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Szanowni Państwo 

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

(Dz. U z 2022r poz. 559 z późn. zm.) obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy 

Zaręby Kościelne obejmuje podsumowanie działalności roku poprzedniego,  

a w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.  

 

Raport obejmuje analizę poszczególnych obszarów tj: 

- Część I Informacja ogólna o gminie ................................................................................... 3 

- Część II Działalność jednostek organizacyjnych gminy  ................................................... 10 

- Część III Realizacja Uchwał Rady Gminy ......................................................................... 32 

- Część IV Działalność Inwestycyjna w 2021 roku .............................................................. 38 

- Część V Realizacja programów .......................................................................................... 59 

 

Załącznik: 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 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 

grunty zurbanizowane – tereny inne zabudowane 5 0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny zurbanizowane 

i niezabudowane 

1 0,0 
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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 1119 

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

Najwięcej było gospodarstw o powierzchni od 3 do 5 ha. 57% z ogólnej liczby stanowią 

gospodarstwa w przedziale od 3 ha do 15 ha W strukturze zasiewów dominują zboża, a za 

najważniejszą gałąź rolnictwa uznać należy hodowlę 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 

506 szt. 

189 szt. 

135 szt. 

101 szt. 

161 szt. 

196 szt. 

5,0 – 6,9999 ha 143 szt. 

7,0 – 9,9999 ha 157 szt. 

10,0 – 14,9999 ha 141 szt. 

15,0 – 19,9999 ha 47 szt. 

20,0 – 29,9999 ha 33 szt. 

30,0 – 49,9999 ha 4 szt. 

50,0 – 99,9999 ha 

100,0 ha i powyżej 

1 szt. 

0 szt. 

 

Mieszkańcy naszej gminy poza głównym utrzymaniem z rolnictwa podejmują pracę  

w sektorze podmiotów gospodarczych. Na terenie Gminy Zaręby Kościelne działa 155 

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 Meat- Land Sp. z o.o. Nienałty Szymany. Kwestia 

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 publicznych dostępnych w gminie 

zaliczyć można prze wszystkim takie jak: usługi zdrowia, usługi oświaty, sportu i usługi 



5 
 

związane z kulturą. Usługi niezaliczane do publicznych to: usługi handlu, usługi pocztowe, 

usługi gastronomiczne, usługi bankowe. 

Z informacji banku danych lokalnych wynika, iż na koniec roku zarejestrowanych było 132 

bezrobotnych. Biorąc pod uwagę stan z 2020 roku nastąpił wzrost o 1 osobę, z czego 75 osób 

to kobiety. Biorąc pod uwagę wiek osób bezrobotnych tj: do 30 roku życia 30 osób  

w porównaniu z 2020 roku nastąpił spadek o 21 osób, zaś po 50 roku życia 32 osoby   

w porównaniu z 2020 rokiem wzrost o 6 osób. Zaznaczyć również należy, że 54,2%  

stanowiły osoby długotrwale bezrobotne.  Biorąc pod uwagę udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w procentach w gminie 

stanowiło 5,6% gdzie w powiecie 8,3%  a w województwie 4,6%.   

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 2021 roku 3561 osób jest to spadek o 12 osób  

w stosunku do  roku 2020 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 96 

2 Chmielewo 330 

3 Gaczkowo 78 

4 Gąsiorowo 236 

5 Grabowo 20 

6 Kańkowo- Piecki 5 

7 Kępiste- Borowe 172 

8 Kietlanka 185 

9 Kosuty 80 

10 Niemiry 93 

11 Nienałty-Brewki 78 

12 Nienałty-Szymany 102 

13 Nowa Złotoria 160 

14 Pętkowo Wielkie 114 

15 Pułazie 62 

16 Rawy- Gaczkowo 55 

17 Rostki-Daćbogi 51 

18 Skłody-Piotrowice 29 

19 Skłody-Stachy 38 

20 Skłody Średnie 68 

21 Stara Złotoria 100 

22 Świerże - Kiełcze 55 

23 Świerże- Kolonia 54 
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24 Świerże -Kończany 35 

25 Świerże –Panki 77 

26 Świerże Zielone 46 

27 Uścianek Wielki 153 

28 Zakrzewo-Kopijki 134 

29 Zakrzewo Wielkie 68 

30 Zaręby Kościelne 604 

31 Zaręby Leśne 52 

32 Zgleczewo Panieńskie 78 

33 Zgleczewo Szlacheckie 53 

Razem 3561 

  

Biorąc pod uwagę liczbę urodzeń w 2021 roku odnotowany jest przyrost dodatni, gdyż 

urodzonych zostało 38 dzieci, gdzie w 2020  roku odnotowano 34  urodzeń , a w 2019 roku 

było 33 urodzeń. Analiza przytoczonych danych pokazuję, że na terenie gminy Zaręby 

Kościelne notowany jest nie duży przyrost urodzeń a 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, utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, 

komunalne budownictwo mieszkaniowe, lokalny transport, targowisko, gminne obiekty 

użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne. 

