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Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy ( Dz. U 

z 2019r poz. 506) raport o stanie gminy Zaręby Kościelne zawiera: 

- Część I Informacja ogólna o gminie ( od 3 do 9) 

- Część II Działalność jednostek organizacyjnych gminy ( od 10 do 31) 

- Część III Realizacja Uchwał Rady Gminy ( od 32 do 37) 

- Część IV Działalność Inwestycyjna w 2018 roku ( od 38 do 38) 

- Część V Realizacja programów ( od 39 do 40) 

Załącznik: 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 
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Część I 

Informacja ogólna o gminie 

 

Gmina Zaręby Kościelne położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, 

w powiecie ostrowskim. 

Jednostka zajmuje obszar o powierzchni 8873 ha. Sieć osadową gminy tworzy 33 

miejscowości skupione w 31 Sołectwach. Odległości dzielące siedzibę Urzędu Gminy od 

największych miast regionu to: 

- Ostrów Mazowiecka-19 km 

- Siedlce- 66 km 

- Warszawa- 95 km 

Gmina jest obszarem dobrze położonym pod względem komunikacyjnym. Przez południowy 

obszar gminy na długości około 7 km przebiega droga wojewódzka DW 694 o znaczenie 

ponadlokalnym. Pozostałą sieć drogową tworzą ogólnodostępne drogi publiczne: powiatowe i 

gminne. Gmina Zaręby Kościelne jest gminą rolniczą. Udział użytków rolnych w ogólnej 

powierzchni wynosi 76,3%. Udział gruntów leśnych oraz gruntów leśnych i zakrzewionych to 

18,5%. 

Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Zaręby Kościelne 

Forma użytkowania 
Powierzchnia 

(ha) 
Udział % 

powierzchnia ogółem 8 873 100,0 

powierzchnia lądowa 8 736 98,5 

użytki rolne razem 6 766 76,3 

użytki rolne- grunty rolne 5 009 56,5 

użytki rolne- sady 62 0,7 

użytki rolne- łąki trwałe 472 53 

użytki rolne- pastwiska trwałe 1 004 11,3 

użytki rolne- grunty rolne zabudowane 190 2,1 

użytki rolne – grunty pod rowami 29 0,3 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 1 641 18,5 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione- lasy 1 636 18,4 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – grunty 

zadrzewione i zakrzewione 

5 0,1 

grunty pod wodami razem 137 1,5 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 137 1,5 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 280 3,2 

grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe 17 0,2 
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grunty zurbanizowane – tereny inne zabudowane 5 0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny zurbanizowane 

i niezabudowane 

1 0,0 

grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny rekreacji i 

wypoczynku 

1 0,0 

grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny komunikacyjne 

-drogi 

208 2,3 

grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny komunikacyjne 

- kolejowe 

48 0,5 

nieużytki 47 0,5 

tereny różne 2 0,0 

 

Według danych z Urzędu Gminy na terenie Gminy Zaręby Kościelne funkcjonowały 1102 

gospodarstwa rolne powyżej 1 ha. Wszystkie z nich stanowiły gospodarstwa indywidualne. 

Najwięcej było gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha. Średnia wielkość gospodarstw to 

około 9,61 ha. W strukturze zasiewów dominują zboża, a za najważniejszą gałąź rolnictwa 

uznać należy hodowlę krów i związaną z nią produkcję mleka. Liczbę gospodarstw według 

powierzchni  przedstawia poniższa tabelka. 

Zakres powierzchni 

0,0 – 0,4999 ha 

0,5 – 0,9999 ha 

1,0 – 1,4999 ha 

1,5 – 1,9999 ha 

2,0 – 2,9999 ha 

3,0 – 4,9999 ha 

Ilość gospodarstw 

465 szt. 

178 szt. 

130 szt. 

95 szt. 

150 szt. 

196 szt. 

5,0 – 6,9999 ha 143 szt. 

7,0 – 9,9999 ha 165 szt. 

10,0 – 14,9999 ha 135 szt. 

15,0 – 19,9999 ha 49 szt. 

20,0 – 29,9999 ha 34 szt. 

30,0 – 49,9999 ha 3 szt. 

50,0 – 99,9999 ha 
100,0 ha i powyżej 

2 szt. 
0 szt. 

 

Mieszkańcy naszej gminy poza głównym utrzymaniem z rolnictwa podejmują pracę w 

sektorze podmiotów gospodarczych. Na terenie Gminy Zaręby Kościelne działa 271 

podmiotów gospodarczych przy czym dominowały przedsiębiorstwa o charakterze 

usługowym z kategorii przemysł i budownictwo oraz handel. Wśród największych wymienić 

należy Hurtownia do Produkcji Produktów Rolnych w miejscowości Zaręby Kościelne, 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Alum-Plast w miejscowości Skłody Stachy, Tomplast 

Sp. z o.o. w miejscowości Gąsiorowo oraz Maet- Laud Sp. z o.o. Nienałty Szymany. Kwestia 
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dostępności wachlarza usług w gminie jest niezwykle istotna gdyż wiąże się bezpośrednio z 

jakością życia mieszkańców oraz daje możliwość tworzenia nowych miejsc pracy na terenach 

typowo rolniczych, nieuprzemysłowionych. Do usług dostępnych w  gminie zaliczyć można 

prze wszystkim takie jak: usługi zdrowia, usługi oświaty i usługi związane z kulturą. Usługi 

niezaliczane do publicznych to: usługi handlu, usługi pocztowe, usługi gastronomiczne, usługi 

bankowe oraz usługi turystyczne. 

Z informacji  banku danych  lokalnych wynika iż w 2018 roku zarejestrowanych było 125 

bezrobotnych. Zaznaczyć również należy, że ponad 75% stanowiły osoby długotrwale 

bezrobotne w tym 50,4% stanowiły kobiety, gdzie w powiecie ostrowskim ilość kobiet 

zarejestrowana jako bezrobotne stanowiły 53,9%. Biorąc pod uwagę udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w procentach w gminie 

stanowiło 5,6% gdzie w powiecie 6,3%.  Udział zarejestrowanych kobiet w ogólnej  liczbie 

kobiet w wieku produkcyjnym w (% ) w gminne stanowiła 6,5% , gdzie w powiecie 7,5%. 

Struktura demograficzna gminy w istotny sposób decyduję  o aspektach w rozwoju 

gospodarczego - społecznego danego terenu. Szczegółowe dane dotyczące struktury ludności 

zostały przedstawione w oparciu o ewidencję Urzędu Gminy. Liczba ludności zamieszkująca 

Gminę Zaręby Kościelne wyniosła na koniec 2018 roku 3668 według faktycznego miejsca 

zamieszkania. Od 2010 roku, kiedy liczba osób zamieszkująca gminę osiągnęła maximum 

3879, obserwuję się tendencję spadkową w ogólnej liczbie mieszkańców.  

              Liczba mieszańców sołectw Gminy Zaręby Kościelne 

Lp. Miejscowość Liczba ludności 

1 Budziszewo 86 

2 Chmielewo 343 

3 Gaczkowo 80 

4 Gąsiorowo 250 

5 Grabowo 25 

6 Kańkowo- Piecki 6 

7 Kępiste- Borowe 177 

8 Kietlanka 189 

9 Kosuty 83 

10 Niemiry 93 

11 Nienałty-Brewki 88 

12 Nienałty-Szymany 110 

13 Nowa Złotoria 161 

14 Pętkowo Wielkie 113 

15 Pułazie 52 

16 Rawy- Gaczkowo 54 

17 Rostki-Daćbogi 60 

18 Skłody-Piotrowice 29 

19 Skłody-Stachy 40 

20 Skłody Średnie 68 
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21 Stara Złotoria 101 

22 Świerże - Kiełcze 58 

23 Świerże- Kolonia 52 

24 Świerże -Kończany 38 

25 Świerże –Panki 80 

26 Świerże Zielone 48 

27 Uścianek Wielki 167 

28 Zakrzewo-Kopijki 123 

29 Zakrzewo Wielkie 76 

30 Zaręby Kościelne 622 

31 Zaręby Leśne 54 

32 Zgleczewo Panieńskie 85 

33 Zgleczewo Szlacheckie 57 

Razem 3668 

  

Dane o strukturze ekonomicznej ludności pochodzące z GUS pozwalają na wyliczenie 

wskaźnika obciążenia demograficznego i porównanie ich do powiatu ostrowskiego to jest: 

a) ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 w wieku produkcyjnym: 

- wskaźnik dla Gminy Zaręby Kościelne 68,3, gdzie dla powiatu ostrowskiego wynosi 60,7. 

b) ludność w  wieku poprodukcyjnym na 100 osób w  wieku przedprodukcyjnym: 

 -wskaźnik dla Gminy Zaręby Kościelne 107,7, gdzie dla powiatu ostrowskiego wynosi 99,7. 

c) ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym: 

-wskaźnik dla Gminy Zaręby Kościelne 35,4, gdzie wskaźnik dla powiatu ostrowskiego 

wynosi 30,3. 

