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Wstęp.  

Szanowni Państwo wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy o samorządzie 

gminnym nakłada na Wójta obowiązek przedstawienia Radzie Gminy w terminie do 31 maja 

każdego roku raportu o stanie gminy. 

Raport podsumowuje działalność Wójta w roku poprzednim. Jak stanowią zapisy ustawy 

raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, wykonywanie  

uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego ( funduszu sołeckiego). 

Dokument zwany Raportem jest po raz pierwszy przedkładany Radzie Gminy, ale też 

wszystkim mieszkańcom. Ustawodawca bardzo ogólnie sformułował zapisy dotyczące 

raportu. Zawiera on tylko informacje wymienione w ustawie o samorządzie gminnym oraz 

analizę działań podejmowanych przez Wójta przy współudziale Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych Gminy . 

Przedstawiając ten raport chciałbym na początku zaznaczyć, że wszystkie działania 

inicjowane i realizowane w Gminie w 2018 roku wynikały z ustawy o samorządzie gminnym 

i były zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Baranowo (Program Rozwoju Gminy) 

opracowanej na lata 2014 – 2023, która wizję rozwoju naszej gminy zdefiniowała 

w następujący sposób:  

„Gmina Baranowo, to nowoczesna gmina wiejska, o funkcji rolniczo-turystycznej, z 

rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną, respektująca zasady zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Dobrze funkcjonujący  sektor rolniczy, uzupełniony przez 

działalność licznych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i firm usługowych oraz 

aktywność ekonomiczna mieszkańców i współdziałanie różnych partnerów lokalnych  dają 

szerokie możliwości spełniania aspiracji i dążeń  mieszkańców gminy. W pełni wykorzystane 

są walory położenia  i  środowiska naturalnego co sprawia, iż gmina jest atrakcyjna zarówno 

dla inwestorów, jak i przybywających tu gości, szukających kontaktu z przyrodą i tradycją” 

(źródło PRG). 

 

Większość realizowanych w 2018 roku inwestycji wpisywała się w 2 pierwsze cele 

strategiczne rozwoju gminy Baranowo zapisane w tym dokumencie, a mianowicie: 

 

I. Trwała poprawa  jakości życia mieszkańców gminy. 

            II.  Poprawa stanu środowiska naturalnego i jego ochrona tak, aby było ono istotnym 

walorem gminy , warunkującym utrzymanie konkurencyjnej na rynku europejskim  funkcji 

rolniczej uzupełnionej o działalność w sferze agroturystyki. 

Chciałbym dodać, że inwestycje i działania Wójta w 2018 roku miały również na celu 

wpływanie na ograniczenie głównego problemu naszej gminy jakim jest systematyczne 

wyludnianie i starzenie się gminy. 

 

W gminie w 2018 r oprócz w/w strategii, obowiązywały i respektowane były również 

następujące dokumenty strategiczne: 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranowo 

- Strategia Rozwoju Oświaty 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2018 

 

str. 4 
 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018; 

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie  gminy Baranowo na 2018 rok; 

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranowo na lata 2018-2023.  

Stopień realizacji poszczególnych programów był  przyzwoity lecz różny. Przedstawiają go 

poniższe dane zebrane od pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi danymi i z niniejszym raportem. 

 

1. Finanse gminy  
 

A. STAN FINANSÓW GMINY BARANOWO 

1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 68,96 % 

2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 24,06 % 

3) zadłużenie ogółem – 1.798.198,70 zł  

(5,64 % wykonanych dochodów budżetu za 2018 rok) 

4) poziom wolnych środków po odliczeniu zadłużenia – 6.240.926,90 zł 
8.039.125,60 zł (wolne środki na dzień 31.12.2018 r. (-) 1.798.198,70 zł (zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.) 

B. WYKONANIE BUDŻETU GMINY BARANOWO  

1) wykonanie dochodów – 31.906.998,15 zł tj. 99,32 % planu, w tym:  

✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.599.086,00 zł  

✓ wpływy z podatku od nieruchomości – 1.199.081,62 zł           

2) wykonanie wydatków – 32.877.602,35 zł tj. 95,57 % 

3) wynik za 2018 rok: DEFICYT w wysokości 970.604,20 zł, w tym: 

✓ nadwyżka operacyjna w wysokości 4.085.181,49 zł 

4) pozyskane dotacje na realizację inwestycji – 2.856.033,35 zł  

5) dochody z majątku, w tym: 

✓ dzierżawa, najem mienia – 74.014,47 zł, 

✓ wpłaty za pobór wody – 590.309,88 zł, 

✓ wpłaty za odprowadzanie ścieków – 161.818,33 zł, 

✓ wpłaty za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.505,00 zł,  

✓ dochody ze sprzedaży (zamiana) działki o nr ewidencyjnym 96 obręb 

Czerwińskie – 4.430,89 zł.  

C. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH / MAJĄTKOWYCH  

1) wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 96,20 % 

2) podstawowe inwestycje: 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego  
Plan na dzień 
31.12.2018 r. 

 Wykonanie na 
dzień 

31.12.2018 r. 

1. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości 

północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i 

modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Baranowo – Zadanie 1 

(2015 – 2018) 

2 060 006,47 2 018 522,46 
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2. 

Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na 

terenie Gminy Baranowo 

(2018 - 2019) 

20 000,00 18 410,30 

3. 

 

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 

(2018) 

 

5 000,00 4 885,20 

4. 

Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na 

terenie Gminy Baranowo  

(2018) 

50 000,00 12 828,82 

5. 

Zakup używanego samochodu typu bus na potrzeby 

konserwatorów gospodarki wodociągowo – 

kanalizacyjnej  

(2018)  

30 000,00 29 224,00 

6. 
Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych  

(2015 – 2019) 
700 000,00 699 220,79 

7.  

 

Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska  

(2015 – 2018)  

 

275 974,50 274 974,50 

8. 

Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez 

przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – 

Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – 

Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka  

(2015 – 2019) 

655 346,27 655 182,35 

9. 

 

Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę 

drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W 

Jastrząbka wieś  

(2014 – 2018) 

 

65 934,17 65 433,39 

10. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł – 

Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00  

(2018 - 2019) 

 

4 920,00 4 920,00 

11. 

 

Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę 

drogi Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka i drogi w 

miejscowości Bakuła  

(2018 – 2019)  

 

12 000,00 11 611,20 

12. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł – Rycica  

(2017 – 2018) 
521 950,00 521 424,38 

13. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola 

Błędowska – Kucieje  

(2018 - 2019) 

 

8 000,00 247,10 

14. 
 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – 
6 700,00 6 649,38 
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Kopaczyska  

(2017 - 2019)  

 

15. 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – 

Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszyja 

(2016 – 2019)   

656,84 656,84 

16. 
Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka  

(2015 – 2018)  
277 363,07 275 119,36 

17. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – 

Rycica – Ramiona – Parciaki od km 0+650,00 do km 

1+480 i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi 

gminnej Nr 250102W Baranowo – Lipowy Las 

(2016 – 2018)  

 

1 811 000,00 1 807 640,84 

18. 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – 

Czarnotrzew  

(2018 – 2019) 

1 000,00 39,20 

19. 

Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku 

przystani kajakowej  

(2018 – 2019) 

8 700,00 0,00 

20. 

Wykonanie podbudowy drogi gminnej (ulica Długa w 

Baranowie) 

(2018)   

17 453,10  17 343,00 

21. 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej 

Nr 250133W Dłutówka – Ruzieck 

(2018)  

65 000,00 62 883,75 

22. 
Przebudowa drogi w msc. Orzołek 

(2018 – 2019)  
8 000,00 0,00 

23. 
Przebudowa drogi w miejscowości Majdan  

(2018 – 2019)  
6 500,00 6 500,00 

24. 
Urządzenie centrum wsi Kucieje 

(2018 – 2020)  
3 816,00 3 816,00 

25. 
Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska  

(2015 – 2018) 
322 311,36 321 725,85 

26. 

 

Zakup gruntów 

(2018) 

 

10 000,00 6 092,40 

27. 