 

Komunikacja 

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 wiejskiego oraz  rolnego zapewniającego dojazd do pól i lasów. Drogi gminne 

w połowie  posiadają nawierzchnię bitumiczną. Długość dróg gminnych na terenie Gminy  

wynosi 64,599 km, z czego ok. 36,123 km to drogi o nawierzchni bitumicznej.  W 2021 roku 

przybyło dróg o nawierzchni bitumicznej 2,123km. 
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Przez teren Gminy przebiega nowo przebudowany międzynarodowy szlak kolejowy 

Warszawa – Białystok – Wilno – Petersburg ( przystanki kolejowe na terenie gminy Zaręby 

Kościelne i Kietlanka).  

Od dnia 13 grudnia 2020 roku, wraz z nowym rozkładem jazdy Kolei Mazowieckich,  

na stacjach Zaręby Kościelne i Kietlanka, a także Szulborze Wielkie zaczęły zatrzymywać się 

pociągi jadące w kierunku Warszawy. To duże udogodnienie dla mieszkańców Naszej 

Gminy, gdyż od 2008 na tych stacjach nie zatrzymywały się pociągi co odczuwaliśmy jako 

wykluczenie komunikacyjne naszego regionu. Gmina wielokrotnie występowała z pismami  

w tej sprawie, odbyło się też szereg rozmów i spotkań. 

 

 

 

 

Na terenie funkcjonowała również pasażerska komunikacja autobusowa prowadzona przez 

prywatnych przewoźników. Od września 2021 roku została przedłużona nowa linia 

autobusowa od Zakrzewa Wielkiego, Zakrzewo Kopijki przez Pętkowo Wielkie i dalej przez 

Gąsiorowo, Zaręby Kościelne – Kosuty- Niemiry-  Złotorię do Ostrowi Mazowieckiej.  

 

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 103,7 km rurociągów i 947 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 

103,7 km na terenie całej 

gminy 

16 1,25 

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 38 1,95 

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 2021 roku funkcjonował sieciowy system odprowadzania ścieków oraz 

mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia bytowa ścieków w miejscowości Nienałty Brewki, 

sieć kanalizacyjna, do której podłączonych jest 180 gospodarstw domowych i firm  

z miejscowości Zaręby Kościelne.  Ścieki wytwarzane na pozostałym 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 2021 

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 do 30 

września 2021 roku przy selektywnej zbiórce odpadów wnosili opłatę 6 zł, a przy nie 

selektywnej zbiórce 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 obowiązywała od dnia 1 września 

2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Ze względu na zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, Rada Gminy obowiązana była dostosować regulamin  

utrzymania czystości i porządku w gminie do końca grudnia 2020 roku określając 

częstotliwość odbioru śmieci ,który zgodnie z Ustawą w miesiącach od kwietnia do 

października danego roku przy odbiorze śmieci zmieszanych nie może być  rzadsza niż raz na 

2 tygodnie , co w przypadku naszej gminy wpłynęło na podwyższenie opłaty dla 

mieszkańców za wywóz śmieci .W miesiącu sierpniu odbył się przetarg i ponownie wygrała 

firma z Zambrowa i od dnia 1 października mieszkańcy uiszczali opłatę od osoby gdy 

gospodarstwo posiadało kompostownik w wysokości 15 zł a za brak kompostownika w 

wysokości 17 zł. Nowa opłata za domki letniskowe  została wprowadzona od  1 stycznia 

2022r zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 169 zł ryczałtowo rocznie. 

 

Obsługa telekomunikacyjna 

Na terenie gminy 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. W 2021 roku na terenie 

gminy rozpoczęła się budowa sieci światłowodowej dla mieszkańców. 
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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 - 19 osób w tym Wójt Gminy 

- pracowników obsługi - 4 osoby 

- kierowców - 2 osoby w tym kierowca OSP i Kierowca autobusu przystosowanego do 

przewozu  osób niepełnosprawnych 

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
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S P R A W O Z D A N I E 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH ZA ROK 2021 

 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 roku 2021 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:                                          

 

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 od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku wypłacono 27 osobom - na kwotę   

167 738,00 zł. 