Biorąc pod uwagę liczbę urodzeń w 2018 roku odnotowany jest przyrost ujemny, gdyż 

urodzonych zostało 37 osób, gdzie w 2017 roku odnotowano 40 osób. Analiza przytoczonych 

danych pokazuję, że na terenie gminy Zaręby Kościelne notowany jest ujemny przyrost 

naturalny i duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Świadczy to o występowaniu 

trudniej sytuacji demograficznej, w szczególności powiązanej z procesem zaawansowania 

starzenia się ludności. 

Infrastruktura techniczna 

Infrastrukturę techniczna gminy kształtują:  gminne drogi, ulice, place, wodociągi, 

kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości, 

utrzymanie urządzeń sanitarnych, wysypiska oraz utylizacja odpadów komunalnych, 

zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, komunalne budownictwo mieszkaniowe, 

lokalny transport, targowisko, gminne obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty 

administracyjne. 

Komunikacja 
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Na układ komunikacji Gminy Zaręby Kościelne składają się następujące drogi: wojewódzka 

nr 694, powiatowe oraz gminne. Drogi te służą powiązaniu komunikacyjnego zarówno 

wewnątrz gminy, jak też i z obszarami zewnętrznymi. Droga wojewódzka  nr 694 relacji ( 

Warszawa) - Brok - Małkinia – Ciechanowiec i dalej prowadząca do Bielska Podlaskiego, 

Siemiatycz, Białowieży i Białegostoku na terenie gminy przebiega na długości ok. 7 km. Jest 

istotnym ciągiem turystycznym, który łączy Warszawę z Białowieżą. Droga ta, na pewnym 

odcinku, towarzyszy przebiegiem skarpie doliny Bugu. Podlega Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie, rejon drogowy Węgrów- Siedlce. Drogi powiatowe (9) na 

terenie Gminy Zaręby Kościelne posiadają długość 52,887 km, z czego 46 km posiadają 

nawierzchnię bitumiczną i pełnią funkcje głównych powiązań sieci osadniczej na terenie 

gminy. Drogi gminne i wewnętrzne bezpośrednio obsługujące siec osadniczą, pełniące role 

dróg transportu rolnego zapewniającego dojazd do pól i lasów. Drogi gminne w swej 

większości nie posiadają nawierzchni bitumicznej. Długość dróg gminnych na terenie Gminy  

 wynosi 64,599 km, z czego ok. 33 km to drogi o nawierzchni bitumicznej. 

Przez teren Gminy przebiega międzynarodowy szlak kolejowy Warszawa – Białystok – 

Wilno – Petersburg ( przystanki kolejowe na terenie gminy Zręby Kościelne i Kietlanka). W 

2018 rok trwała przebudowa wyżej wymienionej linii. Termin zakończenia planowany jest na 

rok 2019. Na terenie funkcjonowała również pasażerska komunikacja autobusowa  

prowadzona prze PKS do końca sierpnia 2018 roku, a od  1 września prowadzą prywatni 

przewoźnicy. Dodatkowo w gminie działa komunikacja autobusowa dowożąca dzieci i 

młodzież szkolną  

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna 

Na terenie gminy jedna stacja uzdatniania wody składająca się z dwóch studni o zasobach 

zatwierdzonych na poziomie Qśr godzinowe =83,0 m
3
/ h i Qśr dobowe =1200 m

3 
/d. Siec 

wodociągowa obejmuje 102,9 km rurociągów i 945 przyłączy prowadzących do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółową 

charakterystykę sieci wodociągowych na terenie gminy 
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Zestawienie danych o sieci wodociągowych na terenie Gminy Zaręby Kościelne 

Nazwa miejscowości Długość czynnej sieci 

wodociągowej [km] 

Przyłącza wodociągowe 

ilość [szt.] długość [km] 

Budziszewo 

102,9 km na terenie całej 

gminy 

15 1,20 

Chmielewo 51 2,56 

Gaczkowo 8 0,15 

Gąsiorowo 94 4,35 

Grabowo 9 0,42 

Kańkowo Piecki 5 0,16 

Kępiste-Borowe 49 2,03 

Kietlanka 38 1,75 

Kosuty 18 0,93 

Niemiry 25 1,01 

Nienałty - Brewki 22 9,00 

Nienałty - Szymany 25 9,80 

Nowo Złotoria 37 1,93 

Pętkowo Wielkie 27 0,90 

Pułazie 13 0,62 

Rawy 15 0,79 

Rostki - Daćbogi 11 0,51 

Skłody Piotrowice 14 0,63 

Skłody - Stachy 11 0,43 

Skłody Średnie 9 0,38 

Stara Złotoria 29 1,01 

Świerże - Kiełcze 10 0,41 

Świerże - Kolonia 11 0,45 

Świerże - Kończany 11 0,51 

Świerże - Panki 15 0,83 

Świerże - Zielone 12 0,50 

Uścianek Wielki 43 1,98 

Zakrzewo - Kopijki 37 1,61 

Zakrzewo Wielkie  26 1,03 

Zaręby Kościelne 189 5,67 

Zaręby Leśne 12 0,43 

Zgleczewo Panieńskie 34 1,23 

Zgleczewo Szlacheckie 20 0,98 

 

Na terenie gminy w 2018 roku nie funkcjonował sieciowy system odprowadzania ścieków. 

Rozpoczęto budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni bytowej ścieków w 

miejscowości Nienałty Brewki, której planowany był odbiór końcowy na dzień 15 grudnia 

2018 roku. Ze względu na przedłużające się procedury odbioru końcowego inwestycja została 

rozliczona w marcu 2019 roku.  

W 2018 roku również zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej, której końcowy odbiór 

zaplanowany jest na 31 maja 2019 roku. Dlatego tez ścieki wytwarzane na terenie gminy 
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gromadzone są w podziemnych zbiornikach asenizacyjnych i za pomocą taboru 

asenizacyjnego wywożone są na oczyszczalnie ścieków w miejscowości Małkinia.  W 2018 

roku na terenie gminy działały 333 oczyszczalnie przydomowe.  

Gospodarka odpadami na terenie gminy odbywa się w oparciu o zorganizowany system 

odbioru odpadów. Posesje niezamieszkałe nie zostały przyjęte przez gminę zorganizowanym 

system odbioru odpadów komunalnych więc właściciele tych nieruchomości muszą mieć 

podpisane umowy z firma wpisaną do rejestru działalności regulowanej. Z posesji 

zamieszkałych odpady komunalne odbierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Zambrowie, a mieszkańcy gminy od dnia 1 kwietnia 2015 roku przy selektywnej zbiórce 

odpadów wnoszą opłatę 6 zł, a przy nie selektywnej zbiór e 11zł. Domki letniskowe opłata 

ryczałtowa roczna przy selektywnej zbiórce 50 zł. Zaś przy nieselektywnej zbiórce 80 zł. 

Umowa na odbiór odpadów z przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zambrowie 

obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. 

Obsługa telekomunikacyjna 

Na terenie giny obsługa telekomunikacyjna odbywa się za pośrednictwem sieci 

napowietrznych i kablowych. W tym zlokalizowane są dwie stacje bazowe telefonii 

komórkowej w miejscowości Zaręby Kościelne i Skłody – Stachy. 
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Część II 

Działalność jednostek organizacyjnych gminy 

 

1. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne  

Rada Gminy Zaręby Kościelne liczy 15 radnych. Przy radzie działają stałe następujące 

komisje: 

- Komisja Rewizyjna – 4 osobowa 

- Komisja Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji – 5 osobowa 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 osobowa 

 W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest : 

- pracowników administracyjnych - 17 osób w tym Wójt Gminy 

- pracowników obsługi - 4 osoby 

- kierowców - 4 osoby w tym: 3 kierowców autobusów szkolnych 

 

Wójt Gminy 

 

 

    Sekretarz Gminy   Skarbnik Gminy    

 Referat  oświaty i spraw               Referat finansowy    Referat Rolnictwa       Kierownik 

      organizacyjnych  - Stanowisko ds. księgowości       Gosp. Komunalnej        Urzędu 

- Stanowisko ds. obsługi     budżetowej   i Ochrony Środowiska            Stanu 

  Rady Gminy, spraw   - Stanowisko ds. wymiaru  -  Kierownik referatu      Cywilnego 

  organizacyjnych i kadr    podatków   -  Stanowisko ds. gosp. 