 

Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia działki nr 162/1 

w Cierpiętach  

(2018) 

 

11 000,00 10 422,02 

28. 

Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego 

przy Rynek 1 w Baranowie 

(2018 - 2019) 

15 000,00 0,00 

29. 

 

Wsparcie zakupu pojazdu służbowego typu SUV dla 

Posterunku Policji w Baranowie 

(2018) 

25 000,00 25 000,00 
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30. 

 

Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego 

wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Bakule  

(2018) 

 

77 000,00 76 180,50 

31. 

 

Zakup motopompy pożarniczej M 16/8 dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Baranowie  

(2018) 

 

43 000,00 40 930,00 

32. 

 

Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację 

projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu wczesnego 

ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu 

ostrołęckiego 

(2018) 

 

26 517,00 26 517,00 

33. 
Monitoring wizyjny w miejscowości Baranowo  

(2018) 
30 000,00 29 066,51 

34. 

 

Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie 

(2018 – 2019) 

 

438 000,00 307 300,87 

35. 

Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo 

poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i 

kolektorów słonecznych na terenie gminy 

Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych 

na czterech obiektach gminnych 

(2016 - 2018) 

265 200,00 240 605,65 

36. 

 

Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w 

miejscowości Gaczyska   

(2018) 

 

14 497,40 10 232,37 

37. 

Uzupełnienie systemu oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Baranowo 

(2018) 

12 000,00 10 600,00 

38. 
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady  

(2015 - 2019) 
20 000,00 13 223,50 

39. 
Urządzenie miejsca rekreacji w Sołectwie Oborczyska  

(2018) 
17 868,34 17 866,49 

40. 

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 – 2019) 

5 000,00 4 500,00 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2018 

 

str. 8 
 

41. 

Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.  

Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie poprzez 

modernizację bazy i zakup wyposażenia 

(2018) 

3 900,00 3 900,00 

42. 

Budowa obelisku upamiętniającego poległych w walce o 

wolność i niepodległość Ojczyzny  

(2018) 

12 000,00 10 520,88 

43. 

Termomodernizacja budynku przeznaczonego na 

potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa 

Bakuła  

(2018) 

15 357,41 15 357,00 

44. 

 

Urządzenie Otwartych Stef Aktywności na terenie 

Gminy Baranowo  

(2015 – 2018) 

 

245 000,00 244 245,14 

OGÓŁEM: 8 223 971,93 7 911 819,04 

 

D. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  

1) harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

 Spłata rat pożyczek Obsługa zadłużenia (odsetki) 

2019 635 094,75 30 000,00 

2020 1 069 403,95 40 000,00 

2021 93 700,00 40 000,00 

 

2) prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata  

 Planowana nadwyżka operacyjna 

2019 3 373 509,15 

2020 4 191 029,00 

2021 5 015 620,00 

 

3) prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (wzór z art. 243) 

 

Wskaźnik planowanej 

łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań (art. 243)  

Dopuszczalny wskaźnik 

spłaty zobowiązań  

(art. 243)  

2019 2,00 % 13,60 % 

2020 5,57 % 11,13 % 
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2021 2,95 % 10,18 % 

 

E. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

1) udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach gminy – 1,35 % 

W ramach funduszu sołeckiego , wyodrębnionego w Gminie, zrealizowano wydatki na kwotę 

442.423,91 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia 

zgłoszone przez sołectwa. Większość zrealizowanych przedsięwzięć dotyczyła remontów 

bieżących, w szczególności   gminnych dróg żwirowych. Zrealizowane zostały również 3 

przedsięwzięcia  inwestycyjne w sołectwach : Bakuła, Baranowo i Gaczyska.W 2018 roku 

odbyło się 29 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Frekwencja na zebraniach 

była niewielka. W większości sołectw spełnione było zaledwie  ustawowo wymagane 

minimum obecnych mieszkańców tj. 15 osób. 

 

2. Mieszkańcy gminy . 

 
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się  o 

46 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6578 osób, w tym 3294 kobiet i 3284 

mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych miejscowości wynosiła :  

 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt 

stały 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt czasowy 
 

  
 

1. Adamczycha 59 0 

2. Bakuła 127 2 

3. Baranowo 1254 24 

4. Błędowo 134 1  

5. Brodowe Łąki 177 1 

6. Budne-Sowięta 170 0 

7. Cierpięta 450 1  

8. Czarnotrzew 335 1 

9. Czerwińskie 226 12 

10. Dąbrowa 137 2 

11. Dłutówka 207 5 

12. Gaczyska 149 1 

13. Glinki 39 1 
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14. Grabownica 10 0 

15. Gutocha 4 0 

16. Guzowatka 120 3 

17. Jastrząbka 343 3 

18. Kalisko 46 1 

19. Kopaczyska 156 2 

20. Kucieje 108 1 

21. Lipowy Las 113 2 

22. Majdan 81 1 

23. Majk 77 0  

24. Oborczyska 181 4  

25. Olkowa Kępa 5 0 

26. Orzoł 144 0 

27. Orzołek 69 0  

28. Ostrówek 46 0  

29. Ramiona 172 0 

30. Rupin 155 6 

31. Rycica 205 0 

32. Witowy Most 85 0  

33. Wola Błędowska 194 1  

34. Zamoście 20 0  

35 Zawady 509 1  

36 Zimna Woda 12 0 

37. Ziomek 259 7  

  Ogółem: 6578 83 

 

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie:  

- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 1266 osób, w 

tym 628 to kobiety, a 638 to mężczyźni, 

- liczba kobiet w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1811, a liczba mężczyzn w wieku 

produkcyjnym (18-64) wynosiła 2307,  

- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 866, a liczba mężczyzn 372. 

Średni wiek mieszkańca naszej gminy wynosi 40 lat.  
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W ciągu całego roku na pobyt stały zameldowało się 41 osób, a   z pobytu stałego 

wymeldowało się 77 osób, w obrębie gminy przemeldowało się 41 mieszkańców. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 83 

osoby. 

Migracje przebiegały w kierunku miasta i związane były z założeniem rodziny, z podjęciem 

pracy oraz kupnem własnego mieszkania. 

W 2018 r. narodziło się  59 dzieci, w tym 29 to dziewczyn ki i 30 chłopców. 

Zmarło ogółem: 78 mieszkańców, z tego 33 kobiety i 45 mężczyzn. 

Najczęstsze przyczyny zgonów to: głównie choroby nowotworowe, choroby alkoholowe, 

niewydolność serca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność wieńcowa, 

niewydolność krążeniowo – oddechowa, choroba niedokrwienna serca, stwardnienie rozsiane. 

 

3. Ochrona zdrowia. 

 

Na terenie gminy funkcjonowały w 2018 r. 2 podmioty lecznicze (Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej). 

Na terenie gminy zrealizowano następujące konkursy ofert na świadczenia gwarantowane 

opieki zdrowotnej: 

- konkurs ofert na świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej w zakresie wybranych badań 

laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 40 roku życia, ze 

sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Baranowo w 2018 roku – kwota przeznaczona ze 

środków gminy - 40 000 zł. Wykorzystano 37 561 zł. Z programu skorzystało 445 osób.  

- konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla 

mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 50 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 2018 roku – 

kwota przeznaczona ze środków gminy – 30 000 zł. Wykorzystano całą kwotę. Z programu 

skorzystały 142 osoby.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 29 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 28 podmiotów. Przyczyną spadku jest 

likwidacja punktu sprzedaży. 

 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:  

-  Sprawę jednej osoby skierowano do Sądu w celu  przymusu leczenia ( opłacono 

złożenie wniosku) w kwocie 40 zł. 

-  Dokonano wpłaty 500 zł zaliczki na poczet badania psychologiczno- 

psychiatrycznego. 

 - W ramach realizacji programu zakupiono i przekazano do szkół kasety DVD 

z filmami edukacyjno-profilaktycznymi  tj. 6 filmów (Alkoholizm,  

Nikotynizm, Narkomania, Przemoc, Prostytucja, Seksoholizm) – na kwotę   

222 zł oraz scenariusze zajęć do filmów  profilaktycznych „ Mówię wam nie  

warto” - 15 zł. 

