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Wstęp 

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Baranowo 

Realizując zapisy art.28 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713) przedkładam Państwu  roczny raport o stanie gminy za 2020 rok, 

podsumowujący naszą wspólna pracę na rzecz rozwoju Gminy Baranowo.  

Jest to pierwszy raport,  który został sporządzony za okres pracy Naszej Gminy w dobie 

pandemii wirusa COVID 19, która postawiła nas w nowej nieznanej wcześniej 

rzeczywistości, a nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. 

Chciałbym poinformować, że pomimo nałożonych przez rząd obostrzeń i wprowadzonego 

reżimu sanitarnego, Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy funkcjonowały bez 

większych zakłóceń. Tylko szkoły pracowały przez większość roku zdalnie. Niezależnie od 

pandemii, staraliśmy się realizować przyjęte plany i strategie, dostosowując się jednocześnie 

do nowych wyzwań  narzucanych nam w dobie pandemii.  

Szanowni Państwo, niniejszy raport stanowi rozszerzenie standardowych informacji 

zawartych w sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za 2020 rok przedstawianego corocznie 

Radzie Gminy. Celem przedmiotowego raportu jest umożliwienie mieszkańcom dokładnego 

wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną naszej gminy.  

Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. 

Obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych 

gminy za rok 2020  i stanowi kompendium wiedzy o sytuacji w gminie.  Dokument ten został 

opracowany na podstawie twardych danych finansowych i statystycznych. W prezentowanym 

raporcie  chcieliśmy przedstawić fakty w czytelny sposób tak, aby każdy mieszkaniec gminy 

mógł sobie wyrobić opinię o stanie naszej gminy. W raporcie nie oceniamy i nie 

komentujemy danych, a informacje w nim zawarte powinny posłużyć do szerokiej debaty 

publicznej na temat stanu i kierunków rozwoju naszej gminy, do której serdecznie Państwa 

zapraszam. Chciałbym zauważyć, że w naszej gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się nadal 

sporo,  a raport scala wiedzę o całej działalności za rok ubiegły i jest podstawą do 

obiektywnej oceny gminy.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.  

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Baranowo do lektury 

tego dokumentu. Mam nadzieję, że przedłożony Państwu dokument będzie okazją do 

lepszego poznania lokalnego samorządu oraz inspiracją do dyskusji o naszej gminie 

i kierunkach jej rozwoju. 

 

 

 

Wójt Gminy Baranowo 

 

    Henryk  Toryfter 
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1. FINANSE  GMINY  

 

A. STAN FINANSÓW GMINY BARANOWO 

1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 68,01% 

2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 14,19 % 

3) zadłużenie ogółem – 0,00 zł. 

4) poziom wolnych środków po odliczeniu zadłużenia -   10.399.519,55 zł  

  

B. WYKONANIE BUDŻETU GMINY BARANOWO 

1) wykonanie dochodów – 35.352.781,41 zł. tj. 98,71% 

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.998.987,00 zł. 

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.978.935,96 zł. 

2) wykonanie wydatków – 32.849.109,91 zł. tj. 91,49 % 

3) wynik za 2020 rok: NADWYŻKA  w wysokości 2.503.671,50 zł. w tym: 

- nadwyżka operacyjna w wysokości 5.837.891,25 zł. 

4) pozyskane dotacje na realizację inwestycji – 1.293.288,26 zł. 

5) dochody z majątku, w tym: 

- dzierżawa, najem mienia -  115.729,16 zł. 

- wpłaty za pobór wody -  587.023,28 zł. 

- wpłaty za odprowadzanie ścieków -  234.408,57 zł. 

- wpłaty za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków   -   12.525,00 zł. 

- dochody ze sprzedaży działek   -   32.540,11 zł. 

 

C. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH 

1) wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 86,49   % 

2) podstawowe inwestycje: 

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego  
Plan na dzień 
31.12.2020 r. 

 Wykonanie na 
dzień 

31.12.2020 r. 

1. 1
. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i 
Brodowe Łąki (2020 – 2021) 

1.700,00 1.700,00  

2. 6
. 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach ( 2019-2020) 200 000,00 69.396,81 

3. 8 
 

Rozbudowa  Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie (2019-2021) 
360 000,00 262.011,68 

4. Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo(2020) 20 000,00 14.345,77 

5.  
 

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Baranowo poprzez 
wymianę pomp w przepompowniach U.Z.T. (2020)  

55 000,00 44.400,30 

6. 
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(2020) 

77 000,00 33.026,00 

7. 

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 Przesnysz-Baranowo”( 2020) 

1.183.000,00 1.183.000,00 

8. 
Rozbudowa drogi gminnej Nr 250123W Budne -Zimna Woda- Olkowa Kępa od km 

0+000,00 do km 0+300 (2019 – 2021)  
 

9.000,00 8.610,00 
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9. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 250123W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 

0+300 do km 0+700     (2019 - 2020) 
246.682,36 246.682,36 

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) 

12.300,00 12.300,00 

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

1+600,00 do km 10+000,00 (2019 – 2024)   
1.400,00 1.400,00 

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) 

22.000,00 18.327,00 

13. 

Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo- 
Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakuła i drogi gminnej nr 250110W Orzoł-

Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 
(2018 – 2020) 

656.289,58 656.289,58 

14. 
Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las –Ściśla( nr 
250136W), Orzoł-Rycica ( nr 250125W), Orzołek-Glinki oraz w msc. Bakuła 

(2020 - 2021)  
36.000,00 27.146,91 

15. 
Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej 

(2018 – 2020)   
34.000,00 25.463,25 

16. Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek  (2019-2020) 126.060,80 126.060,80 

17. 
Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy i Krzywej w 

Baranowie (2018-2020) 
224.395,38 224.395,38 

18. 
Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, 

Lipowy Las-Kolonia Żołny oraz Ziomek- Gutocha (2020) 
644.685,97 644.685,97 

19. Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00(2020 – 2021) 12.000,00 9.565,29 

20. Przebudowa drogi w msc. Oborczyska (2020 – 2021) 13.000,00 12.300,00 

21. Zakup gruntów (2020)    56.000,00 30.368,32 

22. 
Wsparcie zakupu pojazdu służbowego dla KMP w Ostrołęce ( 2020) 

 
12.500,00 12.500,00 

23. 
 

Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X2 z autopompą (2020) 

10.000,00 10.000,00 

24. 
Dotacja celowa z budżetu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w 

Ostrołęce na dofinansowanie zakupu respiratora ( 2020) 
20.000,00 20.000,00 

25. 
 

Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( 2020) 
100.000,00 87.014,18 

26. Zakup i montaż lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska (2020) 10.510,00 10.442,70 

27. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo( 2020) 30.000,00 23.370,00 

28. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzołek (2020) 12.098,98 3.117,90 

29. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2020) 13.000,00 1.995,90 

30. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka (2020) 10.020,00 2.502,90 

31. 

Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę. Zadanie2 Budowa linii 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii 
napowietrznej( 2020-2021) 

10.000,00 3.000,00 

32. 
 

Wniesienie udziałów do zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością( 2020) 

410.000,00 350.000,00 

33. 
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na 

plac zabaw)(2020) 
23.887,50 23.887,50 

34. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka(2020) 19.930,08 19.600,95 

35. Zakup koparko-ładowarki(2020) 240.000,00 239.850,00 

36. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zawadach(2020) 27.000,00 26.735,52 

37. 

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) 

60.000,00 
 

56.500,00 

38.  
Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2020) 

50.000,00 50.000,00 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2020 

 

str. 6 
 

39. 
Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-

kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek(2020) 
23.100,00 23.000,00 

40. 
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne 

mieszkańców Sołectwa Rycica (2020) 
20.100,00 20.055,15 

41. Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew(2020) 25.000,00 25.000,00 

OGÓŁEM: 5.117.660,65 4.660.048,12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej. 

D. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWANIA 

1) harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

Rok Spłata rat pożyczek Obsługa zadłużenia (odsetki) 

2021 93.700,00 40.000,00 

2) prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata 

Rok Planowana nadwyżka operacyjna 

2021 2.196.243,83 

2022 5.753.419,00 

2023 5.628.016,00 

2024 6.603.161,00 

2025 6.895.959,02 

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) 

2021 0,40 11,34 

 

E. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 Udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach gminy - 1,44 %. W ramach funduszu 

sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie Baranowo, zrealizowano wydatki na kwotę  

472.354,96 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:  

Baranowo, Brodowe Łąki, Czarnotrzew, Dłutówka,   Gaczyska, Guzowatka, Jastrząbka, 

Orzołek, Rycica i Ziomek.      
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2. MIESZKAŃCY  GMINY  

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

2020 r. wynosiła – 6488, w tym 3255 to kobiety i 3233 mężczyźni. Na pobyt czasowy było 

zameldowanych 86 osób. W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców w 

odniesieniu do poprzedniego roku zameldowanych na pobyt stały zmniejszyła się o 42 osoby. 

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  57 0 20. Kucieje 107 1 

2. Bakuła  119 0 21. Lipowy Las 114 0 

3. Baranowo 1253 18 22. Majdan 83 0 

4. Błędowo  139 1 23. Majk 74 0 

5. Brodowe Łąki 163 0 24. Oborczyska 170 3 

6. Budne Sowięta 166 1 25. Olkowa Kępa 6 0 

7. Cierpięta 440 5 26. Orzoł 141 1 

8. Czarnotrzew 332 2 27. Orzołek 71 2 

9. Czerwińskie 223 11 28. Ostrówek 44 0 

10. Dąbrowa 130 1 29. Ramiona 164 1 

11. Dłutówka 202 4 30. Rupin 164 22 

12. Gaczyska 146 1 31. Rycica 201 0 

13. Glinki 35 2 32. Witowy Most 81 0 

14. Grabownica 11 0 33. Wola Błędowska 190 0 

15. Gutocha 4 0 34. Zamoście 19 2 

16. Guzowatka 116 1 35. Zawady 517 1 

17. Jastrząbka 341 3 36. Zimna Woda 14 0 

18. Kalisko 48 0 37. Ziomek 258 1 

19. Kopaczyska 145 2     

Ogółem                 6488/86 

- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 1233 osoby,  

- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 4130,  

- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1211. 

W 2020 r. urodziło się 63 dzieci, w tym: 31 to dziewczynki i 32 chłopców. 

Zmarło 88 mieszkańców. 

Najczęściej nadawane imiona dla dziewczynek: Marcelina, Lena, Łucja, Alicja, Anna, 

Maja, Zuzanna, Lidia, Zofia, Liliana, Emilia, Gabriela, Karina, dla chłopców: Antoni, 

Marcel, Miłosz, Michał, Olaf, Filip, Kacper, Cezary, Mikołaj, Bartłomiej, Jakub, Szymon itp. 
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W ciągu całego roku na pobyt stały zameldowało się 42 osoby, a z pobytu stałego 

wymeldowało się 47 osób. 

3.  OCHRONA  ZDROWIA 
 

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

Opieki Zdrowotnej) Medicus i Elta. Na terenie Gminy zrealizowano 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 2020 roku. 

 

Kwota przeznaczona ze środków gminy Baranowo – 50.000 zł 

Wykorzystano 40.407,50 zł 

Skorzystało z programu 119 osób. 

Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii skierowane są do wszystkich 

mieszkańców naszej gminy. Rok 2020 został zdominowany przez stan epidemii COVID-19. 

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.  

I. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 R. 

W 2020 roku komisja w ramach swojej działalności odbyła 6 posiedzeń. Swoimi pracami 

objęła 18 osób, w tym: 1 kobieta i 17 mężczyzn.  

Wnioski wpływały za pośrednictwem: 

1) Rodziny osób nadużywających alkohol – 7 wniosków, 

2) Posterunku Policji w Baranowie – 7 wniosków, 

3) Pracowników socjalnych – 4 wnioski. 

Na 18 wezwanych osób zgłosiło się 12 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące 

z czego 5 osób skierowano do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 

Członkowie komisji uczestniczą w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

Komisja informuje o negatywnych konsekwencjach sięgania po środki uzależniające i o ich 

skutkach. Współpracuje ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050), realizacja zadań 

własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym 

przez Radę Gminy Baranowo Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Oraz Przeciwdziałania Narkomanii Nr XXIX/181/2020 z dnia 29 
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grudnia 2020 r.. Zadania ujęte w tym programie stanowiły ważny element profilaktyki 

społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy. Do działań 

związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć działania promujące zdrowie, 

leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem oraz innymi uzależnieniami.  

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Dochody z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 r. wynosiły: 90 469,72 zł. 

Wydatki w 2020 roku wyniosły : 36 998,84 zł..  

W ramach realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Narkomanii w gminie Baranowo w 2020 r. wykonano: 

1. Zakupiono i przekazano do Szkół, Przedszkoli, Placówek Zdrowia, GOKS i R – świetlicy 

środowiskowej, Biblioteki, Punktów Sprzedaży Alkoholi, oraz mieszkańców z terenu gminy 

materiały profilaktyczne: 

- plakaty, ulotki, miniporadniki dla sprzedawców alkoholu oraz wyrobów tytoniowych, 

poradniki dla rodziców. 

3. W szkołach przeprowadzono trzy warsztaty profilaktyczne dla uczniów:  

4. Dofinansowano świetlicę środowiskową w Baranowie w materiały niezbędne do 

prowadzenia zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Zajęcia prowadzone 

były dwa razy w tygodniu z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych oraz dzieci, 

które wyrażają chęć udziału w zajęciach, aby w sposób ciekawy, wspólnie spędzić czas. Ze 

świetlicy korzystało od 15 do 20 dzieci. 

5. Dofinansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć o charakterze zajęć sportowych 

organizowanych na obiekcie „ORLIK” w Zawadach. 

6. Sześcioro dzieci z Naszej gminy zakwalifikowało się do programu „Pogodne lato” – są to 

zajęcia z programem profilaktycznym dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych - 

skorzystało z tego programu czworo dzieci, w związku z epidemią COVID –19 zajęcia 

przeprowadzono on-lajn. Dzieci biorące udział otrzymały w prezencie bluzy oraz koszulki. 

7. Członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonali kontroli 

dwóch sklepów z napojami alkoholowymi . 

 

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 pomocy społecznej w 2020r. były 180 

osoby, w tym 87 osoby w wieku szkolnym. 161 osób spełniało kryterium dochodowe, 

natomiast 19 osób powyżej kryterium dochodowego.71 rodzin (180 os. w rodzinie) 
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skorzystało ze wsparcia w formie pracy socjalnej. Szczegółowy opis świadczeń 

realizowanych w GOPS przedstawia poniższa tabela: 

 

Świadczenia Styczeń 2020r.                                                  Grudzień 2020r. 

Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne 390 324 

Dzieci, na które rodzice otrzymywali 

zasiłek rodzinny 

756 649 

Zasiłek pielęgnacyjny 90 os. 93 os. 

Świadczenie pielęgnacyjne    21 rodz.     35 rodz. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy     3 rodz.       2 rodz. 

Zasiłek dla opiekuna     1 rodz.  0 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

    2 rodz.                 55 rodz. (I-XII) 

Świadczenie rodzicielskie 13 rodz. 16 rodz. 

Karta Dużej Rodziny 1347os. (379 rodz.) 1423 os. (409 rodz.) 

Świadczenia wychowawcze 616 rodz. (1071 os.) 625 rodz. (1089 os.) 

Świadczenie Dobry Start 0 779 os. 

Fundusz alimentacyjny 33 os. 35 os. 

Zasiłki stałe 15 os. 19 os. 

Zasiłki okresowe 14 os. 23 os. 