- Stanowisko ds. oświaty,   - Stanowisko ds. obsługi kasy     gruntami, rolnictwa i  

  kultury, sportu i rekreacji    i spraw finansowych     leśnictwa 

- Kierowca OSP   - Stanowisko ds. księgowości  - Stanowisko ds.      Samodzielne  

- Kierowca autobusu szkolnego   podatkowej     ochrony środowiska,    stanowisko  

- Sprzątaczka   - Stanowisko ds. księgowości   urządzeń wodnych i    pracy ds.  

      oświaty i kultury     melioracyjnych  Obywatelskich, 

       - Stanowisko ds.               Obronnych,

          gospodarki komunalnej  Obrony      

            i mieszkaniowej  Cywilnej, 

        - Konserwator wodociągu Zarządzania 

        - Kierowca ciągnika Kryzysowego 

        - Konserwator   Samodzielne

        oczyszczalni ścieków  stanowisko ds. 

            informatyki
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Gminne jednostki  organizacyjne:  

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Zarębach Kościelnych 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARĘBACH 

KOŚCIELNYCH  ZA ROK 2018 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych jest jednostką 

budżetową, powołaną  do  realizacji zadań pomocy społecznej  należących  do właściwości 

gminy zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki na 

realizację tych zadań przekazywane  są z budżetu państwa oraz gminy. Głównym zadaniem 

Ośrodka Pomocy Społecznej jest przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych 

ustawą o pomocy społecznej, ustawą o oświacie, praca socjalna, analiza i ocena zjawisk 

rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań 

wynikających z rozpoznanych potrzeb oraz realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci i funduszu alimentacyjnego. Podstawowymi 

przesłankami udzielenia osobom i rodzinom wsparcia w ramach pomocy społecznej jest 

znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożność jej pokonania mimo uprzedniego 

wykorzystania własnych środków i możliwości. Wszystkie świadczenia pomocy społecznej 

udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej 

osoby za zgodą osoby zainteresowanej. 

 W  2018 roku Ośrodek realizował zadania zlecone gminie o charakterze 

obligatoryjnym, zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji 

rządowej. 

Większość zadań z zakresu pomocy społecznej jest zadaniami własnymi gminy, 

w znacznej części dotowanymi z budżetu państwa. 

Realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco: 
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Zasiłki stałe.      

Zasiłki te  otrzymują osoby  niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, 

które nie posiadają żadnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego gwarantowanego ustawą o pomocy społecznej. 

Zasiłki stałe wypłacono w 2018 r.   37 osobom - na kwotę  216 481,00 zł. 

Składki  na ubezpieczenia zdrowotne 

Za 29 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzone były składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

Kwota składek za okres sprawozdawczy wyniosła 8.270 zł . 

Zasiłki okresowe. 

Zasiłki te zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. otrzymują osoby z 

powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, które nie 

posiadają własnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego. 

Zasiłki okresowe przyznano decyzją 8 rodzinom na kwotę 7997,00 zł. 

Zasiłki celowe. 

W okresie sprawozdawczym 2018 roku na pomoc zasiłki celowe i w naturze 75 osobom 

przyznano decyzją świadczenia na kwotę 36 167,00 zł.   

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. 

Z uwagi na stan zdrowia 5 osób z terenu naszej gminy przebywa w domu pomocy społecznej 

zgodnym z rodzajem schorzenia. Jest to osoby samotne, wymagające stałej, całodobowej 

opieki. 

Na realizację powyższego zadania w 2018 r.  wydatkowano kwotę 163 896,00 zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

W celu zabezpieczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, samotnych, niepełnosprawnych, względnie osób posiadających rodziny, które 
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z uwagi na pracę zawodową lub odległość zamieszkiwania nie są w stanie zapewnić opieki 

najbliższym, zatrudnionych jest 2 opiekunki środowiskowe i jedna umowa zlecenie od 

9.06.2015r. – usługi świadczone dziecku autystycznemu. 

Opiekunki te świadczyły  usługi w  2018 w 11 środowiskach. 

Całkowity koszt utrzymania usług opiekuńczych wyniósł w 88 158,00zł. 

Wynagrodzenie opiekunek w całości pokrywane jest z dotacji. 

Program Rządowy ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Liczba osób objętych programem wyniosła w 2018 – 205 osób, w tym posiłki w szkole dla 

100 uczniów na kwotę 39 324,00 zł, świadczenia pieniężne – 49 rodzin na kwotę 22 489,00 

zł., świadczenia rzeczowe dla 11 rodzin na kwotę 3622,00 zł. 

Koszt ogółem programu wyniósł w 2018 roku 65 435,00 zł., 

Dożywanie finansowane było w ramach środków własnych gminy w wysokości 11 295,00 zł i 

dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 54 140,00 zł. 

W  2018 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2 rodziny na kwotę 1.916,78 zł. I 

dodatku energetycznego 1 rodzina na kwotę 150,21 zł. 

I. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2018 

roku. 

 Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych utworzyła nowy 

system wsparcia dla rodziny. Weszła ona w życie z dniem 1 maja 2004 r. Wymienia dwie 

grupy świadczeń: pierwszą stanowi zasiłek rodzinny z systemem dodatków, drugą 

świadczenia opiekuńcze. Łączna kwota wypłaconych świadczeń ogółem wynosi 849.972 zł. 

                                A. Zasiłek rodzinny z systemem dodatków: 

Zasiłek rodzinny: 

Na zasiłki rodzinne w okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę –  1 720 

874,00 zł.,   

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 
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Wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł w terminie do ukończenia przez dziecko 

pierwszego roku życia. 

W  2018 w/w dodatek wypłacono w kwocie 18.000 zł.   

W okresie od 1.01.2018r. – 31.12.2018 r. wypłacono 8 świadczeń. 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono  na kwotę  12 317,00 zł. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 9612,00 zł. 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 29 dzieciom na kwotę 30 050,00 zł. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 291 świadczeń na kwotę 29.100,00 zł. 

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 73 dzieciom na kwotę 53 274,00 zł. 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 89 dzieciom na kwotę 101 555,00 zł. 

                                      B. Świadczenia opiekuńcze 

Zasiłek pielęgnacyjny: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 130 osobom na kwotę 246 359,00 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 19 osobom na kwotę 332 325,00 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 23 osobom na kwotę 141 063,00 zł. 
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Zasiłek dla opiekuna: 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 9 osobom na kwotę  55 395,00 zł. 

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla 

opiekuna odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Kwota składek za okres 

sprawozdawczy wyniosła  19 073,00 zł . 

 Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla 

opiekuna odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.  Kwota składek 

za okres sprawozdawczy wyniosła 79 784,00 zł . 

Świadczenie rodzicielskie 

            Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. 

nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie  

przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego 

lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między 

innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a 

także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub 

prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku 

macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie 

rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, i nie jest uzależnione od 

kryterium dochodowego.  Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego 

przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia 

wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 19 osobom  na kwotę 146 848,00 zł. 

,, Złotówka za złotówkę” 

Od 1 stycznia 2016 r. weszła również zmiana dotycząca świadczenia rodzinnego. Gdy rodzina 

przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z 

niepełnosprawnym dzieckiem), nie traci prawa do świadczeń rodzinnych,  ale stopniowo są 

obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota 

świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł. 
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 W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono kwotę 35 117,28 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 32 osobom na kwotę 32.000 zł. 

II. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych w zakresie i funduszu alimentacyjnego 

Fundusz alimentacyjny 

 Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 

ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

W okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wypłacono 19 osobom na kwotę 108 300,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych prowadzi z upoważnienia 

Wójta Gminy postępowanie wobec 14 dłużników alimentacyjnych.  

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z 

powodu braku zatrudnienia, zobowiązuje się go do zarejestrowania jako bezrobotny w 

Powiatowym Urzędzie Pracy i informujemy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużników  

Wydano 1 decyzja administracyjną o uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego z tytułu 

otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysłano 16 

informacji do gmin dłużników alimentacyjnych w sprawie postępowania i 18 informacji do 

dłużników w sprawie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia 

majątkowego. 

Nie wystąpiono z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy, a  w stosunku do 18 

dłużników złożono wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 

1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, dwóch dłużników przebywa w Zakładzie 

Karnym. Zgłoszono 12 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej. Stan długu w 2018 r. z 

wypłaconych świadczeń wynosi 927 101,00 zł. GOPS w Zarębach Kościelnych wysłał 18 

wniosków do Komornika Sądowego o przyłączenie do egzekucji.  Ośrodek jest w stałym 
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kontakcie z Komornikami Sądowymi i  innymi Ośrodkami prowadzącymi postępowanie 

wobec dłużników alimentacyjnych.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych 1 kwietnia 2016 r. realizuje 

zadania z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W 2017 

roku dla 524 dzieci wypłacono 3.146.904 zł. świadczeń. W roku 2018 wypłacono dla 499 

dzieci  5984 świadczeń na kwotę 2 953 709,60 zł. 