 

Składki  na ubezpieczenia zdrowotne 

Za 23 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzone były składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

Kwota składek za okres sprawozdawczy wyniosła 13 610,00 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 5 rodzinom na kwotę 14 135,00 zł. 
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ZASIŁKI CELOWE 

W okresie sprawozdawczym na pomoc zasiłki celowe i w naturze 36 osobom przyznano 

decyzją świadczenia na kwotę 19 294,00 zł.   

 

DOMY 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 od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 

189 817,00 zł. 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

W celu zabezpieczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, samotnych, niepełnosprawnych, względnie osób posiadających rodziny, które 

z uwagi na pracę zawodową lub odległość zamieszkiwania nie są w stanie zapewnić opieki 

najbliższym, zatrudnionych jest 2 opiekunki środowiskowe. 

Opiekunki te świadczyły usługi w terminie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 roku w 13 

środowiskach. 

Całkowity koszt utrzymania usług opiekuńczych wyniósł w roku 2021 roku wyniósł  

129 682,44 zł. 

Wynagrodzenie opiekunek w całości pokrywane jest z dotacji. 

  

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

W celu zapewnienia usług opiekuńczych dla osób samotnych, niepełnosprawnych, mających 

trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego zatrudnionych było 3 opiekunki  

na umowę zlecenie. Opiekunki te świadczyły usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  

w terminie od 02.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w 3 środowiskach. 

Całkowity koszt usług opiekuńczych poniesionych przez Gminę Zaręby Kościelne wyniósł  

w roku 2021 roku 17 485 zł. 

Wynagrodzenie opiekunek pokrywane jest ze środków własnych Gminy oraz wpłat klientów. 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE                                   

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych w zakresie świadczeń rodzinnych w roku 

2021 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. 

                                 

A. Zasiłek rodzinny z systemem dodatków: 

Zasiłek rodzinny: 

Na zasiłki rodzinne w roku.2021 r. wydatkowano kwotę –  383 185,00 zł.,   

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 

Wypłacono na kwotę11 000,00 zł. 
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Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 

Wypłacono na kwotę  14 415,00 zł. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 

Wypłacono 9650,00 zł. 

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

Wypłacono na kwotę 20 660,00 zł.  

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

Wypłacono  na kwotę  43 003,00 zł 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 

Wypłacono na kwotę 72 485,00 zł 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. 

W roku 2021 wypłacono kwotę 48 544,37 zł. 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

W okresie od 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wypłacono  na kwotę 26 000,00 zł. 

                                       

B. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

Zasiłek pielęgnacyjny: 

W okresie od 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wypłacono  na kwotę 337 573,76 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne: 

W okresie od 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wypłacono na kwotę 594 569,00 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 

W okresie od 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wypłacono świadczeń na kwotę 50220,00 zł. 

Zasiłek dla opiekuna: 

W okresie od 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wypłacono na kwotę 27 280,00 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 19 548,00 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 65 997,00 zł . 

 

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  
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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 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wypłacono na kwotę  95 950,00 zł. 

 

 

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 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wypłacono świadczenia 17 osobom na kwotę  

93 257,00 zł. 

 

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych prowadzi  

z upoważnienia Wójta Gminy postępowanie wobec 15 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 decyzje administracyjną o uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego  

z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Wysłano 1 informację do gminy dłużnika alimentacyjnego w sprawie postępowania  

i 3 informacje do dłużników w sprawie przyznania świadczeń osobie uprawnionej. 

Wystąpiono z 1 wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 11 wniosków  

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 35 

dłużników do Biura Informacji Gospodarczej. Stan długu na dzień 31.12.2021 r.  

z wypłaconych świadczeń wynosi 1 018 412,00 zł. GOPS w Zarębach Kościelnych   

w II półroczu 2021 roku wysłał 11 wniosków do Komornika Sądowego o przyłączenie  

do egzekucji.  Ośrodek jest w stałym kontakcie z Komornikami Sądowymi i  innymi 

Ośrodkami prowadzącymi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.   

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

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

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

2021 r. wypłacono 7412 świadczeń na kwotę 3 674 239,80 zł. 
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STYPENDIA SZKOLNE 

 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 2020 r., poz. 1327 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 2021r., poz. 