Zasiłki celowe    14 rodz.     33 rodz.   

Posiłek w szkole i w domu 52 rodz. (121 os.) 43 rodz. (87 os.) 

Dodatki mieszkaniowe 14 rodz. 15 rodz. 

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

Domy pomocy Społecznej 5os. 5 os. 

Schronienie  4 os. 4 os. 

 

Na rzecz osób z problemem przemocy działa Zespól Interdyscyplinarny W okresie                       

I-XII 2020r.  Zespól Interdyscyplinarny spotkał się 3 razy. Podczas spotkań zbiera się 

większość członków ZI. W okresie tym założono 8 nowych „Niebieskich Kart” 

wszczynających procedurę, kontynuowane zaś było 5 kart z lat ubiegłych. Powołano 5 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 grup wsparcia. 

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019, Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał 

skierowania do skorzystania z pomocy żywnościowej. Pomoc ta skierowana była do osób 

najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 

przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. 

Realizacją i dystrybucją tego zadania zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Baranowie. Z pomocy skorzystało 463 osób (139 rodzin). W ramach działań towarzyszących, 

zostały przeprowadzone przez Bank Żywności SOS w Warszawie warsztaty żywieniowe. 

Wzięło w nich udział 42 osoby. Temat warsztatów: „Jak zjeść, żeby wzmocnić odporność 

organizmu". 



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2020 

 

str. 11 
 

  W m-cu sierpniu 2020r. z terenu Gminy Baranowo, za pośrednictwem Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 21 dzieci pojechało na letni wypoczynek do Białego Dunajca. 

Kolonie trwały 10 dni i były nieodpłatne dla dzieci pochodzących z rolniczych rodzin.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie dzięki współpracy z Niepublicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładem Długoterminowej Opieki Domowej w Ostrołęce,                       

w roku 2020 zapewnił na terenie Gminy Baranowo bezpłatne usługi opiekuńcze dla 10  osób 

powyżej 60 r.ż. Pracę znalazły 3 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”. Uchwały 

podjęte w 2020 r. w sprawach dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Baranowie: Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 maja 

2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 

 

5. DZIAŁALNOŚĆ  INWESTYCYJNA 

 

Infrastruktura drogowa w gminie Baranowo obejmowała na 1 stycznia 2020r. -148,057 km 

dróg. Na dzień 31 grudnia 2020r., długość dróg wynosiła 148,057 km. Drogi asfaltowe 

stanowiły na początku 2020r., 89,11 km, tj. 60,19% wszystkich dróg, a na koniec 

poprzedniego roku 90,10 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 na dzień 1 stycznia 2020r., wynosiła  1,7 km, natomiast na 31 

grudnia 2020r. -1,7 km. 

W gminie Baranowo w 2020r., rozpoczęto wykonanie budowy i przebudowy 12 odcinków 

dróg, o długości 3.318 km o nawierzchni asfaltowej, za kwotę 1.898.114,09 zł 

 

Poniższa tabela przedstawia odcinki dróg gminnych i wewnętrznych wykonanych w 2020r. 

 

L

p 

Nazwa odcinka drogi mb Kwota brutto 

1. Przebudowa drogi gminnej  

Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+433,50 

433,50 440.020,70 

2. Przebudowa drogi gminnej  Nr 250110W Orzoł – Jastrząbka  od km 0+000,00 

do km 0+250,00 

250 120.526,37 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od 

km 0+300 do km 0+700 

400 246.682,36 

4. Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła od km 0+020 do km 0+192,50 172,5 95.742,51 

5. Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy  

i Krzywej w Baranowie: 

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdan od km 0+000,00 

do km 0+323,75 

2) Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie 

3) Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie 

 

323,75 

 

76,09 

39,15 

 

162.762,79 

 

39.124,99 

22.507,60 
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6. Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek 199,2 126.060,80 

7. Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka od km 0+000,00 do km 0+220,00 220 114.483,75 

8. Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las – Kolonia Żołny od km 0+000 

do km 0+240,60 

240,6 106.737,55 

9. Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona od km 0+000,00 do km 0+778,30 778,3 322.737,78 

10 Przebudowa drogi w Ziomek - Gutocha od km 0+000,00 do km 0+185,30 185,3 100.726,89 

 

Na dostawę pospółki żwirowej i piasku wydatkowano kwotę 381.629,64zł, z czego 

dowieziono 5904 m3 pospółki żwirowej oraz 163 m3 piasku. 

 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej : 

 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla  

w km od 1+360,00 do km 1+900,00 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko – Kucieje 

3. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00 

4. Przebudowa drogi Zawady - Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 

5. Przebudowa drogi w msc. Bakuła 

6. Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzoł – Rycica w km od 0+501,00  

do km 1+365,00 

7. Przebudowa drogi gminnej nr 250124W Błędowo – Ostrówek w km od 0+000,00 do km 

0+500,00 

8. Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00 

9. 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 

10. Przebudowa drogi w msc. Oborczyska 

11. Przebudowa drogi gminnej nr 250106W Gaczyska – Rupin 

12. Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa 

13. Zjazd publiczny z drogi Nr 250101W Baranowo – Rycia – Ramiona – Parciaki w msc. 

Baranowo 

14. Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady w msc. 

Kopaczyska 

15. Budowa drogi gminnej nr 250108W Baranowo – Jastrząbka 

16. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica – Cierpięta 

 

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania z zakresu  

drogownictwa pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:  

nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227W Przasnysz – Baranowo” 

na co wydatkowano kwotę 1.183.000,00 zł. 

Gmina Baranowo otrzymała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: 

1. Wykonanie  ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno -  

kulturalne  mieszkańców Sołectwa Ziomek – koszt zadania - 23.000,00 zł 

2. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne 

mieszkańców sołectwa Rycica – koszt zadania - 20.055,15 zł. 

3. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki  -  23 628,30 zł brutto 
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      4.Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka - 19 341,75 zł brutto 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  2020r 

,,Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo’’   – zakup i montaż 11 

szt. sodowej lampy oświetlenia ulicznego OU 06 wraz z podnośnikiem, 

 - zakup i ustawienie 5 szt. słupów energetycznych 

-  zakup i zawieszenie  ok.700 km przewodu AsXn     19 000,00 zł netto/23 370,00 zł brutto 

,,Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzoł’’ 

- zakup i montaż 2 szt. sodowej lampy oświetlenia ulicznego OU 06 wraz z podnośnikiem    

1 460,00 zł netto/ 1 795,80 zł brutto 

,,Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Wola Błędowska’’ 

- zakup i montaż 3 szt. sodowej lampy oświetlenia ulicznego OU 06 wraz z podnośnikiem, 

 - zakup i zawieszenie ok.300m przewodu uAsXn   3 700,00 zł netto/4 551,00 zł brutto  

Razem: 24 160,00 zł netto/29 716,80 zł 

,,Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Gaczyska’’ 

- zakup i montaż 1 szt. lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego HB-340/L30 oprawa LED  

30W,moc turbiny 400W,moc panela 325-340W wraz z czujnikiem zmierzchu  

Razem: 8 490,00 zł netto/10 442,70 zł cena brutto 

 

6. GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  I   KOMUNALNA  

 

Na początku 2020 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 2020 r. nie następowało zwiększanie lub zmniejszanie liczby mieszkań w związku  

z tym stan mieszkań na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostał bez zmian. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania wynosiła 37,60 m2, a ogółem  w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

gminy 0,02 m2 . W 2020 r. do użytkowania oddane było jedno mieszkanie. Niewykorzystane 

były dwa mieszkania. Nie wpłynęły wnioski o ich wynajem. Poza tym są one 

niedostosowania do obowiązujących standardów.  

