA  w wysokości 705.491,58 zł. w tym:  

- nadwyżka operacyjna w wysokości 5.714.968,56 zł.  

4) pozyskane dotacje na realizację inwestycji – 2.140.875,57 zł.  

5) dochody z majątku, w tym:  

- dzierżawa, najem mienia -  111.595,90 zł.  

- wpłaty za pobór wody -  630.513,65 zł.  

- wpłaty za odprowadzanie ścieków -  262.585,25 zł.  

- wpłaty za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków   -   3.608,70 zł.  

- dochody ze sprzedaży działek   -   39.745,53 zł.  

  

C. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH  

1) wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 89,29 %  

2) podstawowe inwestycje:  

  

Lp.  Nazwa zadania inwestycyjnego   Plan na dzień 

31.12.2021 r.  

 Wykonanie na 

dzień  
31.12.2021 r.  

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i 

Brodowe Łąki 

(2020 – 2021) 
2.100.000,00 1.910.896,94 

 

2. 
 

Rozbudowa  Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie  

(2019-2021) 

 

100.000,00 
 

30.828,66 

3. Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo 
(2021) 

20.000,00 4.039,20 

   

    4. 
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu 
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie 

przyłączy kanalizacyjnych 
(2021) 

 

84.000,00 
 

57.259,04 

5. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady-Kolonia 

(2021-2022) 30.000,00 2.400,00 

6. 
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na 

dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego 
dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło- Jeglijowiec- Gleba, nr 2533W Chudek-Gleba-

70.000,00 70.000,00 
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Kierzek-Zawady” (2021) 

7. 
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na 

dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 
2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady –Etap II” 

(2021) 
199.000,00 199.000,00 

8. 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na 
dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu 

komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska. 
Nr 3227W Przasnysz -Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo” 

(2021) 

976.000,00 976.000,00 

9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie –Czarnotrzew 

(2018-2022) 115.000,00 21.957,16 

10. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 

0+ 694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00 
(2020-2021) 

540.000,00 538.702,87 

11. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki 

od km 1+600,00 do km 10+000,00 

(2019 – 2024) 
75.000,00 72.000,00 

12. 
Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W 

Baranowo- Jastrząbka od 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-

Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś 

(2020-2021) 
728.000,00 727.201,96 

13. 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na 

ul. Niepodległości na drodze nr 250101W 
(2021-2022) 10.000,00 6.150,00 

14. Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje 
(2020-2021) 35.000,00 10.610,00 

15. Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), 

Orzoł-Rycica (nr 250125W), Orzołek-Glinki oraz w msc. Bakuła 

(2020-2021) 

 

727.000,00 
 

718.246,18 

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin 

(2020-2022) 
20.000,00 9.840,00 

17. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica-Cierpięta 

(2020-2022) 25.000,00 18.473,93 

18. 
Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kopaczyska 

(2020-2022) 14.000,00 12.792,00 

19. Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 
(2020-2021) 221.000,00 220.292,95 

 

20. 
Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo- Rycica- Ramiona- Parciaki w 

msc. Baranowo 
(2020-2021) 

 

48.000,00 
 

6.778,45 

21. Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa 
(2020-2022) 

15.000,00 9.840,00 

22. Zakup gruntów (2021) 51.500,00 19.199,04 

23.  Wsparcie zakupu samochodu terenowego typu pic kup dla KMP w Ostrołęce  (2021) 
5.000,00 5.000,00 

24. 
Adaptacja pomieszczeń nr 33,34,35,36,37,38 i 39 znajdujących się w budynku Ośrodka 

Zdrowia na lokal mieszkalny 

(2021) 
30.000,00 29.520,00 

25. Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( 2021) 100.000,00 80.405,72 
26. Zakup i montaż  ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska  (2021) 22.500,00 13.798,40 

 

27. 
 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka(2021) 

 

29.400,00 
 

29.393,99 
 

28. 
 

Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka  (2021) 
 

32.649,87 
 

24.576,35 

29. 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania 

poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego Zadanie 2 

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka 

linii napowietrznej. 

(2020-2021) 

1.055.000,00 1.043.148,21 

30. 
Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne 

mieszkańców Sołectwa Dąbrowa 

(2021-2022) 
15.049,87 15.040,00 
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31. 
 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 154 w Cierpiętach 
(2021) 

12.300,00 12.300,00 

32. 
Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę 
infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie 

(2016-2021) 
160.000,00 130.445,55 

33. 
Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 

zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

(2021) 
200.000,00 200.000,00 

34. Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne 
mieszkańców Sołectwa Ziomek 

(2020-2021) 

6.340,00 6.336,00 

35. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców 
Sołectwa Rycica 

(2021) 

18.899,84 13.000,00 

36. Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew 
(2020-2021) 

3.100,00 3.000,00 

37. 
Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne 

mieszkańców Sołectwa Kucieje 
(2021) 

10.500,00 5.100,00 

38. Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska 
(2021) 80.000,00 76.443,90 

OGÓŁEM: 7.984.239,58 7.330.016,50 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.  

D. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWANIA  

1) harmonogram spłat i obsługi zadłużenia ( planowana pożyczka z WFŚiGW w wysokości 

1.300.000,00 zł na lata 2022-2028  ) 

Rok  Spłata rat pożyczek  Obsługa zadłużenia (odsetki)  

2022  63.050,00  40.000,00  

2023 126.100,00 30.000,00 

2024 126.100,00 20.000,00 

2025 126.100,00 20.000,00 

2026 126.100,00 20.000,00 

2027 82.550,00 20.000,00 

2028 650.000,00 20.000,00 

 

2) prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata  

Rok  Planowana nadwyżka operacyjna  

2022  8.707.470,68  

2023  6.261.688,65  

2024  6.603.161,00  

2025  6.876.100,00  

2026 6.853.914,00  

2027 6.532.550,00 

2028 6.472.100,00 

 

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata jest to kwota planowana w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Po uchwaleniu Budżetu Gminy na 2022 rok faktyczna planowana 

nadwyżka operacyjna na 2022 rok wyniosła 1.310.322,86 zł. 
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3) prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata ( wzór z art. 243) 

Rok  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 

spłaty zobowiązań (art. 243)  

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań ( art.243)  

2022  0,44  19,71  

2023 0,66 23,35 

2024 0,61 26,40 

2025 0,60 30,44 

2026 0,60 25,54 

2027 0,42 25,82 

2028 2,75 27,17 

  

E. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

 Udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach gminy - 1,45 %. W ramach funduszu 

sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie Baranowo, zrealizowano wydatki na kwotę  

526.488,67 zł. Zrealizowano większość przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa. 

Przedsięwzięcia dotyczyły szczególnie remontów bieżących w tym remontów gminnych 

dróg żwirowych. Zrealizowano również 10 przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach: 

Cierpięta,  Czarnotrzew, Dąbrowa, Gaczyska, Guzowatka, Jastrząbka, Kopaczyska, Kucieje, 

Rycica i Ziomek.  

 

MIESZKAŃCY GMINY. 

1. Liczba mieszkańców gminy Baranowo zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 

2021 r. wynosiła – 6379, w tym 3198 to kobiety i 3181 mężczyźni. 

Na pobyt czasowy było zameldowanych 88 osób. W okresie od początku do końca 2021 r. 

liczba mieszkańców w odniesieniu do poprzedniego roku zameldowanych na pobyt stały 

zmniejszyła się  o 109 osób. 

W odniesieniu do poszczególnych miejscowości wynosiła: 

Lp Nazwa miejscowości Liczba 
mieszkańców 

zameldowany
ch na pobyt 
stały 

Liczba 
mieszkańc

ów 
zameldow
anych na 

pobyt 
czasowy 

 

Lp. 

 

Nazwa miejscowości Liczba 
mieszkańców 

zameldowan
ych na pobyt 
stały 

Liczba 
mieszkańców 

zameldowanych 
na pobyt 
czasowy 

 

1. Adamczycha  55 0 20. Kucieje 105 1 

2. Bakuła  120 0 21. Lipowy Las 115 1 

3. Baranowo 1228 17 22. Majdan 82 1 

4. Błędowo  134 2 23. Majk 70 0 

5. Brodowe Łąki 162 2 24. Oborczyska 168 4 

6. Budne Sowięta 166 2 25. Olkowa Kępa 6 0 

7. Cierpięta 430 10 26. Orzoł 137 0 
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8. Czarnotrzew 334 2 27. Orzołek 72 1 

9. Czerwińskie 226 7 28. Ostrówek 42 0 

10. Dąbrowa 125 2 29. Ramiona 167 0 

11. Dłutówka 194 4 30. Rupin 164 7 

12. Gaczyska 141 1 31. Rycica 194 4 

13. Glinki 38 4 32. Witowy Most 80 0 

14. Grabownica 11 0 33. Wola Błędowska 190 2 

15. Gutocha 4 0 34. Zamoście 17 2 

16. Guzowatka 109 1 35. Zawady 517 1 

17. Jastrząbka 339 5 36. Zimna Woda 13 0 

18. Kalisko 42 0 37. Ziomek 244 1 

19. Kopaczyska 148 2     

Ogółem                 6379/88 

2. Liczba mieszkańców gminy w wieku : 

Wiek K M 

0 - 6 239 238 

7 - 15 279 309 

16-19 139 136 

20-60 1743 - 

20-65 - 2149 

Pow. 60 798 - 

Pow.65 - 349 

Razem: 3198 3181 

 

3. W 2021 r. urodziło się 55 dzieci, w tym: 30 to dziewczynki i 25 chłopców. Zmarło 139 

mieszkańców. 

W ciągu całego roku na pobyt stały zameldowało się i przemeldowało ogółem - 83 osoby, a z 

pobytu   stałego wymeldowało się 41osób. 

Najczęściej nadawane imiona dla dziewczynek: Lena, Liliana Maja, Zofia, Marcelina, 

Jagoda, Róża,  Laura dla chłopców: Aleksander, Filip, Oliwier,Antoni, Gabriel, Tymoteusz, 

Szymon,Jan.  