 Z dniem 1 lipca 2018 roku Ośrodek realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu ,,Dobry start”. Z programu skorzystało 479 dzieci na kwotę 143 700,00 

zł. 

            Na podstawie art. 90b, art. 90c ust. 2 pkt 1, art. 90d, art.90 m , art. 90 n, art. 90o 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (  tj. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1457 z późn. 

zm.), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Zaręby Kościelne podjętego  Uchwałą   Nr XXIII/187/13   

Rady   Gminy  Zaręby  Kościelne  z dnia 29  listopada 2013 r oraz art. 104, art. 155 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U.z 2017r., poz. 

1257 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXI/174/13 z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika GOPS w Zarębach Kościelnych do prowadzenia postępowania w 

sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wydano 166 

decyzji administracyjnych przyznających stypendium socjalne na kwotę 27 448,00 zł. d dnia 

1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

     Gmina ponosi również odpowiednie wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w 

wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2018 roku Gmina poniosła koszt  w wysokości 7.318,45 zł. w związku z pobytem trojga 

dzieci w pieczy zastępcze 

Działalności Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za 2018 r. 
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Biblioteka i Centrum Informacji czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

 do 

18
00

, w soboty od 9
00

 do 12
00

.  W godzinach tych chętni mogą również skorzystać z siłowni. 

W bibliotece można pobrać klucz i wpisać się na listę korzystających z siłowni. 

W bibliotece zatrudnieni są dyrektor biblioteki, osoba na zastępstwie za pracownika będącego 

na urlopie wychowawczym, sprzątaczka. Co roku biblioteka występuje z wnioskiem do 

Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej o skierowanie stażysty do pracy. 

 Księgozbiór oraz multimedia zgromadzone w bibliotece są  w 100 % skatalogowane w 

bazie komputerowej Mateusz i udostępniane na stronie internetowej biblioteki 

www.zarebykosc.naszabiblioteka.com w zakładce Katalog on-line. 

Wszystkie czynności związane z udostępnianiem, opracowaniem, statystyką są 

skomputeryzowane. 

Czytelnicy posiadający kartę biblioteczną mogą zdalnie poprzez zakładkę Twoje konto na 

stronie internetowej biblioteki sprawdzić jakie wypożyczyli książki, kiedy mija ich termin 

zwrotu, zarezerwować wypożyczoną książkę, sprawdzić historię wypożyczeń itp.  

 W 2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy osiągnęła następujący stan czytelnictwa : 

 -    liczba użytkowników – 546, 

 -    liczba czytelników ogółem – 482 osób,  

 -   liczba wypożyczonych książek na zewnątrz  -  6768 woluminów, 

 -   wypożyczono zbiorów specjalnych – 225 egz. 

- w tym:  filmów – 196 egz., książki mówionej – 28 egz., programów komputerowych – 23  

- liczba wypożyczonych czasopism –  435 egz. 

- liczba odwiedzin w wypożyczalni - 3761 osób. 

Prezencyjnie skorzystało z usług biblioteki w 2018 roku 5617 osób. 

Na miejscu w czytelni wykorzystano 1389 książek i 790 czasopism. Udzielono 1282 

informacje. 

Korzystający z komputerów i Internetu  było 2174 osoby. 
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Z usług kserograficznych, wydruków, faksu, skanowania  skorzystało - 857 osób. 

Bibliotekarze pomagali przy wysyłaniu wiadomości e-mailem, zakładaniu poczty 

elektronicznej – usługi bezpłatne -304  razy. 

Biblioteka prenumeruje 19 tytułów czasopism dla różnych grup wiekowych i zawodowych 

odbiorców. Czasopism otrzymuje też bezpłatnie: Kronika Mazowiecka, Mazowiecki Rynek 

Pracy, Mazowsze Studia Regionalne. Z czasopism można korzystać na miejscu jak i 

wypożyczać do domu. Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego gminy. Posiada 

bogaty księgozbiór regionalny. 

Biblioteka prowadzi prace kulturalno - oświatowe związane z upowszechnianiem książki i 

czytelnictwa w środowisku tj. obchody świąt państwowych, rocznic literackich. 

Uczestniczy w ogólnopolskich akcjach propagujących czytelnictwo. 

3 lutego 2018 r. odbył coroczny bal przebierańców cieszący się dużą popularnością wśród 

najmłodszych mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Dzieci uczestniczyły w zabawach, 

konkursach z nagrodami. Wybrano Króla i Królową balu. Na koniec został przygotowany 

drobny poczęstunek (ciastka, paluszki, cukierki, napoje itp.). Wzięło w nim udział ok. 60 

dzieci oraz rodzice. 

W czasie ferii zimowych odbyły się  cztery spotkania z dziećmi. W czasie zajęć dzieci i 

młodzież wykonywali prace plastyczne, grały w gry planszowe, uczestniczyły w konkursach.   

W czasie wolnym użytkownicy biblioteki mogli skorzystać z konsoli XBOX-ONE. W 

zajęciach „Ferie w bibliotece” wzięło udział 33 osoby. 

 

27 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru aktorzy ze Studia Teatralnego Krak-Art z 

Krakowa wystawili w bibliotece spektakl pt. „Zajęcza chatka”. Obejrzały go dzieci z 

przedszkola oraz z klas 0-III,  około 70 osób. 

2 czerwca biblioteka uczestniczyła w Szkolnym Pikniku Rodzinnym. Dla dzieci i młodzieży 

zorganizowano loterię fantową oraz konkurs wiedzy o bajkach. Dzieci wykazały się bardzo 

dobrą znajomością bajek. Uczestników nagrodzono nagrodami rzeczowymi zakupionymi ze 

środków przeciwdziałania alkoholizmowi. 
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Po raz kolejny biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. Impreza 

rozpoczęła się 9 czerwca o godz. 18
00

 i trwała do 22
00

. Zorganizowano je dla dzieci i 

młodzieży w wieku od 10-14 lat.  

W dniach od 11-14 czerwca z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 

przeprowadzono zajęcia z dziećmi kl. 0 i przedszkolakami (4 spotkania). Uczestniczyło w 

nich około 82 osoby. 

Na spotkaniu zaprezentowano m.in. dzieciom różne formy książki (3D, rozkładane, grające, 

zabawki, wydające odgłosy zwierząt i urządzeń). Każde dziecko otrzymało list skierowany do 

rodziców zachęcający do czytania dzieciom. Uczestnicy otrzymali również książeczki, 

zakładki, naklejki. 

19 czerwca przeprowadzono lekcję biblioteczną dla klas III na temat: Katalogi biblioteczne. 

Katalog kartkowy i katalog on-line na  przykładzie Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby 

Kościelne. 

Od 1 marca  do 1 października 2018 r. czytelnicy mogli korzystać  z bezpłatnych kursów 

językowych. Biblioteka wykupiła dostęp do platformy e-learningowej w firmie Funmedia dla  

czytelników. Osoby, które wzięły kody dostępu z biblioteki  mogły w dowolnym miejscu 

korzystać z bezpłatnych kursów języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, 

hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego biznesowego. Języków można było uczyć się 

siedząc przy komputerze  lub też poprzez ściągnięcie aplikacji na smartfona.  

W lipcu i sierpniu biblioteka przeprowadzała z dziećmi zajęcia wakacyjne. Łącznie odbyło się 

9 spotkań w których wzięło udział łącznie 240 osób. 

We wrześniu goszczono uczestników rajdu „W jak Witkacy”, którzy wyruszają z Ostrowi 

Mazowieckiej i jadą poprzez Zaręby Kościelne, Małkinię do Broku. Grupa liczyła około 25 

osób. 

Co roku biblioteka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Zarębach Kościelnych upamiętnia 

rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej –Curie, poprzez złożenie kwiatów pod popiersiem 

noblistki, a później w bibliotece publicznej. Na uroczystość przychodzą III klasy gimnazjum. 

Z tej okazji wyświetlany jest film biograficzny, wystawka książek zgromadzonych w 

bibliotece o Marii Skłodowskiej – Curie. Przeprowadzane są konkursy wiedzy o życiu i 

dokonaniach naukowych uczonej. 
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Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w lokalu biblioteki można było 

obejrzeć w listopadzie wystawę nagrodzonych i wyróżnionych  prac plastycznych uczniów 

Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. 15 listopada odbył się koncert z udziałem 

artystów: Renata Rybka i Arkadiusz Korytkowski. 