W 2020 W 2020 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia 

lokali mieszkalnych, będących w zasobie gminy. Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w 

opłatach za mieszkanie będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 1751,16 zł, a na dzień 31 

grudnia 2020 r. 1836,46 zł. W 2020 r. dokonano remontu jednego mieszkania w Domu 

Nauczyciela w Cierpiętach. Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 25% mieszkań, będących w zasobie 

gminy, nie było toalet, ten sam odsetek  był również na dzień 31 grudnia 2020 r.  W 2020 r. 
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wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 13858,91 zł, których beneficjentami było 

15 rodzin. Podstawą ich przyznania było: 1) spełnienie kryterium dochodowego, 2) spełnienie 

kryterium powierzchni zajmowanego domu. Kwota najniższego dodatku wynosiła 59,12 zł, 

zaś kwota najwyższego dodatku 197,92 zł. W zasobie gminy w 2020 r. znajdowało się 56 

budynków niemieszkalnych, z których osiem to obiekty szkolne, jeden obiekt związany z 

kulturą, jeden obiekt służby zdrowia, dwa obiekty użyteczności publicznej. Z pozostałych 44 

budynków część została wydzierżawiona pod działalność gospodarczą, część stanowią 

świetlice wiejskie, pozostałe to budynki gospodarcze. W roku 2020 nie było osób 

oczekujących na mieszkania z zasobu gminy. 

 

Na koniec 2020 r długość czynnej sieci wodociągowej  wynosiła 148,2 km. Do wybudowanej 

sieci wodociągowej podłączonych było 1625 gospodarstw domowych, tj. ok 92,1% 

wszystkich budynków. Na koniec 2020 r długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła  70,53 

km, a do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 838 budynki, co stanowi ok. 47,6% 

wszystkich gospodarstw domowych, z czego do oczyszczalni w Baranowie podłączonych jest 

632 budynki, a do oczyszczalni w Kuciejach 206 budynków. Na terenie gminy 

wybudowanych jest 230 przydomowych oczyszczalni ścieków, co stanowi ok. 13% 

gospodarstw domowych. W 2020 r. doszło do 150 awarii w przepompowniach i na sieci 

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

spalenie czujników zaniku fazy, zużycie statorów i rotorów. W związku z długim okresem 

eksploatacyjnym przepompowni U.Z.T. dostarczających ścieki na oczyszczalnię w Baranowie 

(okres ok. 20 lat) podjęto decyzję o zakupie 12 szt nowych pomp. 

 

7. GOSPODARKA   ODPADAMI 

    Na terenie Gminy Baranowo odbierane są odpady komunalne z nieruchomości 

zamieszkałych. Odbiorem i transportem tych odpadów zajmuje się Zakład Gospodarki 

Komunalnej spółka z o. o. z siedzibą w Baranowie, Rynek 7, natomiast zagospodarowaniem 

odpadów zajmuje się Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w 

Ostrołęce.  W 2020 roku liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynosiła 1.639, przy czym liczba osób z deklaracji to 4.873. 

Uchwałą Rady Gminy Baranowo dnia 11 lutego 2020 roku dokonano wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w taki sposób, że opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty i ustalono 20,00 złotych miesięcznie 

od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zwolniono w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących 

bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 złotych.  

Na koniec grudnia 2020 roku stwierdzono zaległości w opłatach za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w kwocie 88.078,66 złotych. Działając na podstawie ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Urząd Gminy w 

Baranowie wystawił upomnienia za nieuregulowane należności za odpady komunalne dla 91 

właścicieli nieruchomości oraz przesłał do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce 

Tytuły Wykonawcze dotyczące egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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dla 12 właścicieli nieruchomości. W nielicznych przypadkach występują wątpliwości, co do 

poprawności złożonych deklaracji odnośnie ilości zadeklarowanych osób.     

                                                                                                                 

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 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. 

Na dzień 31 grudnia 2020 funkcję Prezesa Zarządu pełni  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: 

1. Skład organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2020: 

• Prezes Zarządu kontrakt menadżerski 

• Pracownik gospodarczy 2 etaty 

• Kierowca 1 etat 

Podstawową działalnością Spółki jest obsługa mieszkańców Gminy w zakresie  

odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Zadanie to było 

realizowane przy pomocy dwóch samochodów ciężarowych typu śmieciarka, które stanowią 

własność Spółki. Odpady były także transportowane pojazdami wynajętymi jednorazowo. 

W ciągu trzech miesięcy roku 2020 odebrano 236,36 Mg odpadów. 

Kod 20 03 01 odpady zmieszane (niesegregowane): 152,00 Mg 

Kod 20 02 01 odpady biodegradowalne: 2,9 Mg 

Kod 20 01 39 tworzywa sztuczne: 22,22 Mg 

Kod 20 01 02 szkło: 18,18 Mg 

Kod 20 01 01 papier i tektura 8,18 Mg 

Kod 16 01 03 opony 3,26 Mg 

Kod 20 03 07 wielkogabaryty 29,62 Mg 

Spółka nie prowadzi prac badawczo rozwojowych  

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów). 
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Spółka nie nabywa udziałów (akcji), w zakresie instrumentów finansowych, posiada środki         

na rachunkach bankowych. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku – 3 osoby na pełen etat. 

Jeden kontrakt menadżerski – Prezes Zarządu.  

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI: 

W 2020 roku Spółka realizowała następujące zadanie: 

• Odbiór odpadów komunalnych 

Przychody netto ze sprzedaży usług wyniosły 110434,68 zł., natomiast koszty działalności 

operacyjnej 129218,62 zł.  

Spółka poniosła stratę w wysokości 18783,94 zł. 

Wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 337196,00 zł. 

Zakupiono środki trwałe w postaci dwóch samochodów ciężarowych o wartości bilansowej 

150074,52 zł., wartość należności wyniosła 82361,95 zł. oraz wartość środków pieniężnych 

na rachunku bankowym – 104759,53 zł. 

Dane zawarte w pasywach bilansu informują, iż kapitał własny na dzień 31.12.2020 roku 

wynosi 312432,12 zł. Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 5979,94 

zł. 

1. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.  

Grunty w użytkowaniu wieczystym nie występują.  

2. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 

umów leasingu.  

Nie wystąpiły  

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli.  

W roku 2020 nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek  

samorządu terytorialnego z powyższych tytułów. Dane o stanie rezerw według celu ich 

utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 

końcowym. 

 Nie występują 

4. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 

koniec roku obrotowego. 

Nie występują  

5.  Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na 

dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

Nie występują 

6.  Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem jego 

rodzaju.  

Nie występują  



Raport o stanie Gminy Baranowo za rok 2020 

 

str. 17 
 

7. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 

poręczenia, także wekslowe.  

Żadne zobowiązania warunkowe w jednostce w 2020r. nie występowały. 

8. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.  

W 2020 r. jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.  

9.  Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

 Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca. 

 

8. SPRAWY OBYWATELSKIE 

Do Urzędu Gminy w  2020 r. wpłynęło  43 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one : 

-  usuwania azbestu, ochrony nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania patologiom 

   w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, 

- gminnego oświetlenia ulicznego,  planu  zagospodarowania przestrzennego, wydawania  

  decyzji o warunkach zabudowy, 

- liczbie zgonów w gminie za okres od III.2019 do III.2020, liczbie wyborców,  śmiertelności  

  dzieci, 

- sprawozdań w zakresie spraw  wodno – kanalizacyjnych,  funkcjonowania firm 

  asenizacyjnych,                   

- audytu wewnętrznego w Urzędzie, zatrudnienia inspektora  ochrony danych osobowych, 

- realizacji zadań drogowych przez firmę drogową w Ostrołęce, 

-  punktów poboru energii i opłat za energię, 

- budżetu obywatelskiego, danych kontaktowych do sołtysów, zasad funkcjonowania organów 

   gminy, 

- funkcjonowania systemu EZD w Urzędzie, funkcjonowania serwerowni i komputerów w 

   Urzędzie 

- bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i  funkcjonowania systemu obsługi prawnej,  

- ochrony zabytków, zarządzania lokalami z zasobu komunalnego Gminy, terenów gminnych  

  pod instalacje fotowoltaiczne, 

- kosztów funkcjonowania Urzędu, stosowania pieczęci usprawniających pracę biurową, 

- podatku VAT, dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Gminie, realizacji projektów 

   inwestycyjnych dofinansowanych ze środków PROW, 

- planu miejsc wychowania przedszkolnego,  

- ilości  złożonych wniosków o informację publiczną za lata 2016 – 2020, 

- korzystania z usług zewnętrznych  Inspektora Ochrony danych osobowych, audytu ODO, 

-wsparcia podmiotów gminnych  oraz zakupu środków dezynfekcyjnych w zw. z COVID-19  

Odpowiedzi na  powyższe wnioski udzielono drogą elektroniczną. W 2020 r. nie wydano 

decyzji odmawiających udostępnienia  informacji publicznej, wnioskodawcy  nie złożyli  

skarg do sądów administracyjnych dotyczących dostępu do informacji publicznej.  