4. Wydano zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 119, 

5. Udostępniono dane na wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców oraz  rejestru PESEL – 42. 
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URZĄD STANU CYWILNEGO i DOWODY OSOBISTE  

 

Lp. Dane z USC Liczba 

1. Sporządzono aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony) Tryb 

zwykł i szczegółowy  

113 

2. Wydano odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i 

wielojęzycznych) 

642 

3. Wydano zaświadczeń z USC 26 

4. Sporządzono wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego  120 

5. Sporządzono przypisków w aktach stanu cywilnego  601 

6. Zmigrowano aktów do Rejestru Stanu Cywilnego  924 

7. Śluby, które były zawarte w gminie Baranowo 36 

 

DOWODY OSOBISTE 

 

Lp. Dane dotyczące dowodów osobistych Liczba 

1. Przyjęto wniosków o dowody osobiste 324 

2. Wydano dowodów osobistych 317 

3. Unieważniono dowodów osobistych 407 

4. Utrata dowodów osobistych 49 

5. Uszkodzenia dowodów osobistych 18 

3.  OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie gminy funkcjonowały w 2020 r. 2 podmioty lecznicze (Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej) Medicus i Elta. Na terenie Gminy zrealizowano 2  konkursy: 

1. konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji 

leczniczej dla mieszkańców gminy Baranowo powyżej 45 roku życia lub dla osób z 

niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, posiadających skierowania 

lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów, ze sfinansowaniem usługi z budżetu gminy 

Baranowo w 2021 roku. 

Kwota przeznaczona ze środków gminy Baranowo – 50.000 zł 

Wykorzystano 49.577,50 zł 

Skorzystało z programu 136 osób. 
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2. konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie wybranych badań 

laboratoryjnych dla mieszkańców gminy Baranowo powyżej 40 roku życia, ze 

sfinansowaniem usługi z budżetu gminy Baranowo w 2021 roku. 

Kwota przeznaczona ze środków gminy Baranowo – 50.000 zł 

Wykorzystano 50.000 zł 

Skorzystało z programu 400 osób. 

OCHRONA ZDROWIA, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

NARKOMANII 

Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii skierowane są do wszystkich 

mieszkańców naszej gminy, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin osób z 

problemem alkoholowym, osób pijących nadmiernie, osób uzależnionych od alkoholu, 

konsumentów alkoholu a także jednostek zajmujących się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, 

w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe oraz wszyscy 

którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz szerzeniu idei 

trzeźwości w środowisku lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Rok 2021 został zdominowany przez stan epidemii COVID-19. Wszyscy zdajemy sobie 

sprawę, że przedłużający się okres pandemii sprzyjał obniżeniu nastroju oraz wzmagał 

negatywne emocje. Dotyczył szczególnie osób w podeszłym wieku, dzieci i młodzieży 

szkolnej, które zostały pozbawione kontaktów. Dlatego ważne było, w tak trudnym czasie 

budowanie pozytywnych emocji oraz edukacja dotycząca problemu narastającego gorszego 

samopoczucia, które może z czasem przerodzić się w depresję. Obecna sytuacja jest dla 

rodzin szczególnie trudna. 

Światowa organizacja zdrowia (WHO) podaje, że aż 50% zaburzeń zdrowia psychicznego 

prowadzi do nadużywania substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy, a także innych 

zachowań antyspołecznych. Dzieci i młodzież są grupą wymagającą szczególnie 

intensywnych oddziaływań profilaktycznych. Należy skupić się na najmłodszych by zapobiec 

i redukować takie zachowania.  

 

W Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która udziela pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. 

 

1) inicjowanie działań w zakresie określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

3) motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do podjęcia terapii w palcówkach 

leczenia 

odwykowego, 
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4) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych w celu wydania 

opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego, 

5) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, 

6) kierowanie do właściwego Sądu Rejonowego wniosków o wszczęcie postępowania 

zobowiązania do leczenia odwykowego, 

7) współpracę z innymi podmiotami w realizacji działań z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Gminna Komisja podejmuje działania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu oraz 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Komisja realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego corocznie Uchwałą Rady Gminy. W skład 

komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Skład komisji jest pięcioosobowy.  

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 R. 

W 2021 roku komisja w ramach swojej działalności odbyła 4 posiedzenia. Swoimi pracami 

objęła 19 osób, w tym: 2 kobiety i 17 mężczyzn.  

Wnioski wpływały za pośrednictwem: 

1) rodziny osób nadużywających alkohol – 5 wniosków, 

2) Posterunku Policji w Baranowie – 6 wniosków, 

3) Pracowników socjalnych – 7 wnioski. 

4) zespołu interdyscyplinarnego – 1 wniosek. 

Na 19 wezwanych osób zgłosiło się 17 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy 

motywujące.  Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z 

budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz z dodatkowej opłaty (od sprzedaży napojów alkoholowych w 

opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).. 

Dochody z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 r. wynosiły: 100.315,40 zł. 

Wydatki w 2021 roku wyniosły : 29.361,51 zł. 

Pozostało: 77.638,49 zł. 

W ramach realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Narkomanii w gminie Baranowo w 2021 r. wykonano: 

1. Zakupiono i rozdysponowano materiały edukacyjno – profilaktyczne dotyczące-

”Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”, plakaty – dotyczące przemocy i przyjaźni, 
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„Warto zaufać rodzicom”, „Być dobrym rodzicem”, „Cyberprzemocy”, karty pracy dla 

uczniów szkoły podstawowej – Fonoholizm – kiedy smartfon przejmuje kontrolę, Zakupiono 

pakiet materiałów profilaktycznych dotyczących dopalaczy i narkotyków (filmy i plakaty), 

płyty CD z audycjami dotyczącymi fonoholizmu - do Szkół, Przedszkoli, Placówek Zdrowia, 

Biblioteki, oraz mieszkańców gminy. 

2. Zakupiono i przekazano dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych materiały biurowe. 

3. W szkołach przeprowadzono trzy warsztaty profilaktyczne dla uczniów: z zakresu 

profilaktyki - uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Warsztaty miały miejsce  w Szkole 

Podstawowej w Baranowie, oraz w Szkole Podstawowej w Zawadach.  

4. Dofinansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć o charakterze zajęć sportowych 

organizowanych na obiekcie „ORLIK” w Zawadach. 

5. W ramach szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeszkolono - 1 osobę. 

6. Dofinansowano kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, które 

miały miejsce w Białym Dunajcu i Zakopanem i skorzystało z nich 47 uczestników.  

7. W ramach profilaktyki zorganizowano zajęcia w ramach projektu „ W zdrowym ciele 

zdrowy duch, aktywni 55+ pod hasłem „Sport to Najpiękniejsza choroba i najlepsze 

uzależnienie”. Projekt zorganizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

ramach promocji zdrowego stylu życia we współpracy z Wójtem Gminy Baranowo  i 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. POMOC SPOŁECZNA. 

 
Zadaniem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w radzeniu sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych, których przy wykorzystaniu własnych możliwości, uprawnień                                

i środków nie potrafią samodzielnie przezwyciężyć. Do korzystania z usług Ośrodka Pomocy 

Społecznej skłania przede wszystkim trudna sytuacja życiowa oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, jak i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.    

Beneficjentami pomocy społecznej w 2021r. było 175 osób, w tym osoby w wieku szkolnym.  

42 rodziny (102 os. w rodzinie) skorzystało ze wsparcia w formie pracy socjalnej. 

 Opis wszystkich świadczeń realizowanych w GOPS przedstawia poniższa tabela: 

 

Świadczenia Styczeń 2021r.                                                  Grudzień 2021r. 

Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne 338 255 

Dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek 

rodzinny 

714 653 

 

Zasiłek pielęgnacyjny  92 os. 97 os. 

Świadczenie pielęgnacyjne    36 rodz.     41 rodz. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy     2 rodz.       1 rodz. 

Zasiłek dla opiekuna     0  0 
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 

    1 rodz.       39 rodz. (I-XII) 

 

Świadczenie rodzicielskie 16 rodz. 8 rodz. 

Karta Dużej Rodziny 7os. (3 rodz.) 72 os. (23 rodz.) 

Świadczenia wychowawcze 624 rodz. (1087 os.) 619 rodz. (1070os.) 

Fundusz alimentacyjny 30 os. 28 os. 

Zasiłki stałe 16 os. 19 os. 

Zasiłki okresowe 12 os. 23 os. 

Zasiłki celowe    2 rodz.     17 rodz.   

Posiłek w szkole i w domu 7 rodz. (15 os.)  22 rodz. (65 os.) 

 

Dodatki mieszkaniowe 11 rodz. 11 rodz. 

Rodziny zastępcze 1 rodz. (1 dziecko) 1 rodz. (1 dziecko) 

Domy Pomocy Społecznej 4os. 3os. 

Schronienie  4 os. 4 os. 

 

Osoby bezrobotne otrzymały również wsparcie w formie prac społecznie użytecznych, 

stażu, pracy interwencyjnej. 

Na rzecz osób z problemem przemocy działa Zespól Interdyscyplinarny. W 2021r.  

Zespól Interdyscyplinarny spotkał się 5 razy. W okresie tym założono 9 nowych „Niebieskich 

Kart” wszczynających procedurę, kontynuowane zaś były 2 karty z lat ubiegłych. Powołano 9 

grup roboczych. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

ośrodek pomocy społecznej.   

Osoby z uzależnieniami otrzymały wsparcie ze strony członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wspólnoty AA, osoby współuzależnione -                     

w grupie wsparcia Al-Anon, które funkcjonują na terenie gminy.  

Rodziny dysfunkcyjne z dziećmi otrzymały pomoc poprzez działania asystenta 

rodzinnego, który ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do 

osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza 

rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą 

zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. W 

roku 2021 opieką asystenta rodziny było objętych 6 rodzin z terenu Gminy Baranowo.    

 W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020, Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał 

skierowania do skorzystania z pomocy żywnościowej.  Z pomocy skorzystało 432 osób (146 

rodzin).   

GOPS w Baranowie realizował dla mieszkańców Gminy Baranowo projekt socjalny 

pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch, aktywni 55+” – nowa usługa w formie edukacji 

zdrowotnej dla osób powyżej 55 roku życia. W ramach projektu odbyły się zajęcia 

warsztatowe oraz zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej zwiększające wiedzę w zakresie 

aktywności fizycznej i stanu zdrowia. 

W ostatnim kwartale 2021r. osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Baranowo 

uczestniczyły w warsztatach ceramiczno - plastycznych.  Warsztaty odbywały się raz                                

w tygodniu. Prace wykonywane były różnymi ciekawymi technikami, z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów. Warsztaty finansowane były ze środków GOPS.   Dla osób                               

z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zorganizowano również wycieczkę do Warszawy. 

Wzięło w niej udział 34 osoby.  Celem podróży była Manufaktura Cukierków, zajęcia 

muzealne na Zamku Królewskim oraz Ogród Zoologiczny.   
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie dzięki współpracy z 

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładem Długoterminowej Opieki Domowej 

w Ostrołęce  w roku 2021 zapewnił na terenie Gminy Baranowo bezpłatne usługi opiekuńcze 

dla 12  osób powyżej 60 r.ż. Pracę znalazły 4 opiekunki  z terenu naszej gminy. Działania te 

podjęte były w ramach realizacji projektu „Nie ma jak w domu – usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z powiatu ostrołęckiego i 

miasta Ostrołęki”. Udzielono również pomocy w formie usług opiekuńczych jednej osobie 

poza projektem. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania                                    

z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka jej gospodarstwa domowego. W roku 2021 wydano 44 zaświadczenia w tym: 5 

zaświadczeń dla gospodarstw jednoosobowych i 39 zaświadczeń dla gospodarstw 

wieloosobowych.   