735), 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 33 decyzji 

administracyjnych przyznające stypendium socjalne na kwotę 23 880,00 zł. od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 roku 

 

ASYSTENT RODZINY 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 

2011r. (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 821 ze zm.) samorząd  organizuje pracę z rodziną poprzez 

wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. 

        Wsparcie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie zdolności 

do wypełnienia tych funkcji. 

            Do realizacji w/w zadania zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny  

od 20.01.2020 r. W roku 2021 roku udzielał on wsparcia 9 rodzinom. 

 Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie 

potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. 

Spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny w  

instytucjach. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Długość wizyty 

zależy od potrzeb rodziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co  

i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi 

pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede 

wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.   

 

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny: 

 doradza jak  opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały 

poleceń rodziców, 

 pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania 

wspólnego czasu  rodziny, 

 instruuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, 

 doradza jak zarządzać pieniędzmi, 

 informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, 

 wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe, 

 wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, 

policji, urzędów i innych instytucji, 

 pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę, 

 chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.   
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Gmina ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 

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 2021 roku Gmina poniosła koszt w wysokości 12 693,60 zł. w związku z pobytem trojga 

dzieci w pieczy zastępczej.  
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Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za 2021 r. 

 

Biblioteka i Centrum Informacji czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

  

do 18
00

, w soboty od 9
00

 do 13
00

. 

W bibliotece zatrudnieni są: dyrektor biblioteki, bibliotekarz, sprzątaczka i okresowo stażyści. 

 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 skomputery-

zowane. 

W 2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy osiągnęła następujący stan czytelnictwa: 

 -    liczba użytkowników – 448, 

 -    liczba czytelników ogółem – 417 osób,  

 -   liczba wypożyczonych książek na zewnątrz  -  6725 woluminów 

 -   wypożyczono zbiorów specjalnych – 124 egz. 

- w tym:  filmów – 122 egz., książki mówionej – 1 egz.,  

- Ze zbiorów elektronicznych skorzystano w ciągu roku – 3 razy  

- liczba wypożyczonych czasopism na zewnątrz –  257 egz. 

- liczba odwiedzin w wypożyczalni - 3306 osób. 

Prezencyjnie skorzystało z usług biblioteki w 2021 roku 3523 osoby. 

Na miejscu w czytelni wykorzystano 1058 książek i 469 czasopism. Udzielono 1308 informa-

cji. 

Korzystający z komputerów i Internetu było 641 osób. 

Z usług kserograficznych, wydruków, faksu, skanowania skorzystało - 536 osób. Z tego tytułu 

zasilono konto biblioteki kwotą 1324,30 zł. Wypracowane środki przekazano na działalność 

statutową. 

Bibliotekarze pomagali przy wysyłaniu wiadomości e-mailem, zakładaniu poczty elektronicz-

nej – usługi bezpłatne -567. 

Biblioteka należy do Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek Publicznych Legimi. Przynależ-

ność ta umożliwia udostępnienie czytelnikom 7 kodów dostępu do książek elektronicznych: 

audiobooków, e-booków i synchrobooków. W związku z tym czytelnicy co miesiąc mogą 

korzystać z dostępu do ok. 60000 tytułów książek elektronicznych na smartfonie, tablecie czy 

komputerze.  

Biblioteka prenumeruje czasopisma dla różnych grup wiekowych i zawodowych od-

biorców. 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.  

W 2021 roku odbyło się 56 imprez mniejszych i większych w bibliotece, w których 

udział wzięło 1289 osób. Były to m.in. konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz uczniów 

szkoły podstawowej na rysunek wielkanocnego zwierzątka, konkurs dla najmłodszych na 

ulepienia bałwanka, konkurs fotograficzny dla młodzieży i dorosłych "Zima w gminie Zarę-

by Kościelne”. 

http://www.zarebykosc.naszabiblioteka.com/
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24 marca uczczono pamięć Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.  

Pracownicy biblioteki wraz z Panią Wójt Urszulą Wołosiewicz złożyli kwiaty pod pomni-

kiem w miejscowości Skłody Piotrowice, oddając hołd Aleksandrze i Heronimowi Skłodow-

skim, którzy zginęli za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. 

 

W dniach od 8-15 maja co roku obchodzony jest Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 

Odbyły się z tej okazji 3 spotkania z dziećmi, loteria dla czytelników. Dzień Dziecka również 

był okazją do zorganizowania ogniska z zabawami i konkursami dla uczniów klasy I. 