W 2020 r.  wpłynęło  6 petycji, które dotyczyły: 

- ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem, 
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- zmiany    przepisów     prawa     miejscowego w zakresie edukacji szkolnej i dożywiania  dla 

   potrzebujących,  

- elektronizacji zamówień publicznych, 

- poprawy warunków świetlic szkolnych, wiejskich i innych w ramach ogłoszonego konkursu, 

- dokonania analizy wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Gminy mierzenia zdalnej 

temperatury pracowników  i petentów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 

W 2020 r. w gminie funkcjonowało 15 organizacji pozarządowych, w tym żadna fundacja, 10 

stowarzyszeń, 2 kluby sportowe, 3 koła gospodyń wiejskich. Gmina Baranowo prowadziła 

współpracę z organizacjami pozarządowymi w formie promocji działań organizacji oraz w 

formie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń oraz przekazała dla Koła Gospodyń Wiejskich w 

Ziomku środki finansowe na działania poprawiające wizerunek Koła Gospodyń Wiejskich. 

Dotacji w kwocie 2.684 zł udzielono z pominięciem otwartego konkursu ofert – uznając 

celowość realizacji zadania publicznego. 

Współpraca z organizacjami odbywała się w oparciu o Roczny program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na 2020 r. przyjętego  uchwalą Rady Gminy Baranowo Nr 

IXV/93/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Na realizację Programu zabezpieczono w  budżecie 

Gminy na rok 2020 środki finansowe w kwocie  22.000 zł. min. na działania w obszarze  

pomoc społeczna, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Gmina w 2020 r, nie 

konsultowała z organizacjami aktów normatywnych innych niż  program współpracy. W 2020 

r. do organizacji pozarządowych nie skierowano  otwartych konkursów ofert w zakresie 

powierzenia wykonania zadań  publicznych. 

 

Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych w 2020 r.  

           W  ramach  umów zawartych  z Powiatowym  Urzędem Pracy  w Ostrołęce w 2020 r.  

z naszej Gminy uzyskało zatrudnienie  24 bezrobotnych  w tym w  Urzędzie Gminy 

w Baranowie - 11  bezrobotnych, w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - 13 

bezrobotnych. Liczba skierowanych  do zatrudnienia bezrobotnych  na przełomie kilku lat  

minimalnie się zmniejsza. Powodem jest spadek stopy bezrobocia, a także ograniczony budżet 

Powiatowego Urzędu Pracy. Również osoby figurujące w rejestrze bezrobotnych często nie 

spełniają wymagań określonych do zatrudnienia np. pracowali w danej instytucji, odbywali już 

staż w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.   

Zatrudnienie  bezrobotnych  z terenu Gminy Baranowo  w bieżącym roku odbywało się 

w ramach niżej wymienionych projektów: 

1/ w ramach robót publicznych -  1 osoba z  msc. Dłutówka, zatrudniona na stanowisku 

pracownika fizycznego  na  6 miesięcy że środków PUP,  a po upływie  tego okresu na dalsze 

3 miesiące z budżetu gminy. 

2/ w ramach stażu - 8 osób  z msc. Baranowo, Błędowo, Budne – Sowięta  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 
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w mieście Ostrołęka i powiecie  ostrołęckim (III) - 2 osoby. Po zakończonych  stażach  cześć 

osób została zatrudniona na okres od 1 do 3 miesięcy  ze środków  budżetu gminy, 

3/ w ramach  prac interwencyjnych -  9 osób z msc. Baranowo, Bakuła, Ramiona, Czarnotrzew, 

Grabownica, Majdan i 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 (10 godzin tygodniowo)  - skierowano do tych  prac  6 

osób z msc. Baranowo, Dłutówka, Zamoście i  Ramiona,  które posiadały status  osoby 

bezrobotnej bez prawa do zasiłku   i  korzystały  z pomocy społecznej.  Prace w/w  były 

wykonywane  od  czerwca  do listopada br. 

     Osoby zatrudnione do tych  prac zachowały status osoby bezrobotnej i wykonywały prace  

porządkowe  na  posesjach i drogach  gminnych  w tym utrzymywały w czystości skwery                   

i zieleńce. Za wykonaną pracę bezrobotni otrzymywali wynagrodzenie  z budżetu Gminy 

wyliczone za 40 godzin w miesiącu, które  następnie było  refundowane  ze środków PUP. 

                Ponadto w 2020  r.  - 14  osób  wykonywało na terenie  Gminy Baranowo  

dozorowane  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. W stosunku do roku 

2019  liczba osób wykonujących te prace  zmniejszyła się o 1 osobę.            

 

Decyzje administracyjne 

W 2020 r. wydano 3389 decyzji Wójta Gminy, które dotyczyły wymiaru podatków, zwrotu 

podatku akcyzowego dla rolników, ochrony środowiska,  gospodarki gruntami, zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu, ewidencji ludności  i spraw drogowych. Wydano 230 dowodów 

osobistych, okres wyczekiwania na dowód wynosił 30 dni. 

 

Powszechny Spis Rolny 2020 
 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji 

FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.                    

W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje 

wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010. 

W 2020 w całej Polsce przeprowadzono  Powszechny Spis Rolny  w okresie  od                        

01 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. na podstawie 

ustawy o spisie rolnym regulującej  zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r . 

Realizacja  zadań spisowych  odbywała się również na terenie Gminy Baranowo, którą  

nadzorował i kierował Gminny Komisarz Spisowy  - Wójt Gminy Baranowo przy udziale   
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Gminnego   Biura  Spisowego. Spis rolny został  przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: 

osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane były  

do udzielania dokładnych, wyczerpujących  i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie 

samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub w trakcie  rozmowy  z rachmistrzem 

spisowym.   Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020  na terenie naszej Gminy 

przebiegło właściwie i sprawnie, obowiązek spisowy wypełniło prawie 100 %  użytkowników 

gospodarstw rolnych, którym składam podziękowania  za poświęcony czas przy wypełnianiu 

elektronicznych formularzy spisowych, spisaniu się  przez telefon czy w formie wywiadu 

bezpośredniego. Dziękuję pracownikom urzędu za realizację zadań spisowych oraz sołtysom    

i pozostałym osobom,  którzy  włączyli się w akcję informacyjną wśród  mieszkańców gminy.   

 

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

Obrona Cywilna ,,Zakup sprzętu ochrony przed skażeniami dla Formacji Obrony Cywilnej – 

Drużyna Wykrywania    i Alarmowania’’ 

- maska przeciwgazowa MT 213/2 z torbą 3 kpl. – 635,10 zł netto/781,17 zł brutto 

-filtropochłaniacz FP 211/1-P3/W tworzywo szt.3 – 189,00 zł netto/ 232,47 zł brutto 

- kombinezon izolacyjny KOM-1 – 3szt. - 795,00 zł cena netto/ 977,85 zł brutto 

Razem: 1 619,10 zł netto/ 1 991,49 zł brutto 

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 26 1 1 18/108 26/156 2/12 1/6 

Brodowe 

Łąki 

44 6 8 8/48 7/42 1/6 1/6 

Cierpięta 27 2 1 4/24 3/18 0/0 8/48 

Bakuła 19 - 9 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  79 

• Liczba członków wspierających 3 

• Liczba członków honorowych 19 

• Liczba członków zwyczajnych 146 

• Liczba wszystkich  strażaków wynosi 168 osoby 

• Plan wydatków na 2020 rok                        161.500,00 złotych 

• Wydatkowano kwotę                                  151.311,46 złotych  co stanowi    93,69 
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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 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.  