Uchwały podjęte w 2021 r. w sprawach dotyczących działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Baranowie:  

- Uchwała Nr XXXVI/219/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lipca 2021r.                                   

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baranowo 

na lata 2021 – 2030”. 

 

5. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA. 
 

Infrastruktura drogowa w gminie Baranowo obejmowała na 1 stycznia 2022r. -148,057 km 

dróg. Na dzień 31 grudnia 2021r., długość dróg wynosiła 148,057 km. Drogi asfaltowe 

stanowiły 92,737 km, tj. 63,06% wszystkich dróg, a na koniec poprzedniego 2020 roku 

90,103 km, tj. 60,85% (dotyczy tylko kategorii dróg publicznych). 

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie 

dróg publicznych, był następujący:  

drogi gminne: 

- drogi utwardzone – stan dobry 

- drogi nieutwardzone – stan dostateczny 

Długość ścieżek rowerowych zarówno na dzień 1 stycznia 2021r., jak i  31 grudnia 2021r. 

wynosiła  1,7 km. 

W gminie Baranowo w 2021r., wykonano przebudowę 10 odcinków dróg, o długości 

5.087km o nawierzchni asfaltowej, za kwotę 2.204.793,88 zł (wartość robót). 

 

Poniższa tabela przedstawia odcinki dróg gminnych i wewnętrznych wykonanych w 2021r. 

 

Lp Nazwa odcinka drogi mb Kwota brutto 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta - 

Tobyłki - Duży Las – Ściśla w km od 1+360,00 do km 

1+900,00 

540 

(asfalt 510dł) 

219.883,90 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzoł – 

Rycica w km od 0+501,00 do km 1+365,00 

864 370.789,04 
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3. Przebudowa drogi gminnej  

nr 250124W Błędowo – Ostrówek w km od 0+000,00 

do km 0+500,00 

500 187.775,67 

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – 

Jastrząbka od 4+618,00 do km 5+378,00 

760 267.926,60 

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie 

– Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od 

km 0+734,70 do km 0+967,00 

926,72 

 

531.665,47 

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie 

– Czarnotrzew od km 0+694,42  do km 0+734,70  

40,28 

 

21.434,36 

7. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki w km od 

0+000,00 do km 0+080,00 

80 50.818,68 

8. Przebudowa drogi w msc. Bakuła 130 76.204,70 

9. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew – stara wieś 

 

696 260.521,87 

10 Przebudowa drogi Zawady – Kuleszki w km od 

0+000,00 do km 0+580,00 

580 217.773,59 

 

Na dostawę pospółki żwirowej i kruszywa łamanego wydatkowano kwotę 287.537,10zł,  

z czego dowieziono 4225 m3 pospółki żwirowej oraz 134 m3 kruszywa łamanego. 

 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania zadania pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie  

na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W”. 

 

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego  

w Ostrołęce na dofinansowanie zadań z zakresu  drogownictwa pn.  

1. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W 

Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227W Przasnysz – Baranowo na 

terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo” na kwotę 976.000,00 zł. 

2. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2530W Kadzidło – 

Jeglijowiec – Gleba, Nr 2533W Chudek – Gleba - Kierzek - Zawady” na kwotę 

70.000,00 zł. 

3. „Rozbudowa drogi powiatowej: Nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – 

Etap II” na kwotę 199.000,00 zł. 

 

„ Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowana 

poziomego   poprzez modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego Zadanie 2 

Budowa linii oświetlenia ulicznego w m-ci Baranowo wraz z przebudową odcinka linii 

napowietrzne ” – 915 031, 55 zł w tym dotację 472 320, 00 zł z budżetu Województwa 

Mazowieckiego na realizację zadania w ramach ,,Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego’’.       

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj2r-Twuj3AhXF-ioKHZxIBbMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fmazovia.pl%2Fcms%2Fpage%2Fmazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze-2021--komunikat-nr-3--lista-beneficjentow-i-wzor-umowy-p.58057.html&usg=AOvVaw3j46u5nVWBH-anWfSTfWoP
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Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 

1. „ Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka ” – 24 061, 95 zł w tym 10 000 zł 

MIAS i   14 061, 95 zł z Funduszu Sołeckiego. 

2. „Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska” – 13 284, 00 zł w 

tym         6 642, 00 zł MIAS i 6 642, 00 zł z Funduszu Sołeckiego. 

Inwestycje z Funduszu Sołeckiego   

1. „ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka.” – 29 393, 99 zł cena 

brutto  ( kwota 19 500,00 – Fundusz Sołecki natomiast kwota w wysokości 9 893,89 zł - 

budżet gminy) 

2. „ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Adamczycha.” – 5 200, 00 zł 

cena brutto 

3. „ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dłutówka.” – 2 200, 00 zł cena 

brutto 

4. „ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majdan.” – 2 000, 00 zł cena 

brutto 

5. „ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Witowy Most” – 3 860, 00 zł 

cena brutto  

 

 

 

6. GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  I  KOMUNALNA  
 

Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy Gminy Baranowo obejmował cztery lokale, z 

których trzy znajdowały się w „Domu nauczyciela” w miejscowości Cierpięta, jeden w 

budynku w miejscowości Oborczyska.  

W 2021 r. nastąpiło zwiększanie liczby mieszkań – przybyło jedno mieszkanie znajdujące się 

w budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie. 

Wykaz lokali na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Numer 

lokalu 

Liczba 

pomieszczeń 

Powierzchnia 

lokalu  

Miejscowość Stan 

techniczny 

1 1 6 37 m2 Cierpięta Średni 

2 2 6 37 m2 Cierpięta Średni 

3 3 6 37 m2 Cierpięta Słaby 

4 - 3 39,39 m2 Oborczyska Słaby 

5 - 7 66,72 m2 Baranowo bardzo dobry 
 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 43,42 m2, a ogółem  w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca gminy 0,03 m2 . W 2021 r. nie były oddawane mieszkania do 

użytkowania. 

Niewykorzystane były trzy mieszkania. Nie wpłynęły wnioski o ich wynajem. Poza tym dwa 

z nich są niedostosowania do obowiązujących standardów.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj2r-Twuj3AhXF-ioKHZxIBbMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fmazovia.pl%2Fcms%2Fpage%2Fmazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze-2021--komunikat-nr-3--lista-beneficjentow-i-wzor-umowy-p.58057.html&usg=AOvVaw3j46u5nVWBH-anWfSTfWoP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj2r-Twuj3AhXF-ioKHZxIBbMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fmazovia.pl%2Fcms%2Fpage%2Fmazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze-2021--komunikat-nr-3--lista-beneficjentow-i-wzor-umowy-p.58057.html&usg=AOvVaw3j46u5nVWBH-anWfSTfWoP
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W 2021 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobie gminy. Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach 

za mieszkanie będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 1836,46 zł, a na dzień 31 grudnia 

2021 r. zaległości nie występowały. W 2021 r. dokonano remontu jednego mieszkania w 

budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie. Na dzień 1 stycznia 2021 r. w 20% mieszkań, 

będących w zasobie gminy, nie było toalet, ten sam odsetek  był również na dzień 31 grudnia 

2021 r.  W 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 8356,53 zł, których 

beneficjentami było 11 rodzin. Podstawą ich przyznania było: 1) spełnienie kryterium 

dochodowego, 2) spełnienie kryterium powierzchni zajmowanego domu. Kwota najniższego 

dodatku wynosiła 90,79 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 197,92 zł. W zasobie gminy w 

2021 r. znajdowało się 57 budynków niemieszkalnych, z których osiem to obiekty szkolne, 

jeden obiekt związany z kulturą, jeden obiekt służby zdrowia, dwa obiekty użyteczności 

publicznej. Z pozostałych 45 budynków część została wydzierżawiona pod działalność 

gospodarczą, część stanowią świetlice wiejskie, pozostałe to budynki gospodarcze. W roku 

2021 nie było osób oczekujących na mieszkania z zasobu gminy.  

Na koniec 2021 r długość czynnej sieci wodociągowej  wynosiła [148,2] km. Do 

wybudowanej sieci wodociągowej podłączonych było [1643] gospodarstw domowych tj. ok 

[92,6] % wszystkich budynków. Na koniec 2021 r długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

wynosiła  [70,53] km a do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest [837] budynków co stanowi 

ok. [47,6] % wszystkich gospodarstw domowych z czego do oczyszczalni w Baranowie 

podłączonych jest [631] budynków a do oczyszczalni w Kuciejach [206] budynków.  Na 

terenie gminy wybudowanych jest [247]  przydomowych oczyszczalni ścieków co stanowi 

ok. [14 ]% gospodarstw domowych. W 2020 r. doszło do około [150] awarii na sieci 

kanalizacyjnej których powodem było pęknięcie rur PE, spalenie pomp, spalenie styczników , 

spalenie czujników zaniku fazy, zużycie statorów i rotorów. 

 

7. GOSPODARKA  ODPADAMI. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest Spółką Prawa Handlowego powołaną 

na mocy uchwały Rady Gminy w Baranowie nr XV/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 

oraz  nr XIX/120/2020 z dnia 11 lutego 2020. Na tej podstawie 02 marca 2020 roku został 

sporządzony akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Zakład 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego          w dniu 18.09.2020 pod nr 0000860992, Regon 386136720. Kapitał 

zakładowy Spółki wynosi 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 350 

udziałów o wartości nominalnej po 1000,00 zł. każdy.  

Jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Baranowo reprezentowana przez Wójta Gminy 

Baranowo – Henryka Toryftera 

Władzami Spółki są: 

Zgromadzenie Wspólników 

Zarząd Spółki 

Rada Nadzorcza 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił  Marcin Tomasz Wołosz. 

W Radzie Nadzorczej zasiadają 

Jan Suwiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Anna Dawid – Krajewska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

Piotr Modrzejewski – Sekretarz Rady Nadzorczej. 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE: 

 

• Skład organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2021: 

• Prezes Zarządu - kontrakt menadżerski 

• Pracownik gospodarczy - 1 etat 

• Kierowca - 2 etaty 

• Robotnik gospodarczy - 2 etaty 

W 2021 roku Spółka realizowała następujące zadania: 

• Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Baranowo oraz z PSZOK 

Odebrano następujące ilości:  

Kod 20 03 01 odpady zmieszane: 559,7 Mg, 

Kod 20 01 39 tworzywa sztuczne: 122,8 Mg,  

Kod 20 01 01  papier i tektura: 14,06 Mg, 

Kod 20 01 02 szkło: 105,06 Mg,  

Kod 20 02 01 biodegradowalne: 12,5 Mg,  

Kod 20 03 07 odpady wielkogabarytowe: 44,64 Mg. 