 - Biorąc udział w kampanii przeciw pijanym kierowcom ( w celu poprawy  
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bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego) zakupiono 500 sztuk opasek  

odblaskowych dla mieszkańców gminy z nadrukiem „ Bezpieczni na drodze” 

- na kwotę 1035 zł. 

- Zakupiono zawieszki odblaskowe dla uczniów Szkół Podstawowych  

szt. 128- na kwotę 320 zł. 

  - Zakupiono i przekazano do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz Szkół 

 Podstawowych plakaty profilaktyczne dla dzieci  „ JEM ZDROWO” - 6 szt.  

na kwotę  30 zł. 

   - Przeprowadzono szkolenie sprzedawców – koszt szkolenia 800 zł. 

   - Dofinansowano działalność świetlicy środowiskowej w  Baranowie  

prowadzonej dla dzieci i młodzieży  -  w kwocie  23,700 zł. 

   - Dofinansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć o charakterze zajęć  

sportowych (Orlik) – w kwocie 9900 zł. 

  -  W Szkole Podstawowej w Zawadach zorganizowano przedstawienie Programu 

 Profilaktyki Uzależnień „ Warto żyć” składający się z autorskich tekstów i  

piosenek dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii – koszt 350 zł. 

Działania Policji związane z nadużywaniem alkoholu; 

Ogółem interwencji domowych, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi było 48 osób, 

5 osób nietrzeźwych doprowadzono do miejsca zamieszkania, zatrzymano w PDOZ 4 osoby 

do wytrzeźwienia. Ujawniono 16 sprawców wykroczeń po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwych 

sprawców innych przestępstw. Ujawniono 18 sprawców przemocy domowej będących pod 

działaniem alkoholu.   

Komisja interdyscyplinarna przeprowadziła rozmowy z 13 osobami doznającymi przemocy w 

celu diagnozy ich sytuacji w rodzinie. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 22 zgłoszenia 

przypadków nadużywania alkoholu.  

W związku z realizacją uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Baranowo  w 

2018 r. zakupiono i przekazano do szkół trzy filmy profilaktyczne - „Zagrożenia” (Wpływ 

dopalaczy na organizm człowieka, Dopalacze a ryzykowne zachowanie młodych ludzi, 

Uzależnienie od dopalaczy)  - w kwocie 159 zł. 

 

Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. z realizacji działań gminnego programu wynosi – 

39.605,27 zł. 

 

4. Pomoc społeczna . 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie  wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.  

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018r. były 253 osoby, w tym 182 

osoby w wieku szkolnym. 216 osób spełniało kryterium dochodowe, natomiast 37 osób 

powyżej kryterium dochodowego. 143 rodziny (437 os. w rodzinie) skorzystało ze wsparcia w 

formie pracy socjalnej. 

Szczegółowy opis wszystkich świadczeń realizowanych w GOPS przedstawia poniższa 

tabela: 
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Świadczenia Styczeń 2018r.                                                  Grudzień 2018r. 

Rodziny otrzymujące zasiłki 

rodzinne 

545 533 

Dzieci, na które rodzice 

otrzymywali zasiłek rodzinny 

963 824   

Zasiłek pielęgnacyjny 192 os. 148 os. 

Świadczenie pielęgnacyjne 24 rodz.  24 rodz. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 rodz. 9 rodz. 

Zasiłek dla opiekuna 5 rodz. 6 rodz. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

9 rodz. 41 rodz. 

Świadczenie rodzicielskie 21 rodz. 31 rodz. 

Karta Dużej Rodziny 817os. (170 rodz.) 921 os. (200 rodz.) 

Świadczenia wychowawcze 549 rodz. (958 os.) 603 rodz. (1040 os.) 

Fundusz alimentacyjny 38 os. 44 os. 

Zasiłki stałe 19 os. 21 os. 

Zasiłki okresowe 15 os. 23 os. 

Zasiłki celowe 2 rodz. 22 rodz.   

Pomoc w zakresie dożywiania 55 rodz. (124 os.) 70 rodz. (150 os.) 

Dodatki mieszkaniowe 17 rodz. 22 rodz. 

Rodziny zastępcze 2 rodz. (3 dzieci) 2 rodz. (3 dzieci) 

Domy pomocy Społecznej 4 os. 4 os. 

Schronienie 4 os. 4 os. 
 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE 

BARANOWO NA LATA 2014-2020 

Głównym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dążenie do poprawy 

standardu życia społeczności, do zapewnienia mieszkańcom gminy warunków sprzyjających 

osobistemu rozwojowi, wzrostu zatrudnienia jak też eliminacji negatywnych zjawisk 

dotyczących mieszkańców i ich rodzin.  

Na terenie Gminy Baranowo rodziny wymagające pomocy objęte były wsparciem 

pracowników socjalnych, asystenta rodziny, pedagoga, psychologa, kuratora, policji. Na rzecz 

osób doznających przemocy działał Zespół Interdyscyplinarny. Osoby z uzależnieniami 

otrzymały wsparcie ze strony członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz grup wsparcia. Realizowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień i 

przemocy w formie warsztatów, plakatów, ulotek, filmów multimedialnych. Na rzecz rodzin 

realizowana była również pomoc w formie finansowej w ramach pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych. W formie niefinansowej w 

postaci usług opiekuńczych, domów pomocy społecznej, schronienia, dożywiania, żywności 

w ramach POPŻ, kolonii i paczek świątecznych dla dzieci. Ponadto osoby starsze i 

niepełnosprawne uczestniczyły w warsztatach, wyjazdach integracyjnych i rehabilitacyjnych. 

Na terenie gminy działały: klub seniora i koła gospodyń wiejskich. Realizowana była 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
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realizowano szereg przedsięwzięć: warsztaty zdrowego żywienia, pakiety zdrowotne w 

kierunku diagnostyki i rehabilitacji, promowanie zdrowego stylu życia. Na rzecz osób 

bezrobotnych Gmina Baranowo współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 

aktywizacji tych osób poprzez instrumenty: roboty publiczne, prace interwencyjne, staże a 

także pośredniczyła w podnoszeniu kwalifikacji.  

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY BARANOWO NA 

LATA 2017-2021 

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Baranowo. 

W roku 2018 przeprowadzono też szereg działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

poprzez prowadzenie w szkołach i przedszkolach programów profilaktycznych promujących 

zdrowy styl życia z uwzględnieniem zajęć sportowych i kulturalnych. Zostały zakupione 

plakaty, ulotki, filmy multimedialne.  Organizowane były warsztaty.                          Dzieci 

uczestniczyły też w piknikach, festynach profilaktycznych, które były częścią działań 

profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców oraz innych osób pracujących 

w obszarze profilaktyki.  

Na rzecz osób z problemem przemocy działa Zespól Interdyscyplinarny. W 2018r. spotkał się 

10 razy. W okresie tym założono 8 nowych „Niebieskich Kart” wszczynających procedurę, 

kontynuowanych zaś było 5 kart z lat ubiegłych. Powołano 7 grup roboczych, które spotkały 

się6 razy.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

ośrodek pomocy społecznej.  

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BARANOWO  

NA LATA 2017-2019 

 
Celem głównym Programu jest tworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Realizując cele programu kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny (1/2 etatu), który 

pracował z 8 rodzinami (16 dzieci w tych rodzinach). 

Gmina Baranowo partycypowała w ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci: 2 

dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej i 1 dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej. 

Czworo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczyło w letnim wypoczynku. 

Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.W roku 

2018 zostały zawarte cztery porozumienia z placówkami udzielającymi schronienia osobom 

bezdomnym. Wydano decyzje udzielające pomoc w postaci schronienia dla czterech osób. 

Jedna osoba odpłatność za pobyt ponosi z własnego dochodu, za trzy osoby odpłatność ponosi 

Gmina Baranowo. 