Wakacje to czas wolny dzieci i młodzieży. Biblioteka zachęcała ofertą do ciekawego 

spędzania wakacji. W czasie 8 spotkań (w lipcu we wtorki i czwartki) uczestnicy wykonywa-

li lampiony, ozdabiali worko-plecaki na warsztatach plastycznych, uczestniczyli w warszta-

tach cukierniczych przeprowadzonych przez firmę Cukier Lukier. Dzieci miały możliwość 

brać udział w warsztatach kulinarnych „Owocowy zawrót głowy”, na których przygotowy-

wane były zdrowe desery i napoje. Zorganizowano dwie wycieczki. Jedna z nich do Muzeum 

Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli, druga zaś do parku rozrywki 

„Dzielnica Filmowa” w Zalesiu Górnym. Na ostatnim spotkaniu w czasie wakacji zorgani-

zowano ognisko na placu zabaw przed biblioteką. Każdemu spotkaniu towarzyszyły gry, za-

bawy, konkursy z nagrodami.  

Z okazji Dnia Głośnego Czytania 29 września odbyły się spotkania przedszkolaków 

promujące głośne czytanie dzieciom połączone z warsztatami plastycznymi. W październiku 

gościliśmy, jak co roku, grupę rowerzystów Rajdu W jak Witkacy. Uczniowie klas 0-II oraz 

przedszkolaki, również w październiku, uczestniczyły w spotkaniu autorskim z pisarzem dla 

dzieci Wiesławem Drabikiem. Po spotkaniu mogły nabyć książkę z dedykacją podpisaną 

przez autora. Mieszkańcy od października mogą oglądać wystawę fotograficzną wystawioną 

w holu przed biblioteką. Wystawa poświęcona jest mieszkańcom gminy „Zarębiacy – miesz-

kańcy Zarąb Kościelnych i okolicznych wsi”. 

Biblioteka corocznie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Zarębach Kościelnych upa-

miętnia rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. 7 listopada odbyło się przy pomniku 

uroczyste złożenie kwiatów i zniczy. W uroczystości uczestniczyli: Wójt gminy Pani Urszula 

Wołosiewicz, nauczyciele, uczniowie klas VIII oraz przedstawiciele krewnych noblistki.  

W lokalu biblioteki odbyło się spotkanie poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie. Na koniec 

spotkania młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy z nagrodami.  

Ze względu na pandemię i wynikające z tego powodu obostrzenia zorganizowano  

wideo spotkania z Michałem Zawadką – mówcą inspiracyjnym, autorem książek i poradni-

ków. Odbyło się 9 spotkań z klasami IV-VIII. Temat spotkań „Ja – najważniejszy człowiek 

świata”. Wykładowca w prosty sposób wyjaśniał młodzieży m. in. co się w życiu liczy oraz 

co im się należy od bliskich, jak mają postrzegać siebie oraz innych.  

W bibliotece obchodzono Dzień Pluszowego Misia z najmłodszymi. Impreza organi-

zowana jest corocznie dla dzieci z młodszych klas.  

Łącznie w imprezach bibliotecznych w 2021 roku wzięło udział 1289 osób. 

 

Biblioteka chętnie włącza się w różne akcje ogólnopolskie. Kolejny rok promując  

czytelnictwo wśród najmłodszych i ich rodziców, braliśmy udział w akcji „Mała książka – 

wielki człowiek” skierowanej do dzieci urodzonych w latach 2015-2018. Rodzice przy  
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zapisie dziecka do biblioteki otrzymują wyprawkę w postaci książek dla dziecka i rodzica. 

Dzieci otrzymują Kartę Małego Czytelnika, na którą zbierają naklejki za każde odwiedzenie 

biblioteki i wypożyczenie, co najmniej jednej książki. Dyplom i nagroda książkowa dla 

dziecka są upominkiem za zebranie 10 naklejek. 

Od czerwca biblioteka wprowadziła do swojej oferty możliwość korzystania z Cyfro-

wej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Terminal w jaki zaopatrzyła się bi-

blioteka pozwala czytelnikom na dostęp do publikacji Biblioteki Narodowej chronionych 

prawem autorskim.   

Od października przy bibliotece powstało koło taneczne. Członkami tego koła są dzie-

ci w wieku od 6 do 10 lat. Dzieci spotykają się na zajęciach z instruktorką tańca raz w tygo-

dniu w czwartki.  