 

• Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy 

Baranowo 

Odbiór dotyczył 18 podmiotów, od których odebrano:  

Kod 20 03 01 odpady zmieszane: 18,7 Mg, 

Kod 20 01 39 tworzywa sztuczne: 0,3 Mg,  

Kod 20 01 01  papier i tektura: 0,22 Mg, 

Kod 20 01 02 szkło: 1,32 Mg,  

• Odbiór odpadów komunalnych na zlecenie ZGKIM Sp. z o.o. w Kadzidle na terenie 

gminy Czarnia 

• Najem pojazdów do odbioru odpadów 

• Budowa, remont chodników 

• Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych (łatanie nawierzchni, utwardzanie 

poboczy, koszenie poboczy) 

• Remont obiektów mostowych 

• Remont obiektów gminnych (mieszkanie, wiata) 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2021 

 

str. 19 
 

• Remont małej infrastruktury 

• Prace adaptacyjne i remontowe na bazie magazynowo - transportowej 

• Porządkowanie centrów wsi (koszenie terenów zielonych, zamiatanie jezdni, 

sprzątanie wiat przystankowych, opróżnianie koszy na śmieci, inne prace)  

• Odbieranie nieczystości ciekłych oraz konserwacja przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Odbiór dotyczył 16 podmiotów. 

• Odśnieżanie dróg gminnych i chodników. 

Przychody netto ze sprzedaży usług wyniosły 556 422,34 zł. oraz pozostałe przychody 

wyniosły 17 599,89 zł., natomiast koszty działalności operacyjnej 681 148,94 zł.  

Spółka poniosła stratę w wysokości 107 126,71 zł. 

Wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 262 881,36 zł. 

Zakupiono środki trwałe w postaci zamiatarki o wartości bilansowej 14600,00 zł., wartość 

należności wyniosła 44 488,14 zł. oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym 

– 88 307,62 zł. 

Dane zawarte w pasywach bilansu informują, iż kapitał własny na dzień 31.12.2021 roku 

wynosi 262 881,36 zł. Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 11 594,67 

zł. 

Odpady komunalne w Gminie Baranowo w 2021 roku. 

W 2021 roku ogólna liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynosiła 1.526 w podziale na liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość, która łącznie wynosiła – 4.721 osób. 

Złożone deklaracje dzielimy na podstawie zbierania odpadów w sposób: 

1. Selektywny bez kompostowania bioodpadów – 35 deklaracji, 

2. Selektywny z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku – 

1.491 deklaracje.  

Odbiór i transport odpadów komunalnych w 2021 roku z nieruchomości zamieszkałych 

realizował Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Baranowie, Rynek 7, 

06-320 Baranowo. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowało 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Berka Joselewicza 1, 07-

410 Ostrołęka. 

Od właścicieli nieruchomości odbierane były odpady z następującą częstotliwością: 

- zmieszane – 2 razy w miesiącu w odstępie co najmniej dwutygodniowych, 

- segregowane: metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu, 

- szkło – raz na trzy miesiące, 

- odpady komunalne stanowiące bioodpady -w okresie kwiecień -październik dwa razy w 

miesiącu w odstępach co najmniej dwutygodniowych, natomiast w okresie listopad – marzec 

co najmniej raz w miesiącu, 

- papier i tekturę – raz na trzy miesiące. 

Ilość odebranych odpadów z gospodarstw domowych – 858,76 Mg. 
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Pozostałe odpady komunalne posegregowane dostarczane przez właścicieli nieruchomości na 

PSZOK. W ramach obsługi PSZOK odbierane były głównie odpady wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, opony od samochodów osobowych. Odpady z 

PSZOK były odbierane z częstotliwością wynikającą z zapotrzebowania. 

Ilość odebranych odpadów z PSZOK – 73,11 Mg 

Gmina Baranowo zapłaciła w 2021 roku za: 

1. Odbiór i transport odpadów -429.414,34 zł. 

2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów – 484.746,07 zł 

 

8. SPRAWY   OBYWATELSKIE. 

 

Do Urzędu Gminy w  2021 r. wpłynęło  56 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one min.: 

-  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, stworzenia procedur i pomocy w zakresie 

   wypadków z udziałem zwierząt ,realizacji programu opieki nad zwierzętami, 

- szczepień przeciw COVID-19 

-  wyboru wykonawcy audytu wewnętrznego  w Urzędzie, 

- kwoty wydatków na wynagrodzenia nauczycieli religii w przedszkolach i szkołach 

gminnych 

  oraz  zakresu nauczania religii w szkołach, 

- funkcjonowania kanalizacji deszczowej  i wprowadzenie opłat za odprowadzanie wód do 

   kanalizacji, dokonanie przeglądu aglomeracji wynikającego z ustawy” Prawo wodne”, 

- uchwalenia studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

- przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

- podjęcia działań zmierzających do eliminacji glifosatu występującego w środkach 

  chemicznych o nazwie „ Roundup”, 

- zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników samorządowych, funkcjonowania w gminie 

  młodzieżowej rady,  

- podejmowania działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska min. 

wdrażanie elektromobilności i paliw  alternatywnych, 

- realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r., 

- realizacji zamówień publicznych w szczególności partnerstwa publiczno – prywatnego                 

i przyjętych rozwiązań w zakresie zmów przetargowych między wykonawcami, 

- decyzji środowiskowych w zakresie instalacji fotowoltaicznych, ochrony zabytków, 

- składu komisji konkursowej na dyrektora instytucji kultury, 

- usługi i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie w 2015 r. i w 2021 r.  

- przekazania sprzętu elektronicznego do przedszkola w 2017 r., 

- umów zawartych w 2020 r, i 2021 w zakresie operatów szacunkowych, 

- przeznaczenia i wykorzystania środków  na realizację Gminnego programu profilaktyki               

  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, 

- kontroli dotacji oświatowych oraz udziału w programie „Aktywna tablica” 

- raportu o stanie gminy za 2020 r, 

- zadań i środków finansowych w zakresie ochrony środowiska i odpadów za lata 2015- 2020, 
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- organizacji dowozu uczniów do szkół w gminie, 

- funkcjonowania transportu publicznego w gminie. 

Odpowiedzi na  powyższe wnioski udzielono drogą elektroniczną. 

W 2021 r. nie wydano decyzji odmawiających udostępnienia  informacji publicznej,    

a wnioskodawcy  nie złożyli  skarg do sądów administracyjnych dotyczących dostępu do 

informacji publicznej.  

W 2021 r.  do Urzędu Gminy  wpłynęło  5 petycji, które dotyczyły: 

- uzupełnienia i  wyjaśnienia do petycji  w sprawie zabójczego GMO i  związanych z  nim 

niebezpiecznych szczepionek, a także do poparcia petycji i prowadzenia działań  

edukacyjnych przez samorządy, 

- przystąpienia gminy /szkoły do konkursu w ramach  programu „Podwórka NIVEA” dot. 

budowy bezpiecznych, rodzinnych placów zabaw, 

- poparcia petycji skierowanej do Premiera RP w zakresie rozważenia i reakcji na działania 

zmierzające do upadłości Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin, 

- poinformowania placówek edukacyjnych o możliwości dołączenia do programu 

edukacyjnego „ Gotuj się na zmiany” dot. propagowania dobrych nawyków żywieniowych       

i niemarnowania żywności wśród dzieci i młodzieży, 

- zapoznania i poparcia argumentów z petycji dot. stwierdzenia nieważności uchwał 

antysmogowych uchwalonych przez gminy woj. małopolskiego.   

Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 

          W 2021 r. w gminie   funkcjonowało  15 organizacji pozarządowych, w tym  żadna  

fundacja,  10 stowarzyszeń,  2 kluby sportowe ,  3  koła  gospodyń wiejskich.   

         Współpraca z organizacjami odbywała się w oparciu o Roczny program współpracy                            

z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. przyjęty  uchwalą Rady Gminy Baranowo Nr 

XXVIII/174/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. Na realizację Programu zabezpieczono w  

budżecie Gminy na rok 2021  środki    finansowe  w kwocie  22.000 zł.  min. na działania w 

obszarze  pomocy społecznej, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W 2021 r, 

nie konsultowano  z organizacjami aktów normatywnych innych niż  program współpracy. 

Nie ogłoszono również  otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji 

pozarządowych w zakresie  powierzenia wykonania  zadań  publicznych i w związku z tym 

nie udzielono dotacji na działania  określone w programie gminnym. Gmina Baranowo  

prowadziła natomiast  współpracę w formie promocji działań organizacji oraz w formie 

bezpłatnego użyczenia  pomieszczeń. 

 

Zatrudnienie bezrobotnych  w Gminie Baranowo  

        W Gminie Baranowo  w 2021 r.  uzyskało zatrudnienie  19 bezrobotnych  w tym                   

w Urzędzie Gminy w Baranowie - 12 bezrobotnych, w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych Gminy tj. GOPS, ZOSiP, przedszkole i szkoły  gminne -  7  bezrobotnych. 

Zatrudnienie odbywało się na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy           

w Ostrołęce oraz po  weryfikacji osób spełniających wymogi takiego zatrudnienia. 

Zatrudnienie  bezrobotnych   odbywało się:                                                                                                                                                                                                                   

1/ w ramach robót publicznych -  2 osoby: z  msc.  Zawady  i Dłutówka  zatrudnione  na  

   stanowisku  pracownika fizycznego  na  6 miesięcy ze środków PUP,  a po upływie  tego 
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   okresu na dalsze  3 miesiące z budżetu gminy. 

2/ w ramach stażu - 7 osób:  z msc. Adamczycha,  Baranowo, Błędowo, Budne i Zawady,  

    zatrudnionych  jako pracownicy biurowi oraz pracownicy fizyczni   na  6 miesięcy 

    ze środków Unii Europejskiej (Europejski  Fundusz  Społeczny w ramach projektu  

   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie  

   ostrołęckim (IV)” – 6 osób  oraz w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat 

   i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie  ostrołęckim (IV)”  

    - 1 osoba. Po zakończonych  stażach  osoby zostały zatrudniona na okres od 2 do 

    3 miesięcy  ze środków  budżetu gminy, 

3/ w ramach  prac interwencyjnych -  5 osób:  z msc. Bakuła, Baranowo, Błędowo, 

    Witowy Most – na stanowiskach fizycznych  i administracyjnych.  Również  w ramach  

     tych prac zawarto umowę o pracę na 6 miesięcy z częściową  refundacją  wynagrodzenia  

     przez   Powiatowy Urzędu Pracy,  a po upływie tego okresu na 3 miesiące  z  budżetu 

    gminy.   