Uchwały nr : III/17/2018, III/18/2018, III/19/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 

2018r. dot. wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uchwały 

te weszły w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r. 

W roku 2018 obowiązywał program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 69 rodzin, którym przyznano pomoc decyzją, 

natomiast rzeczywista liczba osób korzystających z tej formy wsparcia wyniosła 150.    
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5. Działalność inwestycyjna . 

 
Infrastruktura drogowa w gminie Baranowo obejmowała na 1 stycznia 2018r. -148,057 km 

dróg. Na dzień 31 grudnia 2018r. długość dróg wynosiła 148,057 km. Drogi asfaltowe 

stanowiły na początku 2018r., 74,04 km, tj. 50% wszystkich dróg, a na koniec poprzedniego 

roku 80,50 km, tj. 54,37% (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 na dzień 1 stycznia 2018r., wynosiła  1,2 km, natomiast na 31 

grudnia 2018r. -1,7 km. 

W gminie rozpoczęto w 2018r., inwestycje dotyczące przebudowy 17 odcinków dróg, z czego 

na koniec roku wykonano 9 odcinków o długości 8.746 km o nawierzchni asfaltowej.  

Pozostałe odcinki zostały przesunięte aneksem na rok 2019. 

Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 4.361.879,36 zł przy czym 

finansowanie zewnętrzne, wynosiło – 1.713.987,00zł, pochodzące ze środków PROW– 

805.947,00zł, pochodzące ze środków PRGiPID– 810.000,00zł, pochodzące ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych – 98.040,00zł 

 

Poniższa tabela przedstawia odcinki dróg wykonane w 2018r., oraz drogi przesunięte na 

2019r. 

 

Lp Nazwa odcinka drogi mb Kwota brutto 

1. Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka 705,29 275.119,36 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 250153W 

Jastrząbka - wieś 

190 65.433,39 

3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Gaczyska 890 274.974,50 

4. Budowa drogi w miejscowości Czarnotrzew - 

kolonia Gaje od km 0+300 do km 0+500 

200 120.371,57 

5. Przebudowa drogi gminnej nr 250136W 

Cierpięta - Tobyłki - Duży Las –Ściśla w km 

od 0+000,00 do km 1+360,00 

1360 578.849,22 

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W 

Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od 

km 0+650,00 do km 1+480 i od km 1+510,00 

do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr 

250102W Baranowo – Lipowy Las 

1987 1.807.640,84 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2018 

 

str. 16 
 

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł 

– Rycica 

900 521.424,38 

8. Dłutówka - Ruzieck Roboty poprawkowe 

409 

62.883,75 

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 250129W 

Zawady – Żabiocha – Karaska od km 

1+435,00 do km 3+540,00   

2105 655.182,35 

9a Przebudowa drogi gminnej Nr 250129W 

Zawady – Żabiocha – Karaska od km 

0+000,00 do km 1+435,00   

 2019r. 

10. Przebudowa drogi gminnej Nr 250134W 

Rupin – Cierpięta – Rycica   

 2019r. 

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 250115W 

Cierpięta – Czechronka   

 2019r. 

12. Budowa drogi gminnej Nr 250127W 

Czarnotrzew – Budne – Zimna Woda wraz z 

dojazdem do kolonii Grądyod km 0+400,00 do 

km 1+438,62 

 2019r. 

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W 

Jastrząbka - Zabrodzie - Kadzidełko - 

Krzywoszyja 

 2019r. 

14. Budowa drogi w miejscowości Kopaczyska-

wieś od km 0+000,00 do km 0+230,00 

 2019r. 

15. Przebudowa drogi w msc. Oborczyska od km 

0+000,00 do km 0+485,00 

 2019r. 

16. Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa - 

Wierzchowizna od km 0+000,00 do km 

0+809,15 

 2019r. 

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W 

Guzowatka - Kopaczyska 

 2019r. 

 

Na dostawę pospółki żwirowej wydatkowano kwotę 346.618,92zł, z czego dowieziono 

5376m3 pospółki żwirowej, 152m3 piasku oraz 195m3 kruszywa łamanego.Wykonano 

odnowę oznakowania poziomego w tym odnowienia przejść dla pieszych na ulicach w 

Baranowie za kwotę 12.276,85zł . Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej : 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew. Przebudowa drogi w 

miejscowości Majdan oraz kontynuowano prace przy wykonywaniu dokumentacji na 

przebudowę 4 odcinków dróg.Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na 

realizację bieżących zadań z zakresu  drogownictwa dotyczących oznakowania poziomego 

dla dróg powiatowych na terenie gminy Baranowo w kwocie 28.301,00 zł. 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2018 

 

str. 17 
 

6. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna . 

 

Na początku 2018 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. Wykaz lokali 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 

 

W 2018 r. nie następowało zwiększanie lub zmniejszanie liczby mieszkań w związku z tym 

stan mieszkań na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostał bez zmian. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 37,60 m2 , a ogółem w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca gminy 0,02 m2 

W 2018 r. nie były oddawane mieszkania do użytkowania. 

Niewykorzystane były trzy mieszkania z powodu niedostosowania ich do obowiązujących 

standardów oraz niespełniania kryteriów przyznania lokalu. 

W 2018 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobie gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkanie będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 1552,64 zł, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 1651,98 zł. 

W 2018 r. nie dokonywano remontów mieszkań. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 25% mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet, ten 

sam odsetek  był również na dzień 31 grudnia 2018 r.  

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 22946,22 zł, których 

beneficjentami były 22 rodziny. Podstawą ich przyznania było: 1) spełnienie kryterium 

dochodowego, 2) spełnienie kryterium powierzchni zajmowanego domu. 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 32.28 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 184,17 zł. 

W zasobie gminy w 2018 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 2018 nie było osób oczekujących na mieszkania z zasobu gminy. 

 

7. Sprawy obywatelskie . 

 
Do Urzędu Gminy  wpłynęło w 2018 r. 21 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one : 

-  spraw kadrowych i samorządowych min. wynagrodzeniu wójta, adresy sołtysów, funduszu 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2018 

 

str. 18 
 

   sołeckiego, rad  młodzieży i seniorów, 

-  ochrony nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

   patologiom w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, 

- kwot uiszczonych za energię w gminie Baranowo i poprawy 

  efektywności energetycznej, 

- zobowiązań ujętych w sprawozdaniu  Rb-Z  dot. min. pożyczek,  

   papierów wartościowych, kredytów i poręczeń, 

- listy drukarek i materiałów eksploatacyjnych oraz  koszt ich zakupu, 

- wykonania prac związanych z usuwaniem azbestu, 

- liczby ludności w gminie  i kwoty dot. wynagrodzenia wójta gminy, 

- odpadów komunalnych w tym odpadów biodegradowalnych,  

- danych dotyczących ścieków biologicznych, oczyszczalni ścieków 

   oraz sprawozdań w tym zakresie 

- jawności obrad Rady Gminy i transmisji obrad, 

- wykazu wniosków o udostępnienie informacji o  środowisku,  

- wszystkich umów zawartych w Urzędzie Gminy,  

W przypadku  wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona 

wnioskodawcy drogą elektroniczną. 

W 2018 r. nie wydano decyzji odmawiających udostępnienia  informacji publicznej oraz   

wnioskodawcy  nie złożyli  skarg do sądów administracyjnych, dotyczących dostępu do 

informacji publicznej.  

Natomiast do gminnych jednostek organizacyjnych  gminy wpłynęło 10 wniosków o 

informację publiczną, które dotyczyły: 

-  usług społecznych, 

- elektronicznego systemu obiegu dokumentów w GOPS, 

- programu „Maluch plus”, 

- zatrudnienia i działalności GOPS, 

- strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

- wszystkich umów zawartych w GOPS, 

- podjęcia uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego 

   ustroju szkolnego, 

- dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wydatkach i liczbie dzieci w 

   Przedszkolu, 

- oświetleniu w budynkach szkolnych, 

W 2018 r.  jednostki organizacyjne gminy nie wydały decyzji odmawiających udostępnienia  

informacji publicznej oraz   wnioskodawcy  nie złożyli   skarg do sądów administracyjnych, 

dotyczących dostępu do informacji publicznej.  