Dla młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy zorganizowano spotkania z podróżnikami: 

Robertem Gondkiem (22 listopada) oraz Joanną Grzymkowską–Podolak i Jarosławem 

Podolak (10 grudnia). 

W dniach 26-27 listopada 2018 r. obchodzono a najmłodszymi dziećmi – przedszkole i klasy 

„O” – Światowy Dzień Pluszowego Misia. Impreza organizowana jest corocznie dla dzieci z 

młodszych klas. 

Łącznie w imprezach bibliotecznych w 2018 roku wzięło udział 996 osób. 

W kwietniu 2018 r. Gmina Zaręby Kościelne przekazała darowizną Bibliotece Publicznej 

Gminy Zaręby Kościelne lokal o powierzchni 351m
2
. Wartość tego lokalu mogła być 

wliczona w staraniu się o środki finansowe na remont kapitalny lokalu biblioteki. W kwietniu 

bieżącego roku biblioteka złożyła wniosek pod nazwą „Z kulturą w przyszłość w gminie 

Zaręby Kościelne” o dofinansowanie zadania na 2019 rok w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Kwota dofinansowania 

jaką starano się pozyskać wynosiła 610 332 zł. Planowano wykonać kapitalny remont całego 

piętra  zajmowanego przez bibliotekę w budynku komunalnym. Jednak z braku środków 

finansowych, gdyż wpłynęło 208 wniosków wypełnionych poprawnie, tylko 30 otrzymało 

dofinansowanie. W związku z tym Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne nie 

otrzymała dofinansowania, ponieważ znalazła się na 99 miejscu starających się o środki 

finansowe. 

Biblioteka złożyła również wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ogłoszonego przez Bibliotekę 

Narodową. Wniosek został zatwierdzony i Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne 

otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.000 złotych. 

Wszystkie informacje dotyczące działalności biblioteki zamieszczane są na stronie 

internetowej www.zarebykosc.naszabiblioteka.com oraz na portalu społecznościowym 

Facebook na koncie Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne. Korzystając ze strony 

internetowej poprzez zakładkę „Twoje konto” można sprawdzić co mamy wypożyczone na 
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swoim koncie bibliotecznym, przedłużyć termin zwrotu czy też zarezerwować poszukiwaną 

książkę. Na stronie internetowej biblioteki jest też zakładka: pytanie do bibliotekarza oraz 

zaproponuj zakup. 

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników oraz użytkowników 

biblioteki gromadząc atrakcyjny księgozbiór oraz poszukiwane tytuły multimediów.  

Biblioteka racjonalnie realizuje planowany budżet, zaopatruje się w nowości wydawnicze i 

inne potrzebne do funkcjonowania materiały i sprzęt. Przy zakupie nowych książek 

uwzględniane są potrzeby osób uczących się oraz studiujących, dostosowując księgozbiór do 

ciągle rosnących potrzeb. Gromadzone są audiobooki jako nowy rodzaj zbiorów oraz filmy. 

Zadania Biblioteki Publicznej Gminy i Centrum Informacji realizowane są zgodnie z planem 

finansowym. 
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Działalność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych 

w roku szkolnym 2017/18 

Informacje ogólne 

W roku szk. 2017/18 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach 

Kościelnych liczyła 21 oddziałów, w tym 3 odziały przedszkolne dla dzieci 5-6 letnich, jeden 

oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich, 13 klas szkoły podstawowej i cztery klasy 

gimnazjalne. Do szkoły uczęszczało ogółem 401 uczniów, w tym 246 do klas I – VII,  58 do 

oddziałów zerowych, 17 do oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lat i 80 

uczniów gimnazjum. Jedno dziecko realizowało nauczanie indywidualne. Uczniowie klas 0 – 

III, podobnie jak w latach ubiegłych,  uczyli się w systemie dwuzmianowym.  

Organizacja pracy szkoły dostosowana została do nowych przepisów oświatowych. 

Funkcjonują klasy VII, zlikwidowane zostało Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Zarębach Kościelnych, klasy II i III gimnazjalne funkcjonują przy szkole podstawowej. Od 

września 2018 roku funkcjonuję tylko 3 klasa gimnazjum i klasa 8 szkoły podstawowej. 

W klasach I, IV i VII obowiązuje nowa podstawa programowa. 

Dzieci dowożone były na zajęcia dwoma autobusami szkolnymi, uczniowie niepełnosprawni  

specjalnie przystosowanym busem. Przy szkole funkcjonowała świetlica, w której uczniowie 

mogli przebywać pod opieką nauczycieli w godzinach 7
00

 – 15
30

. Przy świetlicy prowadzono 

dożywianie uczniów. W bieżącym roku szkolnym dożywianiem objętych było średnio 215 

uczniów.  

Przy szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Liczba woluminów wynosi 12 513. Biblioteka 

wypożyczała podręczniki do zajęć i materiały ćwiczeniowe uczniom szkoły podstawowej i 

oddziałów gimnazjalnych. 

W szkole zatrudnionych było 33 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze, jedna osoba 

korzystała z urlopu dla poratowania zdrowia. Ponad to jedna osoba przebywa na urlopie 

bezpłatnym. 

Pod względem awansu zawodowego stan kadry przedstawia się następująco: 

- 28 nauczycieli dyplomowanych, a od 1 września 2018 roku 29 nauczycieli 

dyplomowanych 
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- 3 nauczycieli mianowanych  

- 1 nauczyciel kontraktowy. 

Nauczyciele posiadają wykształcenie: 

- 29 osób wyższe magisterskie, 

- 4 osoby wykształcenie wyższe zawodowe. 

Szkoła zatrudniała również 14 pracowników administracji i obsługi. W ciągu roku 

zorganizowany został staż zawodowy na stanowiskach asystent nauczyciela przedszkola oraz 

prace interwencyjne dla dwóch opiekunek dowożących dzieci i asystenta nauczyciela szkoły 

dla ucznia klasy I z niepełnosprawnością sprzężoną.  

Wyniki klasyfikacji i promocji 

100% uczniów szkoły zostało klasyfikowanych i promowanych.  

39 uczniów klas IV – VII (26% wszystkich uczniów), którzy osiągnęli średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  otrzymało świadectwa 

z wyróżnieniem i nagrody książkowe. W I semestrze 11, a w II semestrze 19 uczniów, którzy 

uzyskali średnią ocen powyżej 5,0 otrzymało stypendia naukowe w wysokości 100 zł. 

Ogółem średnia wystawionych ocen w szkole wyniosła w tym roku 3,98. Poszczególne klasy 

uzyskały IV a – 4,3, IV b – 3,76, V a – 4,18, V b – 3,97, VI a – 4,48 , VI b – 4,03, VII a – 

3,64, VII b-3,55. 

Średnia frekwencja uczęszczania na zajęcia  w klasach 0-VII wyniosła 87,3%. 

Oddziały gimnazjalne 

W roku szkolnym 2017/18 do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 80 uczniów- 36 

dziewcząt i 44 chłopców. Uczniowie uczą się w 4 oddziałach, co daje średnią 20 uczniów na 

jeden oddział, a od 1 września 2018 roku do gimnazjum uczęszczało 40 uczniów. 

Z powodu stanu zdrowia- zgodnie z orzeczeniem poradni, dla jednej uczennicy zostały 

zorganizowane zajęcia indywidualne w ilości 10 godzin tygodniowo oraz dla dwóch uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną zajęcia rewalidacyjne w ilości 2 godzin tygodniowo 

indywidualnie dla każdego ucznia. 
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Wyniki klasyfikacji i promocji: 

Liczba uczniów klasyfikowanych i promowanych: 80- 100% 

Frekwencja: 

Klasa II A II B III A III B Gim. 

Frekwencja: 90% 83,8% 82,1% 86% 85,5% 

3 uczniów wykazało się 100% frekwencją za co otrzymali nagrody książkowe. 

Wyniki w nauce: 

Średnia ocen dla szkoły wynosi- 3,77. 

Klasa II A II B III A III B Gim. 

Śr. ocen 3,6 3,38 3,45 3,62 3,77 

 

Zachowanie 

Klasa II A II B III A III B Gim. 

Śr. ocen 4,2 4,4 4,47 4,4 4,37 

 

Wyniki nauczania  

Ośmiu uczniów oddziałów gimnazjalnych, co stanowi 10% uzyskało średnią ocen 4,75 i 

wyższą, za co otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Za wysokie 

wyniki w nauce (średnia 5,05 i wyższa) stypendium w wysokości 100 zł otrzymało 2 

uczniów.  