       W okresie  zatrudnienia w ramach robót publicznych i w części w ramach prac 

       interwencyjnych  pracownicy wykonywali   prace  porządkowe i pomocnicze przy 

     inwestycjach  gminnych  oraz prace porządkowe na posesjach i drogach gminnych, 

4/ w ramach prac społecznie użytecznych ( praca po 10 godzin tygodniowo) - 5 osób,  które  

    posiadały status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku   i  korzystały  z pomocy 

społecznej. 

Prace w/w były wykonywane  od  czerwca  do listopada  2021 r . Zatrudnione osoby 

zachowały status osoby bezrobotnej i wykonywały prace  porządkowe  na  posesjach                 

i drogach  gminnych  w tym utrzymywały w czystości skwery  i zieleńce w miejscu 

zamieszkania w/w  osób. Za wykonaną pracę bezrobotni otrzymywali wynagrodzenie               

z budżetu Gminy wyliczone za 40 godzin w miesiącu, które  następnie było  refundowane  

ze środków PUP. 

    Poza w/w projektami  zatrudnienia  12  osób z naszej Gminy  wykonywało   dozorowane  

prace na cele społeczne, orzeczone  wyrokiem Sądu  Rejonowego w Ostrołęce. Osoby 

skierowane do tych prac wykonywały roboty porządkowe na posesjach i drogach 

gminnych. Praca wobec tych osób była orzeczona  na okres od  1 do 12 miesięcy w 

wymiarze  od 20   do 30 godzin w miesiącu.  

 

Dane statystyczne w zakresie bezrobocia: 

 

Bezrobotni Gminy Baranowo zarejestrowani  w PUP w Ostrołęce na koniec grudnia:  

 

Rok 

statystyczny 

Zarejestrowani 

bezrobotni 

W tym kobiety Z prawem 

 do zasiłku 

2020 267 119 28 

2021 258 132 28 

 

Stopa bezrobocia wg stanu na koniec grudnia: 
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Rok  

statystyczny 

Powiat ostrołęcki Województwo 

Mazowieckie 

Polska 

2020 9.10 % 5,2 % 6,2 % 

2021 9 % 4,6 % 5,4 % 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  2021 

 

          NSPLiM  był  realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września  2021r. wg 

stanu  na 31 marca 2021 r. godz. 24:00      

Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym były zbierane metodą samospisu 

internetowego. Każdy mieszkaniec Polski był  zobowiązany samodzielnie dokonać  

samospisu  weryfikując, aktualizując  i uzupełniając  dane  o respondencie zamieszczone  

w formularzu spisowym. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  kiedy osoba objęta spisem powszechnym 

nie mogła dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane zostały zebrane metodą 

wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego  przeprowadzanego przez rachmistrza 

spisowego. 

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań były zbierane następujące 

dane: 

1. Charakterystyka demograficzna osób min. płeć, wiek, adres zamieszkania,  stan 

cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa. 

2. Aktywność ekonomiczna osób min. bieżący status aktywności zawodowej  pracujący, 

bezrobotni, bierni zawodowo, lokalizacja miejsca pracy 

3. Poziom wykształcenia. 

4. Niepełnosprawność 

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne 

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa 

7. Gospodarstwa domowe i rodziny min. stopień pokrewieństwa z reprezentantem 

gospodarstwa domowego, tytuł prawny gospodarstwa domowego, 

8.  Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki). 

        Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 był realizowany w czasie 

pandemii i bardzo zmiennych warunkach. „Według Głównego Urzędu Statystycznego spisano 

ponad 95% mieszkań w kraju,  każdy  mieszkaniec Polski, który wziął udział w spisie, 

powinien mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku.   Mieszkańcy biorący udział w spisie  

pokazali, jak ważną dla nich powinnością był udział w spisie. Tym samym wykazali 

zrozumienie i troskę o przyszły rozwój własnych gmin, województw i kraju.” Dzięki danym 

pozyskanym w spisie będzie można podejmować właściwe decyzje  w  sprawach społeczno - 

gospodarczych  min. w edukacji, służbie zdrowia, mieszkalnictwie, transporcie, drogach  

publicznych. Pełne badanie mieszkańców Polski odbywa się co 10 lat – dane ze  spisu 2021  

będą  wykorzystywane przez co najmniej najbliższą dekadę. 

Decyzje administracyjne. 
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W 2021 r. wydano 3177 decyzji Wójta Gminy  dot.: wymiaru podatków, zwrotu podatku 

akcyzowego dla rolników, ochrony środowiska i  zagospodarowania przestrzennego,  

gospodarki gruntami, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych , opiekuńczych i 

wychowawczych, dodatku mieszkaniowego i funduszu alimentacyjnego, gospodarki 

odpadami, spraw obronnych , ewidencji ludności ,spraw drogowych i zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu. Ponadto wydano 665 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Do 

Wójta Gminy również nie wpłynęła żadna 

skarga. Wpłynęło natomiast 12 wniosków, które zostały załatwione we własnym zakresie. 

Wnioski dotyczyły problematyki – 1 

architektury i budownictwa, 11 – organizacji ruchu, transportu drogowego oraz inwestycji 

drogowych 

Wydano  także 317 dowodów osobistych, okres wyczekiwania na dowód wynosił 30 dni. 

 

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. 

 
W Gminie Baranowo jest 6 jednostek OSP: 4 jednostki typu S  w tym 2 jednostki w KSRG 

2 jednostki   typu   M. 

 

 

Nazwa 

jednostki  

Liczba członków Pożary/liczba 

strażaków 

miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Wyjazdy 

gospodarcze razem wspierających honorowych 

Baranowo 27 3 1 12/72 23/138 2/12 12/72 

Brodowe 

Łąki 

45 7 8 8/48 17/102 3/18 4/24 

Cierpięta 27 1 5 3/18 2/12 0/0 8/48 

Bakuła 18 - 8 1/6 0/0 0/0 0/0 

Ramiona 15 - - 0/0 1/6 0/0 1/6 

Rycica 15 - - 1/6 0/0 

 

0/0 0/0 

 

 Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach 

  ratowniczo – gaśniczych  75 

 Liczba członków wspierających 11 

 Liczba członków honorowych 21 

 Liczba członków zwyczajnych 147 

 Liczba wszystkich  strażaków wynosi 179 osoby 

 Plan wydatków na 2021 rok                        170.250,00 złotych 

 Wydatkowano kwotę                                  142.654,90 złotych  co stanowi    83,79% 
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10. EDUKACJA 
Gmina Baranowo jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych i jednego 

przedszkola. Są to: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie 

2) Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach, 

3) Gminne Przedszkole w Baranowie. 

Jest także organem rejestrującym dla następujących placówek: 

1) Szkoła Podstawowa w Jastrząbce, 

2) Szkoła Podstawowa w Woli Błędowskiej, 

3) Szkoła Podstawowa w Bakule Ziomku (do 31 sierpnia 2021r.), 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 

           i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu,  

5) Punkt przedszkolny „Leśny Ludek” w Zawadach.  

Trzy pierwsze placówki z placówek rejestrowanych są szkołami niepublicznymi o 

uprawnieniach szkół publicznych, są prowadzone przez Kurpiowskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet”. Szkoła Podstawowa w Bakule-Ziomku prowadziła swoją 

działalność do 31 sierpnia 2021 r. Po tym okresie uczniowie uczęszczają do szkoły w 

Baranowie. Szkołę Podstawową w Czarnotrzewiu prowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw 

Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce – jest to 

szkoła publiczna. Punkt przedszkolny „Leśny Ludek” w Zawadach prowadzony jest przez 

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”. Każda szkoła podstawowa – to szkoła 8-klasowa. 

Przy każdej zorganizowany jest oddział przedszkolny. Ilość uczniów w szkołach, w 

poszczególnych oddziałach jest bardzo zróżnicowana.  Są oddziały, w których uczy się ponad 

20 uczniów, są także jednoosobowe.  Dlatego w mniejszych szkołach są klasy łączone. 

Czasami łączy się po 3 roczniki. Z powodu małej liczby uczniów koszty kształcenia są 

wysokie. Na prowadzenie szkół gmina otrzymała w 2021 r. subwencję oświatową w 

wysokości 6.271.567 zł. Otrzymaliśmy też dotacje, m. in. Na realizację zadań z zakresu 

wychowania przedszkolnego – 226.534 zł, na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym 

90.000 zł, 100.000 zł na program „Laboratorium przyszłości”, na „Aktywną tablicę” – 14.000 

zł. Wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół otrzymali bezpłatne podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja, jaką Gmina otrzymała na ten cel z budżetu 

państwa w 2021 roku – to kwota 45.708,58 zł.  

Uczniom przyznawano także stypendia o charakterze socjalnym. Stypendia otrzymało 131 

uczniów, na ogólną kwotę 100.000 zł.Wszystkie te kwoty pokrywają tylko część wydatków 

związanych z funkcjonowaniem oświaty. Całość wydatków to kwota 10.145.914,54 zł. Gmina 

ze swojego budżetu dołożyła kwotę 3.398.104,96 zł. Poza placówkami prowadzonymi lub 

rejestrowanymi przez samorząd gminny funkcjonuje Zespół Szkół Powiatowych dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki. W 2021 r. kształcił on młodzież i dorosłych w 

następujących kierunkach:  

 technik agrobiznesu,  technik technologii żywności, technik rachunkowości, 

 kursy rolnicze – prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i prowadzenie 

przedsiębiorstwa w agrobiznesie 
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W ramach tego zespołu funkcjonuje też szkoła branżowa oraz liceum ogólnokształcące. 

Szkoła branżowa nie cieszy się jednak zainteresowaniem wśród uczniów, wobec tego w roku 

szkolnym 2020/2021 nie było do niej naboru i nie kształciła żadnego ucznia. 

SZKOŁY PODSTAWOWE. 

Wydatki poszczególnych szkół podstawowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę 

Baranowo przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Koszty kształcenia w szkołach podstawowych w 2021 r.  

Koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje 

poniższy wykres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dla obliczeń statystycznych przyjęto ilość uczniów  na dzień 1 czerwca 2021 r.  

Nazwa szkoły 
Ilość 

uczniów 
Ogółem * 

 
Wydatki w 

2021 r. 