W sprawozdawczym roku  wpłynęło  3 petycje, które dotyczyły: 

- projektu założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  

  elektryczną i paliwo gazowe oraz systemu zarządzania i monitoringu 

  energii, 

- przystąpienia do programu „ Wzorowa łazienka szkolna”, 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 
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1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie  15 organizacji pozarządowych, w tym  żadna  

fundacja,  10 stowarzyszeń,  2 kluby sportowych,  3  koła  gospodyń wiejskich. Na koniec, roku 

dane te nie uległy zmianie. 

W 2018 r. Gmina Baranowo  prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi  tylko 

w formie promocji działań organizacji oraz w formie bezpłatnego użyczenia  pomieszczeń, 

nie przekazywała organizacjom pozarządowym środków  finansowych na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań publicznych. Współpraca z organizacjami odbywała się w oparciu o 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przyjętego  uchwalą 

Rady Gminy Baranowo Nr XXXVII/235/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. Na realizację 

Programu zabezpieczono w  budżecie Gminy na rok 2018  środki    finansowe  w kwocie  

35.000 zl.  na działania w obszarze  pomoc społeczna, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. Gmina w 2018 r, nie konsultowała z organizacjami aktów normatywnych innych 

niż  program współpracy. W 2018 r. do organizacji pozarządowych nie skierowano  otwartych 

konkursów ofert w zakresie  powierzenia wykonania  zadań  publicznych. 

Wpłynął  1  wniosek o wsparcie  wykonania zadań realizowanych przez  Fundację Verita w 

Warszawie dotyczący szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób 60+ . 

Wniosek  rozpatrzono negatywnie ze względu na brak celowości realizacji zadania 

publicznego i trudności w rekrutacji na szkolenia odpowiedniej  liczby seniorów a także,  że 

budżet skalkulowany na to zadanie  był nieadekwatny do potencjalnej grupy osób 

deklarujących udział w szkoleniu. 

                W ramach zawartych porozumień z Powiatowym  Urzędem Pracy w Ostrołęce         

w  2018 r.   uzyskało zatrudnienie  20  osób  bezrobotnych z terenu Gminy Baranowo  w tym  

w Urzędzie Gminy w Baranowie - 10  bezrobotnych, w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych gminy - 10 bezrobotnych. Liczba  osób zatrudnionych jest o 15 osób 

mniejsza w stosunku do ubiegłego roku. Powodem spadku zatrudnienia były ograniczenia  

budżetu Powiatowego Urzędu Pracy. 

Bezrobotni uzyskali zatrudnienie w ramach niżej wymienionych prac:                                                                                                                                                                                                                     

1/ w ramach robót publicznych -  2 osoby na stanowisku  pracownika fizycznego z 

miejscowości: Dłutówka i Zawady. W ramach tych robót bezrobotni  byli zatrudnieni na  

okres 6 miesięcy z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy  w ramach  programu regionalnego  

„Mazowsze 2018”, a po upływie tego okresu na dalsze 3 miesiące z budżetu gminy. 

W okresie umowy o pracę zatrudnieni wykonywali prace porządkowe i pomocnicze przy 

Inwestycjach gminnych  oraz prace porządkowe na posesjach i drogach gminnych. 

2/ w ramach stażu - 13 osób  z miejscowości : Baranowo, Orzoł, Ramiona, Dąbrowa, 

Czerwińskie, Witowy Most. W ramach powyższego stażu osoby  bezrobotne zostały 

zatrudnione jako pracownicy biurowi oraz pracownicy fizyczni, na okres 6 miesięcy  w 

ramach środków Unii Europejskiej(Europejski  Fundusz  Społeczny)w ramach projektu 

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

ostrołęckim (II) – 10 osób ” oraz w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i 

powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie  ostrołęckim (II) – 3 osoby. 

Po zakończonym stażu  osoby te zatrudniono na kolejne 

3 miesiące -  ze środków  budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 

3/ w ramach prac interwencyjnych -  5 osób ( z miejscowości: Kucieje, Grabownica,  Witowy 

Most, Zawady)  w tym na stanowisku  pracownika administracyjnego  -1 osoba  i  4 osoby na 
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stanowiskach fizycznych.  W ramach tych prac osoby zostały  zatrudnione na okres 9 

miesięcy w ramach programu regionalnego „Mazowsze 2018”z 6 miesięczną refundacją 

części wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy,a po upływie  tego  okres na dalsze 3 

miesiące z wypłatą  całości wynagrodzenia z  budżetu gminy. 

5/ w ramach prac społecznie użytecznych (40 godzin tygodniowo)– ze względu na 

ograniczone środki finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce – w bieżącym roku  

nie organizowano prac społecznie użytecznych. 

Ponadto w 2018r.  - 10  osób  wykonywało na terenie  Gminy Baranowo prace na cele 

społeczne, dla których  Sąd  Rejonowy w Ostrołęce  wyrokiem Sądu orzekł  karę  

ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na rzecz  gminy . Osoby  te 

wykonywały prace porządkowe na posesjach i drogach gminnych  na podstawie 

opracowanego harmonogramu pracy. Praca wobec tych osób była orzeczona  na okres od 1 do 

12 miesięcy w wymiarze  od 20 do 30 godzin w miesiącu.  

 

8. 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 25 1 1 11/84 42/252 2/12 0 

Brodowe 

Łąki 

51 8 13 2/12 24/144 0 2/12 

Cierpięta 24 - 9 2/12 2/12 0 5/30 

Bakuła 19 - 9 0 0 0 0 

Ramiona 18 - - 0 0 0 1/6 

Rycica 15 - - 0 0 

 

0 0 

 

• Liczba wszystkich  strażaków wynosi 152 osoby 

• Plan wydatków na 2018 rok                        165.432,00 złotych 

• Wydatkowano kwotę                                  142.553,38 złotych  co stanowi    83,62% 

 

9. Edukacja  

 

Gmina Baranowo jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych (w roku 2018 są to 

szkoły z oddziałami gimnazjalnymi) 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: 
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1) Szkoła podstawowa w Bakule – Ziomku, 

2) Szkoła Podstawowa w Jastrząbce, 

3) Szkoła Podstawowa w Woli Błędowskiej, 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 

           i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu.  

Trzy pierwsze placówki są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych, są 

prowadzone przez Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet”. Szkołę 

Podstawową w Czarnotrzewiu prowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i 

Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce – jest to szkoła publiczna.  

Każda szkoła podstawowa – to szkoła 8-klasowa. Przy każdej zorganizowany jest oddział 

przedszkolny. Ilość uczniów w poszczególnych oddziałach jest bardzo zróżnicowana. 

Najbardziej  liczny oddział to klasa VII w Szkole Podstawowej w Baranowie, licząca 27 

uczniów. Najmniejszą klasą jest  klasa III w Szkole Podstawowej w Czarnotrzewiu,  do której 

uczęszcza zaledwie 1 uczeń.  Są także inne mało liczne oddziały po 3, 4 uczniów. Dlatego w 

mniejszych szkołach są klasy łączone. Czasami łączy się po 3 roczniki. Pomimo połączeń, aż 

w w trzech szkołach ilość uczniów w oddziale nie przekracza 10. Z powodu małej liczby 

uczniów koszty kształcenia są wysokie. Na prowadzenie szkół gmina otrzymała subwencję 

oświatową w wysokości 5.724.797 zł, co pokrywa tylko część wydatków związanych z 

funkcjonowaniem oświaty.  

 Z powodu małej liczby uczniów koszty kształcenia są wysokie. Na prowadzenie szkół gmina 

otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.724.797 zł, co pokrywa tylko część 

wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty.  

Wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół otrzymali bezpłatne podręczniki, materiały 

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

państwa w 2018 roku – to kwota 65.101,47 zł. Uczniom przyznawano także stypendia o 

charakterze socjalnym. Stypendia przyznano w dwóch transzach, w pierwszej transzy pomoc 

w tej formie otrzymało 228 uczniów , w drugiej 180. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów 

wynosiła 56.228 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 45.942 zł, środki własne gminy 

10.286 zł. 