W czasie pandemii wprowadzono również w naszej bibliotece usługę „Książka na te-

lefon”. Seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą poprosić pracowników biblioteki o dostar-

czenie książek do domu czytelnika. 

 

Biblioteka złożyła również wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwen-

cji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Wniosek został zatwierdzony i Bi-

blioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne otrzymała dofinansowanie na zakup nowości 

wydawniczych w kwocie 8.000 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 

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 użytkow-

ników biblioteki gromadząc atrakcyjny księgozbiór oraz poszukiwane tytuły multimediów.  

 1 czerwca 2021 r. otwarto siłownię wewnętrzną. W czasie pandemii siłownia była 

zamknięta. Ten czas wykorzystano na wyremontowanie pomieszczeń. Pracownicy biblioteki 

zajmują się obsługą siłowni. Wydają karty wejść na siłownię, sprawdzają monitoring, dbają o 

czystość i porządek w pomieszczeniach siłowni. Zmieniono sposób wejść do siłowni.  

Obecnie, aby skorzystać ze sprzętu trzeba wykupić abonament miesięczny lub tygodniowy. 

Dla osób uprawnionych wydawana jest karta na podstawie dowodu wpłaty. Drzwi za pomocą 

karty odblokowują się od 6.00 do 21.00. W tych godzinach jest możliwość skorzystania  

ze sprzętu siłowni. Średnio miesięcznie z siłowni korzysta 30 osób. 

 

 Biblioteka racjonalnie realizuje planowany budżet, zaopatruje się w nowości wydawnicze  

i inne potrzebne do funkcjonowania materiały i sprzęt.  

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

finansowym. 

  

http://www.zarebykosc.naszabiblioteka.com/
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Sprawozdanie z działalności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Zarębach Kościelnych w roku szkolnym 2020/21 

 

1. Informacje ogólne 

Liczba uczniów w szkole  - 336, liczba oddziałów – 18, liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 94, 

liczba uczniów w klasach I-III   - 78, liczba uczniów w klasach IV-VIII – 164.  

Liczba zatrudnionych nauczycieli na pełny etat – 34 (w tym jedna osoba urlop bezpłatny, jedna osoba 

urlop dla poratowania zdrowia). 

Liczba zatrudnionych nauczycieli na niepełny etat – 1. 

Nauczyciele według stopni awansu zawodowego: 

Dwoje nauczycieli stażystów odbyło staż na stopień nauczyciela kontraktowego i uzyskało akceptację 

komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Zarębach Kościelnych.  

Obecnie pod względem awansu zawodowego w szkole zatrudnionych jest: 

- 3 nauczycieli kontraktowych, 

- 2 nauczycieli mianowanych, 

- 30 nauczycieli dyplomowanych. 

Nauczyciele specjaliści: pedagog – ½ etatu, psycholog – czterogodzinny dyżur w każdy 

pierwszy wtorek miesiąca, logopeda – 5 godzin tygodniowo, nauczyciel wspomagający  

– 3 osoby. 

Nauczyciele specjaliści: pedagog – ½ etatu, psycholog – czterogodzinny dyżur w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca, logopeda – 5 godzin tygodniowo, nauczyciel wspomagający – 3 osoby. 

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną: 

- uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 5, 

- uczniowie z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej – 16, 

- uczniowie korzystający z pomocy logopedy 7 dzieci z oddziałów przedszkolnych i 3 ze szkoły podsta-

wowej, 

- uczniowie korzystający z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych –  4, 

- uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym – 1. 

 W szkole zatrudnionych jest na stałe 9 pracowników administracji i obsługi, 5 pracow-

ników obsługi zatrudnianych jest na czas nauki w szkole, z wyłączeniem wakacji. 

 Gmina Zaręby Kościelne w roku szk. 2020/21 realizowała projekt nr RPMA.10.01.04-14-

c491/19 pt. „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne” współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przed-

szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Celem głównym projektu był  wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie 

gminy Zaręby Kościelne o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższym niż średnia dla wo-

jewództwa mazowieckiego poprzez utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realiza-

cję zajęć dodatkowych dla 32 dzieci oraz wydłużenie godzin funkcjonowania ośrodka wychowania 

przedszkolnego o 5 godzin w okresie 22.06.2020-31.08.2021. Na realizację projektu Gmina Zaręby  