 
Koszty 

kształcenia 1 
ucznia 

Szkoła  Podst. im. Jana 
Pawła II 

w Baranowie 
286 3 974 897,13 13 898,24 

Szkoła Podst. im. Aleksandra 
Kopcia  w  Zawadach 

91 1 814 157,75 19 935,80 

Szkoła  Podst. 
w Czarnotrzewiu 

13 219 402,50 16 877,12 

Szkoła Podst. 
w Bakule-Ziomku  

188 833,91  

Szkoła Podst. 
w  Woli Błędowskiej 

43 553 742,01 12 877,72 

Szkoła Podst. 
w Jastrząbce 

33 409 152,01 12 398,55 

13898,24

19935,8

16877,12

12877,72 12398,55

0
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15000
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25000

Szkoła  Podst. im.
Jana Pawła II w

Baranowie

Szkoła Podst. im.
Aleksandra Kopcia

w  Zawadach

Szkoła  Podst. w
Czarnotrzewiu

Szkoła Podst. w
Woli Błędowskiej

Szkoła Podst. w
Jastrząbce

Koszty kształcenia 1 ucznia w2022r.
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Koszty kształcenia w poszczególnych szkołach są zróżnicowane. Najwięcej kosztuje 

kształcenie jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Zawadach, najmniej w Szkole 

Podstawowej w Jastrząbce.  

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. 

Dane dotyczące wychowania przedszkolnego pokazane są w tabeli 2.  

Tabela 2. Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 

oddziałów w Gminnym Przedszkolu w Baranowie. 

 

 

*  dla obliczeń statystycznych przyjęto ilość dzieci  na dzień 1 czerwca 2021 r.  

0

2000

4000

6000

8000
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12000

OP w SP w
Baranowie

OP w SP w
Zawadach

GP w Baranowie OP w SP w
Czarnotrzewiu

OP w SP w
Jastrząbce

OP w SP Woli
Błędowskiej

Wydatki na jedno dziecko

Nazwa oddziału przedszkolnego 
Ilość 

dzieci* 

Wydatki  

w 2021 r. 
Na jednego ucznia 

Oddział przedszkolny w Szk. Podst. im. 

Jana Pawła II w Baranowie 
13 100 621,76 7 740,14 

Oddział przedszkolny w Szk. Podst. im. 

Aleksandra Kopcia w Zawadach 
14 110 662,57 7 904,47 

Gminne Przedszkole 

w Baranowie 
120 1 306 253,02 10 885,44 

Oddział przedszkolny 

w  Szk. Podst. w Bakule-Ziomku 
 86 733,48 

 

Oddział przedszkolny 

w Szk. Podst. w Czarnotrzewiu 
11 97 384,96 8 853,18 

Oddział przedszkolny 

w Szk. Podst. w Jastrząbce 
13 108 797,26 8 369,02 

Oddział przedszkolny 

w  Szk. Podst. w Woli Błędowskiej 
15 146 077,44 9 738,50 
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KADRA PEDAGOGICZNA. 

Struktura awansu zawodowego nauczycieli na dzień 30.09. 2021 r. przedstawiała się 

następująco. Z uwagi na brak danych ze szkół prowadzonych przez stowarzyszenia dane 

przedstawione poniżej dotyczą tylko szkół samorządowych. 
 

Tabela 3. Struktura awansu zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Baranowo. 

 

Ilustruje to poniższy wykres:  

 

 
 

43,53

3,44

4,36

2,05

Razem w szkołach 
samorządowych/etaty

Dyplomowany

Mianowany

Kontraktowy

Stażysta

 

Nazwa placówki 

Ilość etatów nauczycieli  

 

Razem  Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

Szk. Podst. im. Jana 

Pawła II w Baranowie 
27,28 0,55 2,36 0,55 30,74 

Szk. Podst. Im. A. Kopcia  

w  Zawadach 
12,05 1,89 0 0,50 14,44 

Gminne Przedszkole 

w Baranowie 
4,20 1 2 1   8,20 

Ogółem  43,53 3,44 4,36 2,05 53,38 
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Nauczyciele ze stopniem nauczyciela dyplomowanego to 43,43 etaty co stanowi 81,55 % 

wszystkich zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez samorząd gminny. Nauczycieli 

ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest 3,44 etatu, stanowi to  

6,44%. Nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy to 4,36 etatu, 

tj. 8,17% wszystkich zatrudnionych. Stażyści to najmniej licząca grupa, jej ich 2,05 etatu, co 

stanowi 3,84% ogółu.   

 

 

Rozkład kadry pedagogicznej z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego  

w poszczególnych placówkach obrazują poniższe wykresy.  

 

 

 

W szkole w Baranowie mamy 27,28 etatów nauczycieli dyplomowanych, co stanowi 88,74% 

wszystkich pracujących. Nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego jest 0,55 etatu, tj. 1,79% wszystkich pracujących. Kontraktowi to 2,36 etatu, co 

stanowi 7,68% ogółu zatrudnionych w tej placówce. Stażyści to 0,55 etatu tj. 1,79% ogółu. 

 

88,74

1,79
7,68

1,79

Szkoła Podst. im. Jana Pawła II
w Baranowie

Dyplomowany

Mianowany

Kontraktowy
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W Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach jest  12,05  etatu nauczycieli 

dyplomowanych, co stanowi 83,45% wszystkich pracujących. Nauczycieli ze stopniem 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest 1,89 etatu, tj. 13,09% wszystkich 

pracujących. Stażyści to 0,5 etatu tj. 3,46 % ogółu. Nie ma nauczycieli ze stopniem awansu 

zawodowego – nauczyciel kontraktowy.  

 

 

 

 

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie mamy 4,20 etatu nauczycieli dyplomowanych, co 

stanowi 51,22 % wszystkich pracujących. Jest jeden nauczyciel ze stopniem awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego, co stanowi 12,20 % wszystkich pracujących. Dwóch 

83,45

13,09

0

3,46
Szkoła Podst. im. A. Kopcia  

w  Zawadach

Dyplomowany

Mianowany

Stażysta

51,22

12,20

24,39

12,20

Gminne Przedszkole 
w Baranowie

Dyplomowany
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nauczycieli kontraktowych tj. 24,39 % ogółu zatrudnionych w tej placówce. Pracuje także 

jeden nauczyciel z najniższym stopniem awansu - nauczyciel stażysta to 12,20% ogółu. 

 

PODSUMOWANIE NAKŁADÓW NA OŚWIATĘ W 2021 r. 

Ogółem we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki ponoszone w 

poszczególnych jednostkach w roku 2021 przedstawiają się następująco: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie 4 075 518,89 zł, 

2) Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach 1 924 820,32 zł, 

3) Gminne Przedszkole w Baranowie 1 306 253,02 zł, 

4) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 983 121,78 zł, 

5) Dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia – 1 856 200,53 zł ( w tym 

dotacja dla oddziału przedszkolnego „Leśny Ludek” w Zawadach). 

 

Do szkół zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (art. 32 ust. 

5 i 6 oraz art. 39 ust. 2, 3, 4 i 5) zorganizowany jest dowóz uczniów. Dzieci do przedszkola 

oraz do dwóch szkół w Baranowie i Zawadach dowożeni są bezpłatnie. Ogólny koszt dowozu 

w roku 2021 – to kwota 358.530,59 zł. Dowóz organizuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. 

Aktualnie oprócz dwóch autobusów, których właścicielem jest Gmina Baranowo, usługi 

dowozu świadczone są także przez dwie prywatne firmy transportowe działające na terenie 

naszej gminy.  

Gmina zapewnia też dowóz uczniom niepełnosprawnym. Do tego celu dostosowany 

jest „bus” wożący uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni. 

Koszt tego dowozu w 2021 r. to kwota 63.176,69 zł.  

W omawianym roku do Ośrodka w Czarni dowożonych było 9 uczniów.  

 

 

Wszystkie placówki edukacyjne posiadają dobrą bazę edukacyjną. Przy dwóch największych 

jest także dobra baza sportowa. Przy mniejszych szkołach istnieją boiska wielofunkcyjne i 

place zabaw dla dzieci. Szkoły są dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne.  

Dwie szkoły z terenu Gminy Baranowo (szkoła w Baranowie oraz Zawadach)  

otrzymały dotacje na doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne w ramach programu 

„Labolatoria Przyszłości’. Dotacja to kwota 100.000 zł, 70.000 dla Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Baranowie, oraz 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej im. Aleksandra kopcia w 

Zawadach. Szkoła w Zawadach otrzymała też środki w kwocie 14.000 zł na projekt „Aktywna 

Tablica”.  

 

W Klubie Sportowym „Świt” wydatki wyniosły 41.000 zł, z tego Gmina przeznaczyła dotację 

w kwocie  38.000 zł, pozostała część, tj. 3.000 są to środki z Sołectwa Baranowo.  
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11. KULTURA 

GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  W BARANOWIE  

Na terenie gminy Baranowo działa Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, która z dniem 

1 stycznia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Nr L/321/06  

z dnia 23 października 2006 r. wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury Gminy 

Baranowo pod poz. 3. W związku z powyższym od 1 stycznia 2007 r. Biblioteka posiada status 

instytucji kultury. 

Głównym zadaniem statutowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie jest 

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących 

wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny i gospodarczy. 

Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców w Gminy 

Baranowo na wszystkich poziomach wiedzy. Stara się to czynić poprzez efektywne 

zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych aktualnych i potencjalnych użytkowników 

placówki bibliotecznej z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zbiorów 

dostosowanych do wymagań wiekowo, kulturowo i socjalnie zróżnicowanych grup 

społecznych. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi 

o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.  

Zrealizowany budżet biblioteki (od organizatora): 139308 zł. 

Łączne środki na zakup zbiorów (książek) niezależnie od źródła finansowania: ogółem: 

11018,77 zł.  

W roku 2021 biblioteka zarejestrowała 279 czytelników (odwiedziny w bibliotece 2031), 

którzy dokonali 3859 wypożyczeń. Księgozbiór na dzień 31.12.2021 r. to 13322 woluminy. 

W roku sprawozdawczym zakupiono ogółem 396 książek, w tym z dotacji organizatora 225 

woluminów i z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 171 woluminów. 

Biblioteka nie posiada możliwości bezpośredniego wypożyczania książek osobom 

niepełnosprawnym, najczęściej książki te wypożyczane są za pośrednictwem osób trzecich. 

W porównaniu z rokiem 2020, mimo pandemii, wzrosła ilość wypożyczeń. 

Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece wg wieku: 

Wiek w latach do 5 6-12 13-15 16-19  20-24  25-44  45-60  powyżej 60  

Ogółem osób 13 26 12 17 15 79 51 38 

 

Pandemię koronawirusa ograniczyła działalność GBP wymagających bezpośrednich spotkań 

z czytelnikami, w tym z dziećmi i młodzieżą. Odbyło się jednak kilka spotkań z 

przedszkolakami. Biblioteka była też współorganizatorem Gminnego Święta Niepodległości 

w Baranowie. 

Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Mała książka wielki człowiek”. W jej ramach 

współpracuje z przedszkolami z terenu gminy, co przyczyniło się do zwiększenia liczby 

małych czytelników. 