Poza placówkami prowadzonymi przez gminę w Baranowie funkcjonuje Zespół Szkół 

Powiatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki. Kształci on 

młodzież i dorosłych w następujących kierunkach:  

• technik agrobiznesu, 

• technik technologii żywności, 

• technik informatyk, 

technik rachunkowości W ramach tego zespołu funkcjonuje też szkoła branżowa oraz  

liceum ogólnokształcące. 

Zbiorcze dane poszczególnych szkół oraz przedszkola prowadzonych i dotowanych przez 

samorząd gminny przedstawia poniższa tabela.  
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Ogólny roczny  koszt jednego ucznia w poszczególnych placówkach obrazuje poniższy 

wykres: 

 

 

D – nauczyciel dyplomowany 

M -  nauczyciel mianowany 

K – nauczyciel kontraktowy 

S – nauczyciel stażysta 

 

Nazwa szkoły 
Ilość 
uczniów 
ogółem 

Ilość 
oddzia
łów 

Średnia 
liczba 
uczniów na 
oddział 

Ilość etatów nauczycieli 

Oddział 
„0” 

Dzieci 
3,4,5- lat 

Koszty ogółem 
Na jednego 
ucznia 

D M K S 

Szk. Podst.  
z oddziałami 
gimnazjalnymi  
 w Baranowie 

323 17 19 32 1,56 1,12 1 
 

12 
 

0 3.179.499,97    9.843,63 

Szk. Podst.  
 z oddziałami 
gimnazjalnymi 
w  Zawadach 

122 10 12,2 12 2,56 0 1 
 

15 
 

0 1.589.384,05 13.027,74 

Szk. Podst.  
w  Bakułe-
Ziomku 

50 7 7,14 5,01 2 1 0 
 
6 
 

8    365.233.57    8.696,04 

Szk. Podst.  
w  Woli 
Błędowskiej 

61 6 10,17 5,42 0 3 1 
 
3 
 

10    506.988,72    9.940,96 

Szk. Podst.  
w 
Czarnotrzewiu 

32 4 8 1,36 0,68 2,45 0,59 5 12    182.683,33    9.134,17 

Szk. Podst.  
w Jastrząbce 

50 7 7,14 1,84 4 2,83 1 
 
0 
 

10    379.661,19    7.593,22 

Gminne 
Przedszkole  
w B-wie 

87 4 21,75 5,12 0 1,76 0 
 

24 
 

63    874.685,35 10.053,85 
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Struktura awansu zawodowego nauczycieli przedstawia się następująco. 
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Ponad 83 % wszystkich stanowią nauczyciele ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego i dyplomowanego. Niecałe 17 % to nauczyciele kontraktowi  

i stażyści. Należy zwrócić uwagę, że stażyści stanowią nieco ponad 4 % ogółu wszystkich 

nauczycieli.  

Do szkół zgodnie u 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 2018 – to kwota 340.103,39 zł. Dowóz organizuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. 

Aktualnie usługi dowozu świadczą  dwie prywatne firmy transportowe  oraz dwa autobusy, 

których właścicielem jest Gmina Baranowo. Gmina zapewnia też dowóz uczniom 

niepełnosprawnym. Do tego celu dostosowany jest „bus” wożący uczniów do Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Czarni. Koszt tego dowozu w 2018 r. to 60.157,04 zł. W 

omawianym roku do Ośrodka w Czarni dowożonych było 7 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. Są dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne. W roku 

bieżącym powstanie nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Błędowskiej oraz 

boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Bakule Ziomku oraz duży 

ogólnodostępny plac zabaw przy przedszkolu w Baranowie.   

Aktualnie dwie szkoły z terenu Gminy Baranowo (szkoła w Baranowie oraz 

Zawadach)  uczestniczą w projekcie edukacyjnym współfinansowanym z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projekt wynosi 664.077,50 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa w wysokości 629.987,50, co stanowi 94,87 

% całości wartości projektu.  

 

10.  Kultura . 
Biblioteka  

W gminie Baranowo w 2018 r. funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna bez filii. 

W 2018 r. nie nastąpiły żadne zmiany w tym zakresie. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. 

wynosił 13639 woluminów, zaś na koniec roku – 14084 woluminy. W przeliczeniu na 1 

mieszkańca, łączna liczba woluminów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła  2,15 

egzemplarzy. Biblioteka nie posiada zbiorów audiowizualnych. 

W 2018 roku zarejestrowano 419 czytelników i odnotowano 5907 wypożyczeń. W 2018 roku 

wzbogacono zbiory bibliotek o pozycje przede wszystkim z zakresu literatury obyczajowej, 

kryminalnej i literatury dziecięcej. Na zakup książek wydano 5.567,00 złotych z dotacji 

Gminy Baranowo oraz 6.000,00 z programu Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Biblioteka zatrudnia 2 osoby na stanowiskach bibliotekarskich (1,5 etatu) i jedną osobę 

obsługi księgowej (0,2 etatu). Struktura zatrudnienia nie zmieniła się od wielu lat . W 

bibliotece użytkuje się 5 komputerów, w tym 2 komputery obsługujące, 2 dla czytelników – 

wszystkie z dostępem do szerokopasmowego internetu i jeden komputer serwer programu 

bibliotecznego. Biblioteka zapewnia czytelnikom i wszystkim zainteresowanym dostęp on-

line do swojego katalogu. 
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Gminny Ośrodek Kultury, Sport i Rekreacji w Baranowie 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie  to instytucja kultury działająca na 

podstawie Uchwały Rady Gminy w Baranowie oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku 

o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z 

późn. zm. ).Gminny Ośrodek Kultury nie jest płatnikiem podatku  VAT, uzyskuje  środki 

finansowe z dotacji z budżetu gminy, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków z 

innych źródeł. Podstawą całorocznej działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest plan 

przychodów i plan kosztów. 

W gminie w 2018 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury, Sport i Rekreacji w Baranowie. 

Budynek GOK,SiR  jest dostosowany do potrzeb osób z niepełno sprawnościami.  

W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia:  

- Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Baranowie,  

- Festyn rodzinny  

- Tydzień Kultury Kurpiowskiej  

- Przegląd Klubów Seniora  

-Dożynki Gminno – Parafialne  

- Przegląd Pieśni Patriotycznej  i Wojskowej, - Gala  laureatów  

- Wigilia dla mieszkańców Gminy Baranowo 

- Sylwester  gminny  

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 107 502,59 zł  

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują : 

- Kurpiowski Zespól „ Pod Borem” z Zawad 

 - Klubu Seniora „Pogodny Zmierzch” 

-  2 koła Gospodyń Wiejskich 

W ich ramach zorganizowano : zajęcia edukacji regionalnej,  świetlicowe zajęcia plastyczno – 

techniczne, warsztaty malarstwa olejnego  i rękodzieła artystycznego . 

 

11. Przedsiębiorcy 

 
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 19 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było usługi budowlane, usługi 

transportowe i firmy handlowo-usługowe. Można wyróżnić:  

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

jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą.  

W 2018 r. wyrejestrowano 20 przedsiębiorców, w tym 20 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 

2018 wynosi  219. 
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12. Ochrona środowiska . 
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła [147,8] m, a na koniec 

[148,2] m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco [45,6] m na 

początku oraz [70,17] m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 

[90,5] % mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco 

[47,0] % mieszkańców ma przyłącze do zbiorowej sieci kanalizacyjno - sanitarnej a 250  

mieszkańców tj. 15,6% korzysta z oczyszczalni przydomowych wybudowanych przez Gminę. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła [45,6] m, natomiast 

na dzień 31 grudnia 2018 r. [70,17]. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało [611] przyłączy do 

sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. [818] przyłączy.  