5) Punkt przedszkolny „Leśny Ludek” w Zawadach, prowadzony przez Związek 

Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”. 

Trzy pierwsze placówki z placówek rejestrowanych 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 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 2020 r. subwencję oświatową w wysokości 6.060.368 zł, co pokrywa tylko część wydatków 

związanych z funkcjonowaniem oświaty. Całość wydatków to kwota 9.268.350,79 zł. Gmina 

ze swojego budżetu dołożyła kwotę 3.207.982,79 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 2020 roku – to kwota 

56.099,08 zł. Uczniom przyznawano także stypendia o charakterze socjalnym. Stypendia 

przyznano w dwóch transzach, w pierwszej transzy pomoc otrzymało 165 uczniów, na ogólną 

kwotę 50.000 zł, w drugiej transzy przyznano 156 stypendiów  na  kwotę  50.000. Ogólnie w 

2020 r. przydzielono stypendia socjalne za kwotę 100.000 zł, w tym dotacja z budżetu 

państwa wyniosła – 90.000 zł,  środki własne gminy 10.000 zł. 

Poza placówkami prowadzonymi przez samorząd gminny 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,  

• kursy rolnicze – prowadzenie produkcji rolniczej, 
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                       – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 

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 2019/2020 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 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dla obliczeń statystycznych przyjęto ilość uczniów w na dzień 1 czerwca 2020 r.  

 

 

Koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje 

poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły 
Ilość 

uczniów 
Ogółem * 

 
Wydatki w 

2020 r. 

 
Koszty 

kształcenia 1 
ucznia 

Szk. Podst. im. Jana Pawła II 
w Baranowie 

272 3 181 909,66 11 698,20 

Szk. Podst. im. Aleksandra 
Kopcia  w  Zawadach 

93 1 484 503,44 15 962,40 

Szk. Podst. 
w  Bakułe-Ziomku 

27 269 252,48 9 972,31 

Szk. Podst. 
w  Woli Błędowskiej 

44 497 667,79 11 310,63 

Szk. Podst. 
w Czarnotrzewiu 

15 196 629,51 13 108,63 

Szk. Podst. 
w Jastrząbce 

33 374 560,65 11 350,32 
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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 Bakule-Ziomku.  

Przy dwóch szkołach w Baranowie i Zawadach działały stołówki szkolne, z których 

korzystało odpowiednio 90 i 77 uczniów. Koszty utrzymania stołówek przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela 2. Koszty stołówek szkolnych w 2020 r. 

Nazwa szkoły Wydatki  w 2020 r. 

Szk. Podst. im. Jana Pawła II 

w Baranowie 
122.561,01 

Szk. Podst. im. Aleksandra Kopcia  

w  Zawadach 
88.850,88 

 

Koszty utrzymania świetlicy przy S. P. w Baranowie to kwota 3.267,71 zł. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa oddziału przedszkolnego 
Ilość 

dzieci* 

Wydatki  

w 2020 r. 

Na jednego 

ucznia 

Oddział przedszkolny w Szk. Podst. im. 

Jana Pawła II w Baranowie 
18 86 763,03 4 820,17 

Oddział przedszkolny w Szk. Podst. im. 

Aleksandra Kopcia w Zawadach 
16 108 612,81 6 788,30 

Oddział przedszkolny 

w Szk. Podst. w Bakułe-Ziomku 
9 97 247,00 10 805,22 

Oddział przedszkolny 

w  Szk. Podst. w Woli Błędowskiej 
15 112 932,00 7 528,80 

Oddział przedszkolny 

w Szk. Podst. w Czarnotrzewiu 
10 87 836,00 8 783,60 

               Oddział przedszkolny 

w Szk. Podst. w Jastrząbce 
15 107 912,80 7 194,19 

Gminne Przedszkole 

w Baranowie 
97 1 062 251,19 10 951,04 

Dane dotyczące wychowania przedszkolnego pokazane są w tabeli 2.  
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Ilustruje to poniższy wykres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA. 

Struktura awansu zawodowego nauczycieli na koniec czerwca 2020 r. przedstawiała się 

następująco. 

 

Tabela 3. Struktura awansu zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach 

oświatowych w Gminie Baranowo 

Ilustruje to poniższy wykres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele ze stopniem nauczyciela dyplomowanego to 76,7 % wszystkich zatrudnionych w 

Gminie Baranowo. Nauczyciele ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

stanowią 11,4 % . Nauczyciele kontraktowi to 12,5 % całej populacji. Stażyści to najmniej 

licząca grupa, która stanowi 8,4 % wszystkich zatrudnionych.   

 

Nazwa placówki 
Ilość etatów nauczycieli  

 

Razem  
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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 2020 – to kwota 221.928,22 zł, i jest ona niższa w porównaniu z rokiem 2019 o 

117.340 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni. 

Koszt tego dowozu w 2020 r. to kwota 85.250,12 zł. W omawianym roku do Ośrodka w 

Czarni dowożonych było 8 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)  

uczestniczy w projekcie edukacyjnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosiła 664.077,50 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa wynosiło 629.987,50, co stanowiło 94,87 

% całości wartości projektu. W roku 2020 wydatki poniesione w tym projekcie to kwota 

136.490,28 zł.  

W omawianym okresie w związku z panującą pandemią Covid 19, przez większość 

czasu nauka odbywała się zdalnie. W związku z tym faktem Gmina Baranowo brała udział w 

dwóch projektach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Otrzymaliśmy granty w 

Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

Szk. Podst. im. Jana 

Pawła II w Baranowie 
29 1 2,73 0 32,73 

Szk. Podst. im. A. Kopcia  

w  Zawadach 
12,22 1,83 0 0 14,05 

Szk. Podst. 

w Bakułe-Ziomku 
2,50 1 2 1   6,50 

Szk. Podst. 

w  Woli Błędowskiej 
4 1 2,46 1,50   8,96 

Szk. Podst. 

w Czarnotrzewiu 
1,30 0,52 1 1,64   4,46 

Szk. Podst. 

w Jastrząbce 
3,38 3,33 1,46 1   9,17 

Gminne Przedszkole 

w Baranowie 
5,16 1 1 2   9,16 

Ogółem  57,56 9,68 10,65 7,14   85,03 
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ramach tych dwóch projektów  „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” w kwocie 164.599,36 zł. 

W ramach tych projektów zakupiono łącznie 114 laptopów poleasingowych dla uczniów ze 

wszystkich szkół podstawowych. Zakupione laptopy mają oprogramowanie OFFICE 2019.  

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach wydano kwotę 

263.683,38 zł, w tym w szkołach podstawowych jest to kwota 252.042,79 oraz 11.640,59 w 

przedszkolu. Pozostała działalność w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych emerytów to kwota 75.203 zł. Na dokształcanie i doskonalenie wydano kwotę 

1.301,79 zł. 

Utrzymanie biura ZOS i P to kwota 387.749,86 zł. Na sport szkolny przeznaczono kwotę 

8.363,04 zł.  W Klubie Sportowym Świt wydatki wyniosły 37.645,63 zł z tego Gmina  

przeznaczyła dotację  37 tys zł  pozostała część. tj. 645,63 są to środki z Sołectwa Baranowo.  