Biblioteka pełni także funkcję nieformalnego punktu informacyjnego dla osób uzależnionych 

i ich rodzin. Wynika to z pełnienia funkcji przewodniczącego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez kierownika Biblioteki. 

Biblioteka ściśle współpracuje z Zespołem Kurpiowskim „Pod Borem”, uczestnicząc 

aktywnie w jego działalności, poczynając od spraw organizacyjnych poprzez współpracę w 

opracowaniu występów i widowisk. Kierownik Biblioteki prowadził projekt polegający na 

nauce gry na harmonii pedałowej i na skrzypcach dla członków zespołu. Projekt realizowany 
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poprzez współpracujące z Biblioteką Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. Aleksandra 

Kopcia w Baranowie. 

Biblioteka gminna pozyskała środki w wysokości 5000 zł na zakup nowości wydawniczych z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestnicząc w Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1 Zakup Nowości Wydawniczych, 

Poziom nasycenia sprzętem komputerowym dobry. Dwa komputery zakupione w 2017 roku 

(poleasingowe) służą bibliotekarzom do obsługi czytelników i prac bibliotecznych. Trzy 

zestawy komputerowe pochodzą z programu MSIB (2011 rok), z których dwa z dostępem do 

Internetu służą czytelnikom a jeden funkcjonuje jako serwer dla programu bibliotecznego. 

Biblioteka posiada komputerową bazę danych w systemie bibliotecznym Mak+ oraz katalog 

on-line (MetaLib; szukam książki). Udostępnianie zbiorów od 1 stycznia 2019 odbywa się 

także poprzez program biblioteczny Mak+. 

Doraźnej pomocy informatycznej udziela bibliotece informatyk zatrudniony w Urzędzie 

Gminy, niezatrudniony w bibliotece.  

Możliwości podnoszenia kompetencji bibliotekarzy w zakresie wdrażania usług 

elektronicznych mało dostępne. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie dwie osoby 

działalności podstawowej – bibliotekarze - w wymiarze łącznie 1,5 etatu, oraz księgowa w 

wymiarze 0,2 etatu. Kierownik biblioteki zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę pełen 

etat na stanowisku bibliotekarskim. W ciągu roku nie byli zatrudniani stażyści oraz osoby z 

prac interwencyjnych.  

 

GMINNY OŚRODEK  KULTURY, SPORTU  I REKREACJI W BARANOWIE. 
Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o  

własny statut. GOK prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie 

Jednostki Kultury oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy 

uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w 

odpowiedni sprzęt. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i 

oświatowej oraz upowszechniania kultury. Głównym celem działalności GOK jest przede 

wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie 

kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa 

w przedsięwzięciach . Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w 

oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych. Działalność GOK w I półroczu 

roku 2021 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19 oraz ze 

względu na  remont obiektu. W I półroczu nasza instytucja była organizatorem i 

współorganizatorem mniejszej ilości wydarzeń kulturalnych niż w latach ubiegłych. 

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło 

funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. 

Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego 

umiejscowienia oraz potrzeb lokalnej społeczności. Od początku roku   2021 trwał remont 

Sali widowiskowej polegający na zerwaniu  i położeniu posadzki na scenie jak też na całej 

Sali, dokonano wymiany drzwi wewnętrznych remontu kapitalnego toalet  oraz naprawy  i 

przeglądu klimatyzacji , wentylacji, zamontowano głośniki . We wszystkich pomieszczeniach  

części  przeznaczonej do wynajmu wymieniono oświetlenie  , dokonano kapitalnego remontu 

holu i przedsionka.  Wykonano kompleksowy i niezbędny   przeglądu obiektu budowlanego 

/budynek GOKSiR/. - bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynku i wokół 

GOK,  

- praca administracyjno – biurowa - sporządzanie sprawozdań dokumentujących podstawową 

działalność placówki: GUS, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy formalne związane z 

administrowaniem budynku GOK, 
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- działalność reklamowo - edytorska – opracowanie graficzne i druk dyplomów 

konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów, gazety gminnej „Wieści Gminy”, 

- wykonanie okolicznościowych palm, stroików, kompozycji kwiatowych  koszyków i innych 

gadżetów dla sponsorów, 

- przygotowywanie dekoracji okolicznościowych i scenografii na uroczystości i imprezy w 

GOKSIR.   

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się 

koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. 

instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, 

bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. 

W tym czasie GOkSiR  nie odbywały się imprezy i spotkania kulturalne. W czerwcu 

odbyliśmy wizytę w  gminie partnerskiej – Lipnica Wielka na Orawie. W dniu 11 lipca 2021 r 

odbyło się Święto Folkloru Kurpiowskiego, które w tym roku zostało połączone z obchodami 

jubileuszu 90-lecia Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad.  

W dniu 11 września odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. W październiku odbył się 

„Przegląd Pieśni patriotycznej  i wojskowej” a także świętowaliśmy Gminny Dzień Seniora, 

zaś 11 listopada  w Dzień Niepodległości odbyła się uroczysta  gala laureatów  tego 

przeglądu.  Z powodu III fali Covid 19 nie odbyła się Wigilia  Gminna i Sylwester na rynku. 

   

12. PRZEDSIĘBIORCY. 

 
W 2021 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 14 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było usługi budowlane, usługi 

transportowe i firmy handlowo-usługowe. Można wyróżnić:  

 14 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 0 osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą.  

W 2021 r. wyrejestrowano 16 przedsiębiorców, w tym 16 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą oraz 0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów było usługi budowlane, usługi transportowe i firmy handlowo-

usługowe. Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych figurujących w rejestrze w roku 

2021 wynosi 208 

------ 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r.  

Łączna ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranowo na 

koniec 2021 r. to 25:  

- 22 punkty (alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży) 

- 3 punkty (alkohol do spożycia w miejscu sprzedaży) 

Wyszczególnienie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Baranowo:  

Baranowo – 11 punktów (w tym 3 punkty – alkohol do spożycia w miejscu) 

Gaczyska – 2 punkty 

Wola Błędowska - 2 punkty 
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Jastrząbka – 2 punkty 

Brodowe Łąki – 2 punkty  

Ziomek – 1 punkt 

Zawady – 1 punkt  

Dłutówka – 1 punkt  

Czarnotrzew – 1 punkt  

Ramiona – 1 punkt  

Cierpięta – 1 punkt 

Ogólna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec 2020 r.  - 68 zezwoleń, 

w tym:  

- zezwolenia A (piwo) – 25 zezwoleń (w miejscu sprzedaży 3 zezwolenia, poza miejscem 

sprzedaży 22 zezwoleń) 

- zezwolenia B (wino, z wyłączeniem piwa) – 22 zezwolenia (w miejscu sprzedaży 1 

zezwolenie, poza miejscem 21 zezwolenia) 

- zezwolenia C (wódka) – 21 zezwoleń (w miejscu sprzedaży 1 zezwolenie, poza 

miejscem 20 zezwoleń) 

W 2021 roku wydano 8 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla czterech 

punktów sprzedaży. 11 zezwoleń zostało przedłużonych na kolejne 6 lat.  

 
13.OCHRONA  ŚRODOWISKA, PLANOWANIE  PRZESTRZENNE .  
 

Planowanie przestrzenne  

Na początku 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 100 % powierzchni gminy, a na koniec roku – 100 %. Z kolei 0 % powierzchni gminy na 

początek roku 2020 r. oraz 0 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane w 

studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na początku.  

Gmina Baranowo posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od 2005 

roku i pokrywa on 100 % powierzchni gminy. W 2021 r. nie były wprowadzane żadne zmiany 

w ww. planie. Ze względu na posiadany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Baranowo nie wydaje decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy.  

Gospodarka odpadami 

Na terenie gminy Baranowo zgodnie z opracowanym programem usuwania wyrobów 

zawierających azbest na lata 2015-2032 zostało zinwentaryzowanych 494 454,00 m2 płyt 

azbestowych co stanowi 6 427,9 ton. Całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji płyt 

azbestowych zinwentaryzowanych na terenie gminy wynosi 14 833 620 złotych. 

Wiosną 2021 roku Gmina Baranowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu.  

W 2021 roku od mieszkańców gminy odebrano 125,0 ton azbestu i zutylizowano je na 

składowisku odpadów niebezpiecznych. Ogólny koszt utylizacji 125 ton płyt azbestowych 

wyniósł 48 124,99 złotych. Gmina Baranowo od roku 2015 do 2021 zutylizowała 879,71 Mg płyt 

azbestowo-cementowych. 
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Ochrona środowiska 

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

W 2021 r. toczyło się 5 postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć w tym: 

 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na przebudowie drogi wewnętrznej nr 336 Rycica – Cierpięta, 

 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie drogi gminnej nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew od km 

0+694,42 do km 2+885,85, 

 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na wykonaniu urządzeń wodnych – studzien wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w 

wodę Gminy Baranowo – działka ew. 1005 obręb 0003, 

 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na przebudowie drogi powiatowej Oborczyska – Bakuła długości ok. 1500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile – „Zawady” Nr 

27888 na działce o nr ew. 225/6 położonej w miejscowości Zawady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

W 2021 Gmina Baranowo wystąpiła z 3 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew 

z działek będących własnością Gminy Baranowo do Starosty Ostrołęckiego. W uzyskanych 

decyzjach nałożono na Gminę Baranowo nasadzenia zastępcze w ilości 27 szt. drzew. 

W 2021 roku wpłynęło 49 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne. 

3. Ochrona powietrza 

W 2021 r. Gmina Baranowo zrealizowała inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w 

gminie Baranowo ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. 

4. Gospodarka odpadami 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 

2021roku 

W 2021 r. z terenu Gminy Baranowo zebrano 1080,570 Mg odpadów w tym: 

Odpady niesegregowane (zmieszane): (20 03 01) – 719,66 Mg 

Odpady segregowane: 

 papier i tektura (20 01 01) – 14,280 Mg 

 szkło (20 01 02) – 106,380 Mg 

 tworzywa sztuczne (20 01 39) – 123,100 Mg 

 odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 26,540 Mg 

Odpady zebrane przez PSZOK: 

 zużyte opony (16 01 03) – 5,000 Mg 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36) – 10,900 Mg 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2021 

 

 

str. 37 
 

 odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 44,640 Mg 

 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04) – 0,410 Mg 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21* i 20 01 

23* zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*) – 14,660 Mg 

 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – 2,500 Mg 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 

[%] 20,83. 

 

14. SPRAWY ADMINISTRACYJNE. 

 
Rada Gminy, kadry, fundusz sołecki 

W 2021 roku odbyło się 69 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. 