W 2018 r. doszło do [230] awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było [spalenie 

pomp, spalenie styczników , spalenie czujników zaniku fazy, zużycie statorów i rotorów ]. W 

związku z awariami podjęto decyzje o [dokonano naprawy awarii w celu sprawniejszego i 

szybszego usuwania awarii zatrudniono konserwatora].  

Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia 

wynosił [35,0] %, zaś pod koniec roku – [46,7] %. Zwiększenie  udziału ma związek z tym, 

że [w 2018r oddano do użytkowania 207 szt. U.Z.T (przepompowni].  

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. [35,0] % mieszkań, zaś 

pod koniec – [46,7] %, w tym na wsi – [46,7] %.  

W 2018 roku i nadal Gmina Baranowo posiada podpisaną umowę do przyjęcia bezpańskich 

psów z terenu Gminy Baranowo z firmą Usługową – Handlową CANIS posiadającą 

schronisko położone w miejscowości Kruszewo gm. Goworowo. 

Gmina Baranowo ma również podpisaną umowę z Przychodnią Zwierząt w Baranowie z 

Panem Jarosławem Menkiewicz do świadczenia usług w zakresie usypiania ślepych miotów 

zwierząt domowych oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

W 2018 roku udzielono doraźnej pomocy sześciu bezdomnym psom. Pomoc polegała w 

przypadku trzech psów na nakarmieniu i oddaniu ich do adopcji, dwóch przekazano do 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, natomiast cztery psy pozostają do adopcji w 

przytulisku, które znajduje się na obiekcie gminnym. W 2018 roku poniesiono koszty w 

kwocie 3.690,00 w zakresie ochrony zwierząt. W 2019 roku Rada Gminy Baranowo podjęła 

uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt” .W 2019 roku Gmina Baranowo zapewniła w budżecie kwotę 

10.000,00 złotych na realizację niniejszego programu 
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13. Planowanie przestrzenne . 
 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

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

początek roku 2018 r. oraz 0 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane w 

studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na początku.  

W 2018 r. wydano 0 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 

poprzednim roku wydano 0 decyzji o warunkach zabudowy., w tym 0 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 0 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 0 decyzji dotyczących zabudowy usługowej.  

Gmina Baranowo posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od 2005 roku i 

pokrywa on 100 % powierzchni gminy. W 2018 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. W 2019 roku planuje się wprowadzić zmiany w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego  w którym zostaną uwzględnione wszystkie wnioski 

mieszkańców składane w okresie ostatnich 5 lat. 

 

14. Sprawy administracyjne . 

 
W 2018 r.:  

- wydano 604 dowody osobiste 

-  przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1 

stycznia  

2018 r.  -  10 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r.  -10 dni 

-wydano 3219  decyzji Wójta Gminy dot. wymiaru podatków, zwrotu podatku 

akcyzowego dla rolników, ochrony środowiska i  zagospodarowania przestrzennego,  

gospodarki gruntami, gospodarki odpadami, ewidencji ludności  i spraw drogowych. 

 Żadna z decyzji wydanych przez wójta  nie  została zaskarżona  do samorządowego 

kolegium odwoławczego. 

- do  Wójta Gminy  nie wpłynęła żadna skarga, wpłynęły  zaś  53 wnioski z czego: 19 

dotyczyło architektury i budownictwa, 3- spraw mieszkaniowych i gospodarki 

nieruchomościami, 5 – bezpieczeństwa publicznego  26 – organizacji ruchu, transportu 

drogowego i inwestycji drogowych,   

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 r.  

Łączna ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranowo na 

koniec 2018 r. :  

- 25 punktów (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 – 12 punktów (w tym 3 punkty – alkohol do spożycia w miejscu) 
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Gaczyska – 2 punkty 

Bakuła – 1 punkt  

Wola Błędowska - 2 punkty 

Jastrząbka – 2 punkty 

Ziomek – 1 punkt  

Brodowe Łąki – 2 punkty 

Zawady – 1 punkt  

Dłutówka – 1 punkt  

Czarnotrzew – 1 punkt  

Ramiona – 1 punkt  

Cierpięta – 2 punkty 

Ogólna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  na koniec 2018 r.  - 72 

zezwolenia, w tym:  

- zezwolenia A (piwo) – 28 zezwoleń (w miejscu sprzedaży 3 zezwolenia, poza miejscem 

sprzedaży 25 zezwoleń) 

- zezwolenia B (wino, z wyłączeniem piwa) – 23 zezwolenia (w miejscu sprzedaży 1 

zezwolenie, poza miejscem 22 zezwolenia) 

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

20 zezwoleń) 

W 2018 roku wydano 1 zezwolenie stałe i8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów 

alkoholowych  i wydano wygaszono 3 zezwolenia stałe (z powodu likwidacji punktu 

sprzedaży. 

Na 2018rok Rada Gminy podjęła  uchwały podatkowe   : 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

-w sprawie stawek podatku od nieruchomości, 

- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

Osoby prawne 

- złożyły 20 deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 1.016.392,00 zł, 

- złożyły 2 deklaracje na podatek rolny na kwotę 138,00zł , 

-złożyły 3 deklaracje na podatek leśny na kwotę 93.422,00 zł , 

- złożyły 2 deklaracje na podatek od środków transportowych na kwotę 5.244,00zł. 

Osoby fizyczne 

- wydano 2062 decyzje na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny na  łączną kwotę 

429.665,00 zł, 

- złożyły 33 deklaracje na podatek od środków transportowych na kwotę 152.731,00 zł. 

 

W 2018 roku zatrudnienie pracowników umysłowych było na niezmienionym od kilku lat 

poziomie tj. 23,5 etatu   łącznie z Wójtem.  Wzrosło zatrudnienie w obsłudze Urzędu o 1,25 

etatu w związku z przewidywanym remontem budynku oraz wykonywaniem prac przy 

utrzymaniu zieleni na terenie Gminy, ponieważ  było mniej etatów  na zatrudnienie w ramach 

robót publicznych i prac interwencyjnych. Wzrosło również zatrudnienie o 0,5 etatu w dziale 

„oczyszczanie ścieków” w związku z uruchomieniem oczyszczalni w  msc. Kucieje  oraz 

zwiększeniem liczby przyłączy kanalizacyjnych o 206 szt. 
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Wojewoda Mazowiecki jako organ nadzoru nad działalnością gmin w 2018 roku 

orzekał  

o  nieważności 1 uchwał, dotyczącej przekazywania dotacji na prace konserwatorskie przy 

zabytkach, z powodu braku opinii Ministra Rolnictwa. Gmina w sprawie uchwały. 

 Innych orzeczeń nie było. Mieszkańcy nie złożyli żadnych skarg na akty wydawane przez 

organy Gminy. 

Do Rady Gminy wpłynęło łącznie 54 wnioski dotyczące spraw publicznych, z tego 47 

wniosków załatwiono we własnym zakresie 7 wniosków przekazano według kompetencji do 

jednostek odpowiedzialnych. Wnioski kierowane do Rady Gminy wpływały na posiedzeniach 

komisji Rady i na sesjach Rady Gminy. Zgłoszone wnioski dotyczyły następujące 

problematyki : z zakresu architektury i budownictwa – 7 wniosków, opieka społeczna 3 

wnioski, gospodarka mieszkaniowa - 1 wniosek, ochrona środowiska- 8 wniosków, 

bezpieczeństwo publiczne- 4 wnioski, sprawy obywatelskie-1 wniosek, drogownictwo – 20 

wniosków, oświata – 3 wnioski.W 2018 roku Rada Gminy podjęła    89 uchwał, z tego 

zdecydowana większość dotyczyła budżetu Gminy. 

W  2018 roku przeprowadzono 29 konsultacji  w formie otwartych zebrań wiejskich.  

Frekwencja na zebraniach była niska. W kilku sołectwach spełnione zostało zaledwie 

minimalne kworum w celu odbycia zebrania tj. 10 mieszkańców. Wyniki konsultacji 

wyrażone były w uchwałach poszczególnych sołectw. Konsultacje dotyczyły projektów 

uchwał Rady Gminy w sprawach ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  

napojów alkoholowych , zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

wprowadzenia odstępstw od zakazu sprzedaży w miejscach publicznych. Wszystkie uchwały 

sołectw wyrażały pozytywne opinii odnośnie projektów uchwał Rady Gminy. 