Średnia ocena z zachowania wszystkich klas wyniosła 4,37- jest to ocena dobra. Oceny 

wzorowe, bardzo dobre i dobre stanowią prawie 80% wszystkich ocen. Dzięki pracy 

wychowawców klas, kontaktom telefonicznym i osobistym z rodzicami, działaniu 

monitoringu wizyjnego, spotkaniom prewencyjnym z policją, pozalekcyjnym zajęciom 

sportowym zachowanie uczniów uległo nieznacznej poprawie. Jednak w tym roku szkolnym 

było 5 ocen nieodpowiednich i 1 ocena naganna.  

W dziennikach lekcyjnych zapisano 182 uwag negatywne. Uwagi dotyczą przeszkadzania w 

prowadzeniu zajęć, używaniem wulgarnych słów, oraz z korzystaniem z telefonów na 
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lekcjach,  nieprzygotowanie do zajęć. Nad tymi problemami ciągle pracujemy i przy 

współpracy z rodzicami je eliminujemy. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego: 

Do egzaminu przystąpiło 39 uczniów, trzech uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni 

psychologiczno- pedagogicznej pisało egzamin dostosowany do ich dysfunkcji (2-dysleksja, 1 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). Egzamin przebiegł zgodnie z 

procedurami. 

Egzamin gimnazjalny trwał trzy dni. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali 

odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części 

matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów 

przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie 

rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym. 

Uczniowie i rodzice otrzymali wyniki wyrażone w procentach oraz wynik centylowy. Wynik 

centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik 

taki sam lub niższy niż zdający. 

Wyniki egzaminu: 

Wyniki uzyskane przez uczniów są w większości przypadków niższe od tych w powiecie. 

Wyższe są jedynie wyniki z języka angielskiego i równe z przedmiotów przyrodniczych. 

Największą ilość punktów w szkole na egzaminie gimnazjalnym uzyskał uczeń klasy III B 

Obserwacje zajęć 

Dyrektor oraz wicedyrektorzy szkoły przeprowadzili u nauczycieli 25 obserwacji zajęć 

przedmiotowych. W szkole podstawowej tematem obserwacji było wykorzystanie na 

zajęciach pomocy dydaktycznych zgromadzonych w szkole oraz realizacja celów 

wychowawczych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. W oddziałach gimnazjalnych tematami 

obserwacji było wykorzystanie na zajęciach pomocy dydaktycznych i technik informacyjno – 

komunikacyjnych, realizacja celów wychowawczych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz 

różnicowanie pracy domowej. 

Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce 
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W celu pracy z uczniem zdolnym i mającym różnego rodzaju trudności w nauce w szkole 

odbywały się  zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas IV - VI, zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z 

orzeczeniami, zajęcia wychowania do życia w rodzinie, język rosyjski w kl. IV - VI, zajęcia 

logopedyczne dla klas młodszych i SKS dla klas starszych oraz zajęcia realizowane w ramach 

projektu „Szkoła – misja przyszłość” i zajęcia w ramach programu Ministerstwa Sportu i 

Turystyki "Szkolny Klub Sportowy".  

Ponad to, na prośbę rodziców, chętni uczniowie, za odpłatnością, uczestniczą w treningach 

piłki nożnej prowadzonych przez Szkółkę Piłkarską dla Dzieci i Młodzieży Tomasz 

Wojtczuk, Kosów Lacki. 

15 uczniów posiada opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

W celu rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów w szkole zorganizowanych zostało 

wiele konkursów szkolnych oraz ortograficzny konkurs międzyszkolny dla uczniów klas III i 

zawody sportowe.  

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych 

16 uczniów uczestniczyło w różnych konkursach przedmiotowych zajmując wyróżnienia oraz  

od I do III miejsca z zakresu: 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Krajobraz Polski” zorganizowanym przez Miejski 

Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej  

 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ekologię popieramy, o środowisko dbamy”,  

 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ocalić od zapomnienia”,  

 Konkurs Recytatorski „A to Polska właśnie” zorganizowanym przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej,  

  Powiatowy Konkurs Piosenki „Jest takie miejsce”, 

 Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – dziewczęta z kl. VI a  

 Konkurs recytatorski „Niepodległa w naszych sercach” zorganizowanym przez Szkołę 

Podstawową w Starej Ruskołęce,  
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 Powiatowy Konkurs Recytatorski zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Glinie 

pod hasłem „Ksiądz Jan Twardowski – poeta od biedronek”  

 Regionalny konkurs plastyczno – ekologiczny „Leśnik gospodarzem lasu”  

Osiągnięcia sportowe 

Uczniowie szkoły podstawowej w tym roku szkolnym po raz kolejny zajęli I Miejsce 

w Generalnej Klasyfikacji w XX Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół 

Podstawowych. 

Osiągnięcia sportowe chłopców z kl. IV-VII to zajęcie IV miejsce w powiatowych zawodach 

w mini piłkę nożną oraz sztafetowych biegach przełajowych 

Indywidualnie dwóch uczniów w powiatowych biegach przełajowych zajęło II i  III miejsce 

oraz I miejsca w zawodach w mini piłkę ręczną i  w mini koszykówkę chłopców. 

Osiągnięcia dziewcząt z kl. IV –VII 

 Indywidualnie w powiatowych biegach przełajowych zdobyły I i II miejsce, a drużyno  II 

miejsce. Dziewczęta zajmowały I i II miejsca  w dyscyplinach takich jak: sztafetowe biegi, 

mini piłka nożna, piłka halowa ,piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, ringo. Unihokej. 

I miejsce w powiecie, II miejsce w między powiecie i 9 miejsce w województwie w 

czwórboju LA  

Osiągnięcia uczniów klas gimnazjalnych 

Od I do II miejsca zdobyte w dyscyplinach: piłka nożna, biegi przełajowe, sztafetowe i piłka 

ręczna. 

Zawody dziewcząt 

Od III do V miejsca w dyscyplinach : piłka nożna, biegi przełajowe, halowa piłka nożna, 

sztafetowe bieg przełajowe i piłka ręczna. 

 

Realizacja projektu 

Od 1 lipca 2017 r. realizowany jest w szkole projekt dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
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2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i 

rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach 

zawodowych) pn. „Szkoła – misja przyszłość”. Celem projektu jest wzrost kompetencji 

kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku 

pracy u 136 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych 

dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone 

były zajęcia dla uczniów: z zakresu kompetencji kluczowych, rozwijające kompetencje z 

zakresu matematyki i przyrody, z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i 

zajęcia uzupełniające takie jak:,  

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  

 zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z afazją:  

 zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim  

 zajęcia logopedyczne  

W celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, podnoszenia 

kompetencji cyfrowych i przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach 

projektu odbyły się następujące szkolenia nauczycieli: 

 "Obserwacje, pomiary i doświadczenia na lekcjach przyrody i matematyki – od 

planowania do wnioskowania" 

 "Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy" 

 "Metoda eksperymentu i projektu w szkole podstawowej" 

 "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" 

 "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni" 

 "Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów" 

 "Nauka programowania w programie Baltie" 

 "Nauka programowania w programie Logomocja". 
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Troje nauczycieli podjęło studia podyplomowych na kierunkach: „Logopedia”, „Integracja 

sensoryczna” i „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”. 

Zostały też zakupione pomoce dydaktyczne do matematyki i przedmiotów przyrodniczych za 

kwotę 17 000 zł, a także sprzęt teleinformatyczny – 27 laptopów, tablica multimedialna, 

rzutniki, drukarka kolorowa i czarno – biała, monitor interaktywny, urządzenie 

wielofunkcyjne, kamera, aparat fotograficzny, wizualizer, itp. za kwotę prawie 100 000 zł.  

Projekt zostanie zakończony do 30 czerwca 2019 roku. 

 Całkowita wartość projektu wynosi 351 449, 74 zł, w tym dofinansowanie 333 862,54 zł. 

Działalność opiekuńcza i wychowawcza 

Szkoła współpracuje z GOPS w Zarębach Kościelnych i Małkini Górnej. Uczniowie z rodzin 

uboższych zostali zakwalifikowani na bezpłatne dożywianie w szkole refundowane przez 

GOPS. Z pomocy tej korzystało 84 uczniów. 

Tradycją lat ubiegłych, w ramach  współpracy z Zespołem Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Zambrowie, zorganizowany został wspólnie z proboszczem naszej 

parafii Dzień Dziecka dla wychowanków tej placówki. 

Szkoła uczestniczyła w programach Agencji Rynku Rolnego „Szklanka mleka”, którym 

objęci byli wszyscy uczniowie szkoły oraz „Owoce w szkole” – dla uczniów klas 0 – III. 