 

11. KULTURA 

Gminna Biblioteka Publicznej w Baranowie 

Zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza 

dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz oraz współpraca z innymi podmiotami 

realizującymi zadania z szeroko pojętej edukacji i kultury. W roku 2020 biblioteka 

zarejestrowała 276 czytelników. W stosunku do roku 2019 ubyło 64 czytelników. Wpłynęła 

na to pandemia i obostrzenia z nią związane. Ogółem od marca do grudnia z powodu Covid-

19 biblioteka była zamknięta przez 116 dni. Składały się na to okresy zamknięcia określone 

ogólnopaństwowymi rozporządzeniami oraz zamknięcie biblioteki w soboty. Zostały też 

ograniczone godziny popołudniowe otwarcia. Księgozbiór biblioteki liczy 12916 woluminów. 

W roku 2020 zakupiono 368 nowe książki oraz 13 książki pozyskano z darowizn. Liczba 

wypożyczeń na zewnątrz i udostępnionych na miejscu wyniosła 3090. Zubytkowano 649 

woluminów. W roku 2020 wszelkie imprezy i konkursy tradycyjnie organizowane bądź 

współorganizowane przez GBP zostały odwołane.  

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

on-line (MetaLib i szukam książki). Udostępnianie zbiorów odbywa się także poprzez 

program biblioteczny Mak+.Nie było organizowanych wycieczek do biblioteki ani spotkań z 

cyklu głośnego czytania, zrealizowane zostały natomiast warsztaty etnograficzne pt: „Budowa 

kurpiowskiego bębenka weselnego obręczowego i pęcherza ,,gruchawki Projekt realizowany 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie w ramach programu: „SZKOŁA 

MISTRZÓW BUDOWY INSTRUMENTÓW LUDOWYCH” edycja 2020 Pracowni Muzyki 

Tradycyjnej Instytutu Muzyki i Tańca. W projekcie wzięli udział członkowie Zespołu 

Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad. 9 warsztatowych spotkań odbyło się pod kierunkiem 

twórców ludowych: Andrzeja Staśkiewicza i Pawła Majewskiego oraz kierownika biblioteki. 

Czas trwania: czerwiec – wrzesień 2020, Ilość uczestników: 18, łączna ilość godzin 27. Jako 

część projektu zorganizowano wycieczkę do Muzeum Kultury Kurpiowskiej i i Muzeum 

Kurpiowskiego w Wachu „SZKOŁA MISTRZÓW BUDOWY INSTRUMENTÓW 
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LUDOWYCH”. Biblioteka gminna w 2020 roku 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, oraz 2500 zł także z MKiDN na zrealizowany projekt Pracowni Muzyki 

Tradycyjnej Instytutu Muzyki i Tańca „SZKOŁA MISTRZÓW BUDOWY 

INSTRUMENTÓW LUDOWYCH” edycja 2020. Biblioteka uzyskała dofinansowanie w 

kwocie 2500,00 zł, przy ogólnej wartości projektu 9000,00 zł. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie dwie osoby działalności podstawowej – 

bibliotekarze - w wymiarze łącznie 1,5 etatu, oraz księgowa w wymiarze 0,2 etatu. 

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 2020 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury, Sport i Rekreacji w Baranowie. 

Budynek GOK,SiR  jest dostosowany do potrzeb osób z niepełno sprawnościami. W 2020 r. z 

powodu pandemii nie odbyły się  tradycyjne wydarzenia kulturalne organizowane rokrocznie 

,  udało sie zorganizować jedynie obchody 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Baranowie . Nie odbywały się również  zajęcia edukacji regionalnej,  świetlicowe zajęcia 

plastyczno – techniczne, warsztaty malarstwa olejnego  i rękodzieła artystycznego. W roku 

2020 z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną zagrożeniem COVID19  

wykorzystując zawieszoną działalność instytucji kultury  rozpoczęto remont budynku  w 

ramach realizacji zadania inwestycji pn. „ Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców 

gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie” 

 

12. PRZEDSIĘBIORCY 

 
W 2020 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 20 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było usługi budowlane, usługi 

transportowe i firmy handlowo-usługowe. Można wyróżnić:  

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

jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą.  

W 2020 r. wyrejestrowano 15 przedsiębiorców, w tym 15 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 

2020 wynosi 227. 
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Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r.  

Łączna ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranowo na 

koniec 2020 r. to 27:  

- 24 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 

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 2020 r.  - 71 zezwoleń, 

w tym:  

- zezwolenia A (piwo) – 27 zezwoleń (w miejscu sprzedaży 3 zezwolenia, poza 

miejscem sprzedaży 24 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 

miejscem 20 zezwoleń) 

W 2020 roku wydano 6 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla dwóch 

punktów sprzedaży. 36 zezwoleń zostało przedłużonych na kolejne 6 lat.  

 

13. PLANOWANIE PRZESTRZENNE, OCHRONA ŚRODOWISKA 

  

Gmina Baranowo posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od 2005 

roku i pokrywa on 100 % powierzchni gminy. W 2020 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 2020 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

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. 
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Wiosną 2020 roku Gmina Baranowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu.  

W 2020 roku od mieszkańców gminy odebrano 134,3 ton azbestu i zutylizowano je na 

składowisku odpadów niebezpiecznych. Ogólny koszt utylizacji 134,3 ton płyt azbestowych 

wyniósł 47 005,00 złotych. Gmina Baranowo od roku 2015 do 2020 zutylizowała 754,71 Mg płyt 

azbestowo-cementowych. 

Ochrona środowiska 

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

W 2020 r. toczyło się 9 postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć w tym 5 wniosków dotyczyło udzielenia 

informacji czy dla danego przedsięwzięcie jest wymagane prowadzenie postępowania w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach natomiast 4 wnioski dotyczyły 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym: 

• 1 decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu chowu bydła 

mlecznego w ilości 58 DJP  

• 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie drogi powiatowej Cierpięta – Ramiona – Bakuła z obudową mostu 

przez rz. Płodownicę w Ziomku,  

• 2 postępowania w toku, dotyczące następujących przedsięwzięć: „prowadzenia 

hodowli bydła mlecznego o obsadzie docelowej 43,15 DJP w Cierpiętach” oraz 

„rozbudowa drogi gminnej Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki” 

2. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

W 2020 Gmina Baranowo wystąpiła z 7 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 137 szt. drzew. 

W 2020 roku wpłynęło 57 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne do 55 

wyrażono brak sprzeciwu wobec usunięcia zgłaszanych drzew natomiast 2 w trakcie 

rozpatrywania.  

3. Ochrona powietrza 

W 2020 r. Gmina Baranowo uzyskała dotację na inwentaryzację źródeł ciepła w gminie 

Baranowo ze środków budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 24 300,00 zł, której 

przewidziany termin zakończenia to pierwszy kwartał 2021 r. 

4. Gospodarka odpadami 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2020 

roku 

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi w tonach [Mg] 165,3250 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

tonach [Mg] 967,5950 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 

[%] 33,32. 
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14.   SPRAWY ADMINISTRACYJNE  

 

Na 2020 rok Rada Gminy Baranowo podjęła  uchwały podatkowe: 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r, 

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Osoby prawne 

- złożyły 23 deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 1.760.391,00 zł, 

- złożyły 4 deklaracje na podatek rolny na kwotę 149,00zł , 

-złożyły 4 deklaracje na podatek leśny na kwotę 93.002,00 zł , 

- złożyły 2 deklaracje na podatek od środków transportowych na kwotę 7.260,00zł. 

Osoby fizyczne: 

- wydano 2112 decyzje na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny na  łączną kwotę 

459.575,00 zł, 

- złożyły 46 deklaracje na podatek od środków transportowych na kwotę 149.496,00 zł 

W 2020 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 

       Na koniec 2020 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, dwóch oczyszczalni ścieków oraz robotników 

budowlanych i gospodarczych. Do Rady Gminy nie wpłynęła żadna skarga na działalność 

Wójta oraz pracowników samorządowych. Do Wójta Gminy również nie wpłynęła żadna 

skarga. Wpłynęło natomiast  29 wniosków, z których 1 został przekazany wg właściwości. 