Kościelne pozyskała kwotę 247 189,13 złotych. Projekt realizowany był zgodnie z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans  

dla kobiet i mężczyzn. W związku z powyższym od września zmianie uległa organizacja pracy oddzia-
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łów przedszkolnych. Funkcjonowały cztery oddziały pięciogodzinne – dla 3, 4, 5 i 6 – latków.  Dodatko-

wo wydłużone zostały do dziesięciu godziny pracy dwóch oddziałów – jeden dla dzieci 3 – 4 letnich, 

drugi dla dzieci 5 – 6 letnich.  Dzieci przebywające w przedszkolu ponad pięć godzin dziennie otrzymy-

wały bezpłatnie posiłki na podwieczorek. 37 dzieci uczęszczało na dodatkowe zajęcia gimnastyki korek-

cyjnej lub rytmiki. W sierpniu dostosowano bazę lokalową do potrzeb realizacji projektu, a także zaku-

piono pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie. Zatrudniono jednego nauczyciela w pełnym wymiarze 

czasu pracy oraz pomoc kuchenną, sprzątaczkę i pomoc nauczyciela – w wymiarach ½ etatów.  

 W szkole wdrażany był dziennik elektroniczny Librus. W bieżącym roku szkolnym był prowa-

dzony dodatkowo, obok dzienników papierowych, które były obowiązkowe. 

 W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującymi przepisami prawa w sprawie czasowe-

go ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 w szkole realizowano zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość – od 26 października 2020 r. do 29 maja w klasach IV – VIII, okresowo zdalnie lub 

hybrydowo  klasach I – III, przez dwa tygodnie również w oddziałach przedszkolnych. Nauczanie zdalne 

prowadzone było za pomocą Office 365 oraz aplikacji Teams. Zajęcia odbywały się w czasie rzeczywi-

stym, w wymiarze od 30 do 45 minut, zgodnie z planem lekcji obowiązującym od początku roku szkol-

nego. W oddziałach przedszkolnych zajęcia zdalne realizowane były w formie zadań przesyłanych dzie-

ciom za pomocą e-dziennika Librus. Siedmioro uczniów korzystało z nauczania zdalnego lub zajęć edu-

kacyjnych zorganizowanych w szkole. 

 Gmina Zaręby Kościelne przekazała szkole w bieżącym roku szkolnym 18 laptopów, 18 myszy 

komputerowych i 14 tabletów zakupionych z projektu "Zdalna Szkoła +"  w ramach  Programu Opera-

cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopa-

smowego internetu o wysokich przepustowościach". Łączny koszt zakupionego i przekazanego sprzętu 

wyniósł 54 998,10 zł. Laptopy i tablety wypożyczono uczniom, w szczególności pochodzącym z rodzin 

wielodzietnych, którzy mają problem z dostępem do sprzętu podczas zdalnej edukacji.  

  W okresie nauki stacjonarnej dzieci dowożone były na zajęcia dwoma autobusami 

szkolnymi oraz busem. Przy szkole funkcjonowała świetlica, w której zatrudnionych było 

sześcioro nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin. Ze świetlicy korzystało 60 

uczniów klas I- III oraz 121 uczniów klas IV- VIII. Byli to uczniowie dojeżdżający autobu-

sami szkolnymi. Opieką świetlicy objęci byli też uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe 

oraz dwoje dzieci z uwagi na pracę zawodową rodziców. Od 1 września do 23 października 

podczas stacjonarnej pracy szkoły świetlica czynna była w godzinach 7oo - 15oo. Podczas 

zajęć realizowane były zadania opiekuńczo – wychowawcze wynikające z rocznego planu 

pracy. W miesiącu wrześniu duży nacisk położono na przestrzeganie opracowanych procedur 

w związku z epidemią COVID- 19. Dotyczyły one organizacji zajęć świetlicowych, zasad 

organizacji żywienia oraz dowozu uczniów do szkoły. Od 26 października, w związku z 

przejściem klas IV- VIII na nauczanie zdalne, z opieki świetlicy korzystali uczniowie klas I-

III. Dostosowano godziny pracy wychowawców oraz grafik dowożenia uczniów do potrzeb 

organizacyjnych szkoły. Od 9 listopada mimo ogłoszenia nauczania zdalnego dla wszystkich 

uczniów klas I-VIII świetlica pracowała stacjonarnie. Pełniła opiekę nad uczniami korzysta-

jącymi ze zdalnego nauczania w szkole oraz nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych, którzy 

oczekiwali na odjazd do domu. Przy świetlicy prowadzono dożywianie uczniów. W bieżącym 

roku szkolnym dożywianiem objętych było średnio 214 uczniów.  
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 W szkole działały Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.  