Frekwencja na zebraniach była niewielka. W większości sołectw spełnione było zaledwie 

ustawowo wymagane minimum obecnych mieszkańców tj. 15 osób 

       Na koniec 2021 roku Urząd Gminy zatrudniał 24,5 (etaty) stałych pracowników 

umysłowych, łącznie z Wójtem oraz 11 osób na stanowiska pracowników fizycznych do 

obsługi dwóch stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz robotników budowlanych i 

gospodarczych. Do Rady Gminy nie wpłynęła żadna skarga na działalność Wójta oraz 

pracowników samorządowych.  

Do Rady Gminy wpłynęło łącznie 26 wniosków dotyczących spraw publicznych, 

z tego wszystkie załatwiono we własnym zakresie.  Wnioski kierowane do Rady Gminy 

rozpatrywane były na posiedzeniach komisji Rady i na sesjach Rady Gminy. Zgłoszone 

wnioski dotyczyły następujące problematyki: z zakresu drogownictwa – 9 wniosków, 

bezpieczeństwo publiczne – 4 wnioski, ochrona środowiska – 4 wnioski, budownictwo – 3 

wnioski, ochrona zdrowia – 2 wnioski, sprawy obywatelskie – 2 wnioski, oświata i nauka – 2 

wnioski.  

W 2021 roku Rada Gminy podjęła 74 uchwały, z tego zdecydowana większość dotyczyła 

budżetu Gminy i jego zmian oraz dotacji przekazywanych np. Powiatowi Ostrołęckiemu jak i 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja AP w Baranowie.  Podjęte zostały również 

uchwały dotyczące programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminnym, 

dopłatami dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Dokonane zostały zmiany w stawkach diet dla Radnych  

Rady Gminy oraz sołtysów a także dla Wójta Gminy Baranowo i Przewodniczącego Rady 

Gminy. Przyjęta została uchwała w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami. Rada Gminy 

podjęła również uchwałę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, która została unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego.  

Na 2021 rok Rada Gminy Baranowo podjęła uchwały podatkowe: 

-w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. 

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
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-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

   

 Osoby  prawne 

Deklaracja na podatek od nieruchomości Ilość deklaracji Kwota(zł) 

19 1.485.579,00 

Deklaracja na podatek rolny 1 8,00 

Deklaracja na podatek leśny 5 94.136,00 

Deklaracja na podatek od środków transportowych 3 10.968,00 

 

 

 Osoby  fizyczne 

Decyzja  na podatek od nieruchomości rolny  i leśny Ilość  Kwota(zł) 

2153 478.882,00 

Decyzja  na podatek od środków transportowych 31 164.165,00 

Informacja o lasach 11 - 

Informacja o  nieruchomościach i obiektach budowlanych 56 - 

 

Informacje o gruntach 35  

 

Decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego 

122 985.740,16 

 

 

17.  ISTOTNE DZIAŁANIA  WÓJTA. 

 

 Oprócz kierowania bieżącymi sprawami gminy Wójt wykonywał  w 2021 roku następujące 

działania: 

 -  brał udział w zebraniach sprawozdawczych w 6 jednostkach OSP działających na terenie 

gminy, oraz w tzw. zjeździe gminnym OSP.  

 -   brał udział w 4 zebraniach sołeckich ( 1 – wybory sołtysa, 3 to pozostałe zebrania). 

 . brał czynny udział w 7 przedsięwzięciach integracyjnych w tym festynach organizowanych 

na terenie gminy. 

 -  reprezentował Gminę we wszystkich kontaktach zewnętrznych. 

 

Ponadto Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach w  większości 

on-line, które dostarczały wiedzy i  w znaczny sposób ułatwiały pracę  oraz pomagały w 

podejmowaniu działań na rzecz rozwoju gminy.  

 

ZAKOŃCZENIE 
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Przedstawiliśmy Państwu raport o stanie Gminy Baranowo za miniony 2021 rok. 

Omówiliśmy w nim realizację zadań własnych gminy służących zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej. Z przedstawionej analizy wynika, że rok 2021 

był dla gminy udany .Budżet został zrealizowany na przyzwoitym poziomie. Wszystkie 

działania podejmowane i realizowane w gminie  w 2021 roku wynikały z ustawy o 

samorządzie gminnym i były zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Baranowo (Plan 

Rozwoju Lokalnego) opracowanej na lata 2014 – 2023. Środki wydatkowane były w sposób 

celowy i gospodarny. W 2021 roku zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych, na które 

oprócz środków własnych pozyskaliśmy także spore środki zewnętrzne, bez których nie 

udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć. Wykonane inwestycje są zgodne z wnioskami i 

oczekiwaniami naszych mieszkańców. 

W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że2021 to już drugi rok z pandemią wirusa COVID 

19, ale na szczęście pandemia nie wpłynęła tak negatywnie na nasze życie i nasze działania 

jak w roku poprzednim. Nie zmniejszyło się tempo realizacji zadań inwestycyjnych. W 2021 

roku wykonaliśmy wyjątkowo dużo inwestycji. Na 45 pozycji, które w budżecie zostały 

zapisane jako wydatki majątkowe wykonaliśmy  aż 38 na łączną kwotę 7 330 000 zł. 

Wszystkie zrealizowane zadania inwestycyjne są wyszczególnione w tym raporcie jak też w 

sprawozdaniu finansowym za 2021 rok. Stopień realizacji całego budżetu zaplanowanego na 

2021 rok oceniam jako dobry. 

Szanowni Państwo poprzedni rok charakteryzował się wyjątkowo dużą ilością inicjatyw i 

inwestycji sołeckich realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wspomaganego dotacjami 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS ( Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw). Zrealizowano łącznie 51 zadań sołeckich większych i mniejszych. 

Żwirowanie  wykonano w 24 sołectwach, nowe oświetlenie uliczne w 9 sołectwach, prace 

modernizacyjne przy świetlicach wiejskich w 8 sołectwach, pokrycie kosztów zużytej energii 

elektrycznej w 3 sołectwach, a w 7 sołectwach wykonano inne wydatki.  

W minionym roku odbyliśmy też zaległe jubileusze i uroczystości. W czerwcu nastąpiło 

przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej w Baranowie, a w lipcu na festynie 

folklorystycznym w Zawadach zorganizowaliśmy jubileusz 90-lecia Kurpiowskiego Zespołu 

pod Borem z Zawad.   

W 2021 roku Gmina udzieliła wyjątkowo dużo bo, aż 8 dotacji celowych na realizacje zadań 

przez różne podmioty. Cztery z nich dotyczyły Powiatu Ostrołęckiego i były przeznaczone na 

dofinansowanie dokumentacji i przebudowy dróg powiatowych. 

Przez cały poprzedni rok staraliśmy się prowadzić w miarę zrównoważony rozwój Naszej 

Gminy. Po raz kolejny zakończyliśmy go nadwyżką budżetową.  Nie mamy też żadnego 

zadłużenia . Mamy zatem spore możliwości i dość duży potencjał finansowy jeśli chodzi o 

start w następny rok budżetowy, nawet gdy będzie on trudny, bo nie będzie funduszy 

zewnętrznych w tym europejskich, a sytuacja na świecie będzie niestabilna. 

Niestety rok 2021 przyniósł lub umocnił też pewne problemy. 

1. Sukcesywnie zmniejsza się nadwyżka operacyjna w naszym budżecie z powodu 

mocno rosnących już pod koniec 2021 roku wydatków bieżących w tym płacowych 

przy praktycznie niezmiennych lub lekko zwiększających się dochodach bieżących. 

Sytuacja pogorszy się bardziej w 2022 i będzie to wpływało na mniejszą elastyczność 

i mniejsze możliwości operacyjne Gminy zwłaszcza w zakresie wydatków bieżących. 
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2. Ciągle utrzymuje się wysoki poziom zaległości w regulowaniu przez mieszkańców 

opłat za śmieci, a także za wodę i ścieki. 

3. Mamy dalsze problemy z uchwaleniem nowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy. Głównym problemem utrudniającym uchwalenie planu po 

zmianach  z uwzględnieniem wszystkich wniosków mieszkańców jest niekorzystny 

bilans terenów pod zabudowę (zbyt dużo już istniejących terenów budowlanych w 

stosunku do liczby mieszkańców i mała dynamika powstawania nowych domów) . 

Drugim problemem są wnioski mieszkańców dotyczące przeznaczenia terenów pod 

zabudowę poza tzw. jednostką osadniczą ( pojedyńcze działki w zabudowie 

rozproszonej ). Samorząd chciałby uwzględnić jak najwięcej wniosków złożonych 

przez mieszkańców co wiąże się niestety z ryzykiem kolejnego uchylenia naszej 

uchwały przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a to istotnie dalej będzie opóźniać 

uchwalenie naszego planu. 

Informuje, że na 2022 rok planujemy  nowe zadania inwestycyjne i wierzymy, że uda się je 

zrealizować dla dobra społeczności lokalnej. Przygotowaliśmy już kilka projektów z zakresu 

przebudowy dróg oraz projekt rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w 

Baranowie i w Zawadach. Zamierzamy dalej inwestować w drogi, stacje uzdatniania wody, 

kanalizacje, oświatę, kulturę i pomoc społeczną, a także chcemy wspierać wysiłki 

mieszkańców  w ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę pieców czy termomodernizację 

budynków mieszkalnych. Będziemy dalej promować nasze tereny inwestycyjne i zabiegać o 

inwestorów z zewnątrz. Chcemy też dofinansowywać ochronę zdrowia dla mieszkańców, 

tworzyć coraz lepsze warunki dla opieki przedszkolnej, wspierać seniorów i organizacje 

społeczne. 

Szanowni Państwo realizując zadania strategiczne i bieżące gminy zawsze dążymy do 

spełnienia marzeń wielu z nas , do tworzenia pięknego, bezpiecznego i perspektywicznego 

miejsca do życia. Wszystkim nam zależy na tym, aby otaczająca nas rzeczywistość była coraz 

lepsza. Wiemy że wiele jest jeszcze do zrobienia i to jest prawda. Rozumiemy potrzeby i 

oczekiwania, jednak jak każdy samorząd w Polsce musimy mierzyć siły na zamiary oraz 

dokonywać trudnych wyborów ze względu na wiele obciążeń, rosnące koszty zwłaszcza przy 

szalejącej inflacji z jaką mamy do czynienia obecnie.  

Podsumowując niniejszy raport w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo serdecznie 

wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i naszym partnerom, a także Radzie Gminy i 

sołtysom za solidna, konstruktywną i merytoryczną pracę. Dziękuję również za współpracę 

naszym mieszkańcom. Mam nadzieję, że w kolejnych latach sytuacja na świecie i za naszą 

wschodnia granicą ustabilizuje się i Nasza Gmina  będzie dalej rozwijała się na przyzwoitym 

poziomie. 

    

 

 

 

 

 

 