Z okazji Dnia Dziecka we współpracy z Radą Rodziców, Wójtem Gminy i Gminną Komisją 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowany został Piknik Szkolny, w 

trakcie którego dzieci m. in. mogły korzystać z wesołego miasteczka, miały możliwość 

przejażdżek bryczkami, uczestniczyły w zabawach i grach, częstowane były  kiełbaskami z 

grilla, ciastem, napojami i lodami. Sponsorami pikniku byli:  

Wójt Gminy Zaręby Kościelne, Rada Rodziców, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych, Marek Domański – „Foto-video” 

Łuków, Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” Zaręby Kościelne, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, oddział Zaręby 

Kościelne, Skłodowski Spółka Jawna Zaręby Kościelne, Hurtownia Artykułów do Produkcji 

Rolnej, prywatni sponsorzy i Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębach Kościelnych. 
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Firmy P.P.H.U. Tosia Karol Zyśk Małkinia Górna oraz P.P.H.U. Maxposz Tadeusz 

Podbielski przekazały bezpłatnie szkole pomoce do prowadzenia zajęć oraz meble.  

Uczniowie szkoły, pod opieką nauczycieli, przygotowali części artystyczne na uroczystości 

religijno – patriotyczną z okazji świąt 11 Listopada i 3 Maja.  

Owocem współpracy z biblioteką publiczną były spotkania z autorami książek dla dzieci oraz 

Dzień Pluszowego Misia z zabawami i nagrodami dla dzieci. 

W szkole przeprowadzone zostały następujące akcje i imprezy charytatywne: 

- „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” (akcja UNICEF), 

- Sprzątanie Świata,  

- ogólnopolska akcja Góra Grosza na rzecz rodzinnych domów dziecka, 

- akcja zbierania zakrętek i makulatury na rzecz chorych dzieci i rodzinnych domów dziecka. 

Zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez i uroczystości w szkole systematycznie odbywały 

się obchody świąt patriotycznych, uroczystości związane z patronem szkoły, różnorodne 

konkursy, wycieczki, imprezy szkolne, przedstawienia itp. Szczegółowe informacje z życia 

szkoły można śledzić na stronie szkoły: spzareby.edupage.org. 

Działalność gospodarcza 

Oprócz bieżących napraw i prac konserwatorsko – malarskich wyremontowano podłogi w 

salach nr 8 i 9 oraz na górnych korytarzach szkolnych. Wykonano też podbitkę i wymieniono 

orynnowanie na budynku gimnazjum i prace remontowe na placu zabaw. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Część III 

Realizacja Uchwał Rady Gminy 

Rada Gminy w 2018 roku podjęła 71 Uchwał. Zagadnienia podjętych uchwał i sposób ich 

realizacji przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

 

Treść uchwały 

postanowienie w sprawie 

 

 

Data podjęcia 

 

Sposób realizacji 

1. Ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowywania opłat w 2018 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby 

Kościelne 

07.02.2018r. Plan uchwalony został 

zrealizowany w 2018 roku 

2. Zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zaręby Kościelne na lata 2018-2028 

07.02.2018r. Zmieniono wieloletnią 

prognozę w zakresie 

realizowanych zadań 

inwestycyjnych w 2018 

roku  

3. Zmian w budżecie gminy na 2018 r. 07.02.2018r. Wprowadzono zmiany  

4. Podział Gminy Zaręby Kościelne na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

26.03.2018r. Dokonano podziału  

5. Podział Gminy Zaręby Kościelne na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych  

26.03.2018r. Dokonano podziału  

6. Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki 

26.03.2018r. Nie wyodrębniono w 

budżecie gminy   

7. Zasad udzielania dotacji celowej spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

26.03.2018r. Przydzielono dotacje 

zgodnie z zasadami 

8. Przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 

2018” 

26.03.2018r. Program został zmieniony 

uchwałą w dniu 11 czerwca 

2018 roku 

9. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości 

26.03.2018r. Przekazano 1/3 

nieruchomości na rzecz 

Gminnej Biblioteki 



33 
 

Publicznej wraz z 

zajmowaną powierzchnią 

budynku 

10. Przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu stanowiącego część 

obrębu Gąsiorowo w Gminie Zaręby 

Kościelne  

26.03.2018r. Uchwała w części została 

zmieniona w dniu 

11.06.2018r. 

11. Zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zaręby Kościelne na lata 2018-2028 

26.03.2018r. Wprowadzono zmiany do  

WPF 

12. Zmian w budżecie gminy na 2018 r. 26.03.2018r. Wprowadzone zmiany 

zrealizowano 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia ‘’Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 

2018”. 

11.06.2018r. Program zrealizowano w 

2018 r.  

15. Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu stanowiącego części 

obrębu Gąsiorowo w Gminie Zaręby 

Kościelne 

11.06.2018r. Przystąpiono do 

sporządzenia planu 

16. Uchwała w sprawie: Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej za 2017 rok Gminy 

Zaręby Kościelne 

11.06.2018 Przyjęto pozytywnie ocenę 

zasobów 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie 

współdziałania Miasta Ostrów 

Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, 

Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby 

Kościelne w zakresie zapewnienia 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnych 

transportu i opieki w czasie przewozu do 

Zespołu Szkół Specjalnych w Starym 

Lubiejewie i z powrotem 

11.06.2018r. Zrealizowano dowóz dzieci 

niepełnosprawnych  

18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2017 rok. 

11.06.2018r. Przyjęto sprawozdanie 

jednogłośnie 

19. Uchwała udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy 

za rok 2017. 

11.06.2018r. Udzielono absolutorium 

Wójtowi Gminy 

20. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie zadania 

realizowanego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2018. 

11.06.2018r. Podjęto decyzję na 

zaciągnięcie pożyczki na 

budowę sieci 

kanalizacyjnej 
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21. Uchwał w sprawie zmiany Uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na 

lata 2018-2028- przekaz elektroniczny  

11.06.2018r. Wprowadzono zmiany 

WPF 

22. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

11.06.2018r. Zrealizowano 

wprowadzone zmiany 

23. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczenia wody i 

odprowadzenia ścieków na terenie Gminy 

Zaręby Kościelne. 

11.06.2018r. Uchwała została zmieniona 

w dniu 28 grudnia 2018 r. 

24. Uchwała zmieniająca Uchwałę z dnia 28 

maja 2004 roku w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. 

11.06.2018r. Dokonano zmiany w 

sprawie osób pobierających 

opłatę targową 

25. Uchwałą w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia wójta. 

29.06.2018r. Ustalono wynagrodzenie 

26. Uchwała zmieniająca Uchwałą z dnia 29 

grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. 

29.06.2018r. Dokonano zmiany w 

sprawie osób pobierających 

opłatę targową 

27. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na 

lata 2018-2028- przekaz elektroniczny 

29.06.2018r. Wprowadzono zmiany 

WPF 

28. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 

29.06.2018r. Zrealizowano 

wprowadzone zmiany 

29. Uchwała w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej Rady Gminy Zaręby 

Kościelne . 

18.07.2018r. Powołano komisję do 

Opracowania zmian w 

statucie 

30. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na 

lata 2018-2028- przekaz elektroniczny 

18.07.2018r. Wprowadzono zmiany 

WPF 

31. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 

18.07.2018r. Zrealizowano 

wprowadzone zmiany 

32 Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu. 

29.08.2018r. Udzielenie pomocy zostało 

zmienione uchwałą w dniu 

28.11. 2018 roku  

33. Uchwał w sprawie zasad usytuowania na 

terenie gminy Zaręby Kościelne miejsc 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

29.08.2018r. Ustalono zasady miejsc 

sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

 

34. Uchwała w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy 

Zaręby Kościelne 

29.08.2018r. Ustalono maksymalna 

liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

35. Uchwała w sprawie odstępstw od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w 

29.08.2018r. Wprowadzono odstępstwa 

od zakazu spożywania 
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określonych miejscach publicznych na 

terenie gminy Zaręby Kościelne. 

napojów alkoholowych 

36. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na 

lata 2018-2028- przekaz elektroniczny. 

29.08.2018r. Wprowadzono zmiany 

WPF 

37. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 

29.08.2018r. Zrealizowano 

wprowadzone zmiany 

38. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

29.08.2018r. Podjęto decyzję o 

zaciągnięcie kredytu  

39. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały z 

dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania 

odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwalniania 

od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

12.10.2018r. Wprowadzono zmiany w 

sprawie odpłatności za 

usługi 

40. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na 

lata 2018-2033- przekaz elektroniczny. 

12.10.2018r. Wprowadzono zmiany 

WPF 

41. Uchwała w sprawie zmian budżecie gminy 

na 2018 rok. 