 

15. Istotne działania Wójta. 
Oprócz kierowania bieżącymi sprawami gminy Wójt Gminy wykonywał następujące 

działania: 

• udział w zebraniach sprawozdawczych 6 OSP działających na terenie gminy,  

• udział w zebraniach sołeckich w 29 -ciu sołectwach gminy. 

• udział w Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

• udział we wszystkich przedsięwzięciach kulturalno-sportowych (festynach) 

organizowanych na terenie gminy. 

• reprezentował Gminę we wszystkich kontaktach zewnętrznych. 

 

Ponadto Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniach, konferencjach i sympozjach które w 

znaczny sposób ułatwiły nawiązanie nowych kontaktów pomagających w podejmowaniu 

działań na rzecz rozwoju gminy. W celu podniesienia swoich kwalifikacji w zarządzaniu 

gminą Wójt Gminy brał czynny udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych 

organizowanych w regionie. 
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Zakończenie 

 
Podsumowując rok 2018 dla, którego został sporządzony ten raport  chciałbym 

powiedzieć, że mijający rok był dla Gminy udany. Był pod pewnymi względami  trudny i 

wyjątkowy. Jego wyjątkowość polegała na tym, że  po raz pierwszy szerzej weszliśmy w 

realizację programów prospołecznych takich jak np. badania laboratoryjne dla mieszkańców 

Gminy, dotacje dla organizacji społecznych na działalność statutową i rozwój , bezpłatny, 

zbiorowy transport publiczny wakacyjny dla seniorów i osób niepełnosprawnych, czy lepsza 

oferta kulturalna w GOKSiR. Działania te miały bezpośredni wpływ na nasze życie i 

wspomagały niektóre grupy społeczne. Było to możliwe i potrzebne z czterech powodów: 

1. Bo zauważyliśmy takie potrzeby gdyż są one coraz mocniej akcentowane w 

społeczeństwie, 

2. Mamy dla takich działań dobry klimat rządowy. 

3. Mieliśmy nadwyżkę operacyjną, która była źródłem finansowania tych programów 

prospołecznych 

4. Z każdym rokiem maleje zapotrzebowanie na duże inwestycje infrastrukturalne i 

można pozwolić sobie na inne działania. 

Moim zdaniem taki trend będzie nasilał się w kolejnych latach. 

Trudność zaś 2018 roku polegała na tym, że nie było już praktycznie znaczących funduszy 

europejskich oraz brakowało wykonawców dla niektórych zadań inwestycyjnych, a ceny 

oferowane przez wykonawców w przetargach bardzo podrożały. Gmina Baranowo ogłaszała 

swoje przetargi na zadania inwestycyjne  zaraz na początku 2018 roku, lub w poprzednim 

roku i na szczęście ceny naszych robót budowlanych oferowane w przetargach były jeszcze  

przyzwoite. Pomimo tego niestety kilku zadań nie udało się zrealizować w terminie, a 

niektórych w ogóle.  

Najtrudniejsza i niespotykana od lat  sytuacja miała miejsce przy przebudowie dróg. Z 16 – tu 

planowanych na ten rok odcinków dróg nie wykonaliśmy w całości, aż 8 dróg: 

Inne zadania wykonaliśmy natomiast w terminie. Są one wyszczególnione częściowo w tym 

raporcie jak też w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. 

Stopień realizacji całego budżetu zaplanowanego na 2018 rok oceniam jako bardzo 

przyzwoity 

Warto zauważyć, że przy realizacji  budżetu 2018 rok przez cały  rok przestrzegaliśmy 6 

głównych  zasad : 

- prowadzenia zrównoważonego rozwoju gminy, 

- respektowania celów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

- ciągłego inwestowania w infrastrukturę z maksymalnym wykorzystaniem funduszy 

zewnętrznych także europejskich.  

- unikania zbędnego zadłużania się (skorzystaliśmy tylko z kilku pożyczek umarzalnych z 

WFOŚiGW, aby w ten sposób poprzez 40-50 %-owe ich umorzenie uzyskać dofinansowanie 

zadań. 

- szerokiego konsultowania z mieszkańcami wszystkich zadań planowanych do realizacji. 

-  utrzymywania w budżecie optymalnego poziomu nadwyżki operacyjnej. 
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Chciałbym zaznaczyć, że pomimo tak dużego frontu inwestycyjnego udało się po raz kolejny 

utrzymać na stosunkowo niskim poziomie zadłużenie gminy, które na koniec roku 2018  

wynosiło 1798198 zł. Były to tylko pożyczki z WFOŚiGW , które zostały wzięte głównie w 

celu uzyskania dotacji z tytułu 40-50 %-owego ich umorzenia. .Ostatecznie Gmina odda w 

najbliższych latach tylko część tej kwoty pożyczonej. Pożyczki z WFOŚiGW to w 2018 

najkorzystniejsze źródło wsparcia inwestycji z zakresu OZE oraz wodno-kanalizacyjnych. 

Chciałbym poinformować, że rok 2018 był kolejnym który zakończyliśmy nadwyżką 

budżetową. Mamy zatem  duże możliwości i duży potencjał finansowy jeśli chodzi o start w 

następny rok budżetowy  nawet gdy będzie on trudny, bo nie ma już znaczących funduszy 

zewnętrznych w tym europejskich. 

Jeśli chodzi o plany na 2019 rok to przygotowaliśmy kilka projektów obejmujących min. 

inwestycje z zakresu przebudowy dróg, urządzania miejsc rekreacji oraz budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla pozostałych 6 miejscowości północnej części gminy. 

Zamierzamy dalej inwestować w drogi, kanalizację , szkoły, sport, kulturę i  pomoc 

społeczną, a także w odnawialne źródła energii i walkę ze smogiem oraz nowe miejsca 

rekreacji na  wsi.  Będziemy dalej promować nasze tereny inwestycyjne i bardziej skutecznie 

zabiegać o inwestorów z zewnątrz. Chcielibyśmy też więcej inwestować w tzw. kapitał 

ludzki, wspierać rodziny wielodzietne, wspierać seniorów i organizacje społeczne, 

dofinansować ochronę zdrowia dla naszych mieszkańców, tworzyć sprzyjające warunki dla 

opieki przedszkolnej oraz wzmacniać integrację społeczną. Wszystko po to, aby poprawiać 

warunki życia na naszym terenie, tworzyć przyjazne warunki dla inwestorów i w ten sposób 

rozwijać naszą gminę, a spowolnić niekorzystny proces starzenia i wyludniania się gminy. 

 

Przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że nie jesteśmy gminą zamożną. Zajmowaliśmy w 

2018 roku w powiecie ostrołęckim trzecią od końca pozycję na 11 gmin jeśli chodzi o 

wielkość dochodów własnych gminy w przeliczeniu na mieszkańca mierzoną wskaźnikiem G. 

Pomimo tego w 2018 roku osiągnęliśmy 2 sukcesy: 

1. W rankingu inwestycyjnym gmin powiatu ostrołęckiego , który przygotowało pismo 

„Wspólnota” zajęliśmy 137 pozycje na 1500 gmin wiejskich w kraju. Jest to druga 

pozycja jeśli chodzi o powiat ostrołęcki. Lepsza od nas była tylko gmina Łyse. 

2. W rankingu Samorządów 2018 opracowanym przez „Rzeczpospolitą” zajęliśmy 28 

miejsce w kraju , wśród 1555 gmin wiejskich biorących udział w rankingu.  

 

W tym miejscu chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim pracownikom UG i 

naszym partnerom , a także Radzie Gminy i sołtysom za solidną, zgodną i merytoryczną 

pracę. 

Mam nadzieję, że w kolejnych  latach nasza Gmina będzie rozwijać się również na 

przyzwoitym poziomie 

 

Z poważaniem 

Wójt Gminy  Baranowo 

Henryk  Toryfter  