Pozostałe zostały załatwione we własnym zakresie.  Wnioski dotyczyły problematyki – 5 

architektury i budownictwa, 23 – organizacji ruchu, transportu drogowego oraz inwestycji 

drogowych. 

Do Rady Gminy wpłynęło łącznie 16 wniosków dotyczących spraw publicznych, 

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

wpływały na posiedzeniach komisji Rady i na sesjach Rady Gminy. Zgłoszone wnioski 

dotyczyły następujące problematyki: z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 1 wniosek, 

ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 2 wnioski,  ochrona środowiska- 6 wniosków, 

bezpieczeństwo publiczne- 3 wnioski, drogownictwo – 3 wniosków, oświata – 1 wniosek.  

W 2020 roku Rada Gminy podjęła 73 uchwały, z tego zdecydowana większość 

dotyczyła budżetu Gminy i jego zmian oraz dotacji przekazywanych np. Powiatowi 

Ostrołęckiemu. Podjęte zostały również  uchwały związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi i stawkami opłat za odpady. ustaleniem podatków i opłat lokalnych. Podjęta 

została uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych 

przedsiębiorców, których płynności finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Niestety żaden 

przedsiębiorca z terenu Gminy nie skorzystał z tych zwolnień.  

Wojewoda Mazowiecki jako organ nadzoru nad działalnością gmin w 2020 roku                                                               

nie stwierdził   nieważności żadnej uchwały. Niezbędne zmiany w uchwałach Rada 

wprowadzała z własnej inicjatywy. 
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15.  ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 

 

W związku z panującą epidemią COViD19 bieżące działania Wójta zostały  ograniczone, 

jednakże udało się zrealizować następujące zadania: 

- brał udział w 6 zebraniach sprawozdawczych  OSP działających na terenie gminy, 

-  brał udział w 6 zebraniach wiejskich dotyczących  funduszu sołeckiego 

- brał udział w konferencjach zdalnych  o zasięgu powiatowym, regionalnym służących 

podwyższaniu kompetencji. 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Podsumowując rok 2020, dla którego został sporządzony ten raport,  chciałbym 

powiedzieć, że mijający rok był dla Gminy średnio udany. Był  trudny i wyjątkowy z powodu 

pandemii wirusa COVID 19. Na szczęście trudności związane z powyższą pandemią nie 

wpłynęły istotnie na tempo rozwoju Naszej Gminy. Pomimo, że pandemia spowodowała 

powszechny zastój na rynku inwestycyjnym, nam udało się zrealizować budżet inwestycyjny 

w ponad 70 procentach. Osiągnęliśmy to głównie w oparciu o ośrodki własne, ale również 

pozyskane z zewnątrz. 

Podsumowując ten raport chciałbym zaznaczyć, że wszystkie działania podejmowane i 

realizowane w Gminie w 2020 roku wynikały z ustawy o samorządzie gminnym i były 

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

opracowanej na lata 2014 – 2023 . 

Należy zauważyć, że mijający rok był pod pewnymi względami trochę podobny do 

poprzedniego, ale niestety gorszy. Z powodu pandemii nie kontynuowaliśmy realizacji 

programów prospołecznych, które miały bezpośredni wpływ na nasze życie i wspomagały 

niektóre grupy społeczne, głównie seniorów i osoby niepełnosprawne. Korzystaliśmy też w 

mniejszym stopniu jak rok temu z różnych funduszy zewnętrznych. 

Ważnym instrumentem finansowym, który wzmocnił w kilku sołectwach budżet obywatelski 

zwany inaczej   funduszem sołeckim był w 2020 roku, podobnie jak rok wcześniej, MIAS 

Mazowsze (Mazowiecki Instrument Wsparcia Sołectw). Zrealizowaliśmy w ramach tego 

instrumentu aż 5 projektów. 

Rok 2020 przyniósł także pod koniec roku stabilizację cenową i optymalne rozwiązanie 

gospodarki odpadami na terenie gminy. Stało się to możliwe dzięki powołaniu w marcu 2020 

roku własnej spółki komunalnej, która kupiła 2 śmieciarki i pod koniec roku zajęła się 

odbiorem odpadów od mieszkańców. Spółka odbiera odpady (śmieci) od mieszkańców i 

transportuje je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w 

Ostrołęce i  robi to od początku bardzo dobrze.  Dzięki temu mamy większy wpływ na 

segregację odpadów w gospodarstwach, która jest coraz lepsza i na ograniczenie ilości  

odpadów ogółem.     

Problemem natomiast dla gminy w 2020 roku spowodowanym pandemią  był brak 

możliwości organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, w tym imprez szkolnych czy 

edukacyjno-sportowych.. Z 3 jubileuszy jakie były zaplanowane na 2020 rok udało się 

zorganizować tylko jubileusz 100-lecia OSP Baranowo. Pozostałe jubileusze, tj. 90-lecie 
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Kurpiowskiego Zespołu pod Borem z Zawad i 100-lecie Szkoły Podstawowej w Zawadach 

oraz uroczystość przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Baranowie zostały 

przeniesione na 2021 rok. 

Innym ważnym problemem, który zrodziła trwająca prawie cały rok pandemia były 

wydłużające się bardzo procedury administracyjne oraz  terminy opracowywanych projektów. 

Między innymi z tych powodów nie rozpoczęła się w 2020 roku realizacja inwestycji 

kanalizacyjnej  w miejscowościach Zawady, Brodowe Łąki i Dąbrowa oraz nie został 

zakończony projekt na modernizacje i rozbudowę SUW w Baranowie. 

Także między innymi przez pandemię wydłużyła się procedura wprowadzania zmian w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

Szanowni Państwo, należy stwierdzić, że charakterystyczne dla ubiegłego roku było 

również to, że nie było prawie wcale nowych funduszy europejskich, a dostęp do funduszy 

krajowych, zwłaszcza na duże inwestycje był dla wielu gmin, w tym także dla naszej, po 

prostu ograniczony Pomimo tych trudności udało się zrealizować grubo ponad połowę 

planowanych zadań inwestycyjnych. Wartość zrealizowanych inwestycji to kwota 

4660048,12 zł co stanowi prawie 15% ogólnych wydatków budżetowych 

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

sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Stopień realizacji całego budżetu zaplanowanego na 

2020 rok oceniam jako średni. 

Miło mi natomiast poinformować Państwa, że na koniec 2020 roku Gmina nie miała już 

żadnego zadłużenia. Był to tez kolejny rok, który  zakończyliśmy nadwyżką budżetową. 

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 pandemia może niestety jeszcze się powtórzyć i może dalej ograniczać 

nasze dochody. 

Jeśli chodzi o plany na 2021 rok to przygotowaliśmy kilka projektów z zakresu przebudowy 

dróg oraz przygotowujemy projekt modernizacji i rozbudowy SUW w Baranowie. 

Zamierzamy dalej inwestować w drogi,  stację uzdatniania wody,  kanalizację, kulturę, 

oświatę i  pomoc społeczną, a także chcemy wspierać wysiłki mieszkańców w budowaniu 

odnawialnych źródeł energii i w walce ze smogiem.  Będziemy dalej promować nasze tereny 

inwestycyjne i bardziej skutecznie zabiegać o inwestorów z zewnątrz. Chcielibyśmy też, o ile 

pozwoli na to budżet i obostrzenia spowodowane pandemią, więcej inwestować w tzw. 

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

dofinansowywać ochronę zdrowia dla naszych mieszkańców, tworzyć sprzyjające warunki 

dla opieki przedszkolnej oraz wzmacniać integrację społeczną, która bardzo mocno ucierpiała 

w czasie pandemii. 

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. 

Dziękuję również za współpracę naszym mieszkańcom. 

Mam nadzieję, że w kolejnych  latach nie będzie pandemii i nasza Gmina będzie znowu 

rozwijała się na przyzwoitym poziomie. 