12.10.2018r. Zrealizowano 

wprowadzone zmiany 

42. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

nieopłatne przyjęcie na własność przez 

Gminę Zaręby Kościelne nieruchomości 

od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

12.10.2018r. Przejęto ½ działki na 

terenie wsi Stara Złotoria 

43. Uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek opłat za 

zajecie pasa drogowego dróg gminnych na 

cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

gminnych. 

12.10.2018r. Dokonano zmiany w 

sprawie opłaty za zajęcie 

pasa drogowego 

44. Uchwałą w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 2019 

rok . 

14.11.2018r. Określono stawki podatku 

od nieruchomości- 

realizacja 2019 r. 

45. Uchwała w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2019. 

14.11.2018r. Określono wysokości 

stawek podatku od 

środków transportowych -

realizacja 2019 r. 

46. Uchwał w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

dzielność pożytku publicznego na rok 

2019. 

14.11.2018r. Uchwalono program 

współpracy- realizacja w 

2019 roku 
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47. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady 

Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 

listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Zaręby Kościelne. 

14.11.2018r. Dokonano zmian w statucie 

gminy  zgodnie z nowymi 

przepisami 

48. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na 

lata 2018-2033. 

14.11.2018r. Wprowadzono zmiany 

WPF 

49. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 

14.11.2018r. Zrealizowano 

wprowadzone zmiany 

50 Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

14.11.2018r. Zmieniono uchwałę z dnia 

29 grudnia 2017 roku 

odnośnie pożyczki na 

budowę mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni 

ścieków 

51. Uchwała w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

23.11.2018r. Wybrano 

Przewodniczącego Rady 

Gminy 

52. Uchwała w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

23.11.2018r. Wybrano dwóch 

Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy 

53 Uchwała w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

28.11.2018r. Powołano czteroosobową 

Komisję 

54. Uchwała w sprawie powołania Komisji 

Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, 

Sportu i Rekreacji. 

28.11.2018r. Powołano pięcioosobową 

Komisję 

55. Uchwała w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

28.11.2018r. Powołano czteroosobową 

Komisję 

56. Uchwała w sprawie powołania 

Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

28.11.2018r. Powołano 

Przewodniczącego Komisji 

57. Uchwała w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Zaręby 

Kościelne. 

28.11.2018r. Ustalono wynagrodzenie 

58. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu. 

28.11.2018r. Dokonano zmiany uchwały 

z dnia  28 sierpnia 2018 

roku dotycząca środków 

finansowych 

59. Uchwała w sprawie uchwalenia pracy 

planu pracy Rady Gminy na 2019 rok  

28.12.2018r. Uchwalono plan pracy –z 

realizacją w 2019 roku 

60. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy stałych Komisji Rady Gminy na 

2019 rok. 

28.12.2018r. Zatwierdzono plany pracy 

Stałych Komisji – z 

realizacją w 2019 roku 

61. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego 

programu przeciwdziałania narkomani na 

2019 rok 

28.12.2018r. Uchwalono program z 

realizacją w 2019 roku 

62. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

28.12.2018r. Uchwalono program z 

realizacją w 2019 roku 
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63. Uchwała w sprawie uchwalenia zasad 

udzielania pomocy w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 na terenie Gminy Zaręby Kościelne. 

28.12.2018r. Uchwalono zasady 

udzielania pomocy 

64. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego 

Wieloletniego Programu Osłonowego 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

28.12.2018r. Uchwalono Wieloletni 

Program 

65. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Zaręby Kościelne. 

28.12.2018r. Uchwalono Regulamin do 

stosowania w gminie 

dotyczący zawierania 

umów oraz zasad 

podłączania posesji do sieci 

wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

66. Uchwała w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do 

określenia podróży służbowych dla 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

28.12.2018r. Wskazano 

Wiceprzewodniczącego 

67. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

28.12.2018r. Zmieniono uchwałę z dnia 

7 września 2017 roku 

przenosząc termin 

zaciągnięcia pożyczki na 

2019 rok 

68. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na 

lata 2018-2033. 

28.12.2018r. Wprowadzono zmiany 

WPF 

69. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018 rok. 

28.12.2018r. Zrealizowano 

wprowadzone zmiany 

70. Uchwał w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zaręby Kościelne na lata 2019-2033. 

28.12.2018r. Uchwalono Wieloletnią 

Prognozę obowiązującą od 

2019 rok 

71. Uchwała w sprawie uchwalenia Uchwały 

Budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na 

rok 2019. 

28.12.2018r. Uchwalono budżet na 2019 

rok 

Szczegółowy zakres uchwał opublikowany jest na stronie BIP Gminy Zaręby Kościelne w 

zakładce -Uchwały Rady Gminy 
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Część IV 

Działalność Inwestycyjna w 2018 roku 

 
Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.230.752,98 zł.  

W ramach inwestycji zrealizowano zadania i poniesiono na nie następujące nakłady: 

1. Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości 

Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne – 5.535,00  zł. 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok- Orło- Daniłowo-Złotoria - Zaręby 

Kościelne – 215.561,50 zł. 

3. Modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach – 41.000,00 zł. 

4. Przebudowa drogi gminnej Świerże Panki- Świerże Kiełcze- 1.084.778,73 zł. 

5. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132 W Zgleczewo Szlacheckie-

Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00-1+333,37 – 1.743.486,17 zł. 

6. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji 

0+000-0+184,61 – 5.000,00 zł. 

7. Zakup gruntu w miejscowości Uścianek Wielki – 10.221,80 zł. 

8. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji – 587,31 zł. 

9. Współfinansowanie zakupu radiowozu osobowego terenowego typu SUV na potrzeby 

Komisariatu Policji w Małkini Górnej – 10.000,00 zł. 

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby 

Kościelne i Nienałty Brewki – 1.701.143,63 zł. 

11. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – 18.450,00 zł. 

12. Budowa nowych punktów świetlnych – 33.473,00 zł. 

13. Zakup przyczepy- 30.750,00 zł. 

14. Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienałty Brewki- 492,00 zł. 

15. Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kietlanka- 52.450,34 zł. 

16. Budowa otwartych stref aktywności wariant podstawowy – 4 rozszerzony 1 obiekt – 

277.823,50 zł. 
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Cześć V 

Realizacja programów 
 

W Gminie Zaręby Kościelne realizowane były zadania zgodnie z obowiązującymi 

programami:  

1. Strategią Rozwoju Gminy Zaręby Kościelne do 2020 roku uchwaloną uchwałą NR 

XII/86/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku 

2. Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zaręby 

Kościelne w latach 2016-2020 uchwalona uchwałą NR XXIV/105/16 z dnia 21 marca 

2016 roku 

3. Gminnym Programem Wspierania Rodziny  na lata 2016-2019  

4. Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 uchwalonym 

uchwałą Rady Gminy NR  XXIV/195/13 z dnia 30.12.2013 roku, który zgodnie  z 

nową obowiązującą ustawą został zmieniony przez uchwalenie nowego Gminnego 

Wieloletniego Programu Osłonowego: 

„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  uchwalony uchwałą NR III/14/18 

Rady Gminy  z  dnia 28 grudnia 2018 roku. 

5. Wieloletnim Programem Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaręby 

Kościelne na lata 2016-2020 uchwalony uchwałą NR XIV/104/2016 Rady Gminy z 

dnia 31 marca 2016 roku 

6. Programem „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne” na rok 2018 uchwalony uchwałą  NR 

XXX/222/18 Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2018 roku 

7. Programem „Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok” uchwalonego uchwałą NR 

XXVI/199/17 w dniu 29 grudnia 2017 roku 

8. Gminnego „Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów alkoholowych na 

2018 rok uchwalonego uchwałą  NR XXVII/200/17 w dniu 29 grudnia 2017 roku  

9. Programem Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

prowadzonego na rok 2018  

10.  Program Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023 uchwalony 

uchwałą  NR XX/154/17 z dnia 15 lutego 2017 roku 
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11.  Programem „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie” na lata 2016-2020 uchwalony uchwałą NR XXII/159/2017 z dnia 15 lutego 

2017 roku 

12. Programem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne uchwalony 

uchwałą NR XV/11/16 w dniu 23 czerwca 2016 roku 

13. Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zaręby 

Kościelne na lata 2013-2032 wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz 

inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zaręby Kościelne 

uchwalonego uchwałą XXIV/194/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku  

 

Realizacja wyżej wymienionych programów często służy do pozyskania środków 

pozabudżetowych. Wpisuję się również w realizację wszystkich spraw publicznych o 

znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy, których realizatorami są 

Urząd Gminy Zaręby Kościelne oraz jednostki organizacyjne gminy  

 

W załączeniu : 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 

 

 

 

 

 

 