 Przy szkole działa biblioteka szkolna, która udostępnia zbiory i inne materiały  

w czytelni zgodnie z regulaminem. Uczniowie w okresie pandemii mieli ograniczony dostęp 

do półek, korzystali  z propozycji nauczyciela  lub wybierali książki z wystawek. Zgodnie   

z wytycznymi wszystkie książki zwrócone do biblioteki przechodziły kwarantannę. Lektury 

podawał bibliotekarz. Uczniowie mieli  możliwość korzystania z Internetu, drukarki  

oraz ksero z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszyscy rodzice wypożyczyli podręczniki 

dla uczniów klas  I - III oraz uczniowie klas IV - VIII podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 

W okresie nauczania zdalnego biblioteka była otwarta i wielu rodziców skorzystało  

z możliwości wypożyczania lektur i innych materiałów. Zakupiono 95 książek – głównie lek-

tury oraz literaturę młodzieżową. 

Biblioteka współpracowała z Gminną Biblioteką Publiczną, wymieniając informacje  

o dostępności lektur, oraz organizowanych imprezach czytelniczych. Prowadzone były  

zajęcia z edukacji czytelniczej  i medialnej zgodnie z potrzebami szkoły. W okresie nauki 

zdalnej w bibliotece przeprowadzono skontrum. 

 

2. Praca rady pedagogicznej  

W zakresie prac rady pedagogicznej oraz wspomagania pracy nauczycieli zrealizowano następujące 

działania: 

Rodzaj Termin Tematyka, wnioski 

Zebranie rady pedagogicznej  września 2020 r. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć na 

rok szkolny 2020/21, przedstawienie planu nad-

zoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21, 

powołanie zespołu do przeprowadzenia ewalu-

acji, zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok 

szkolny 2020/21, zaopiniowanie zmian do arku-

sza organizacji szkoły na rok szkolny 2020/21/ 

oraz wstępne szkolenie dotyczące pracy z plat-

formą Office 365. 

Szkolenie całej rady pedago-

gicznej 

21 września 2020 r.  Korzystanie z funkcji systemu LIBRUS Syner-

gia. 

Szkolenie dla nauczycieli klas 

IV – VIII  

13 października 2020 r. 

 

Obsługa e-dziennika Librus – komunikowanie 

się z uczniami i rodzicami za pomocą platfor-

my, odbieranie i przesyłanie poczty, przesyłanie 

zadań 

Szkolenie dla nauczycieli klas 

IV – VIII 

21 października 2020 r. 

 

Komunikowanie się z uczniami za pomocą 

aplikacji Teams, planowanie, organizowanie  

i prowadzenie spotkań, przesyłanie plików, 

praca z „Notesem  zajęć”. 

Szkolenie  zewnętrzne on-line 

dla całej rady pedagogicznej 

(Ośrodek Rozwoju Kompe-

tencji Edukacyjnych) 

16 listopada 2020 r. Kolory depresji. Nauczycielom o depresji 

uczniów. 
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Szkolenie  zewnętrzne on-line 

dla całęj rady pedagogicznej 

(Ośrodek Rozwoju Kompe-

tencji Edukacyjnych) 

8 grudnia 2020 r. Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia  

w trybie nauki zdalnej. 

Zebranie rady pedagogicznej 28 grudnia 2020 r. Śródroczna klasyfikacja uczniów kl. I – VIII. 

Zebranie rady pedagogicznej 27 stycznia 2021 r. Podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku 

szkolnego 2020/21. 

Zebranie rady pedagogicznej 8 kwietnia 2021 r. Zaopiniowanie projektu organizacyjnego szkoły 

na rok szkolny 2021/22. 

Zebranie rady pedagogicznej 28 maja 2021 r. Organizacja działań w zakresie wsparcia wy-

chowawczego i psychoprofilaktycznego środo-

wiska szkolnego po powrocie do szkoły 

Zebranie rady pedagogicznej 22 czerwca 2021 r. Roczna klasyfikacja i promocja uczniów klas I – 

VII. 

Wspomaganie on-line doty-

czące zdalnego nauczania 

prowadzone przez p. Andrze-

ja Raźniaka  

Cały rok Przesyłanie nauczycielom zadań do wykonania 

za pomocą poczty elektronicznej. 

Indywidualne szkolenia on-

line za pomocą platformy 

Centrum Kompetencji Vul-

can 

II semestr Możliwość wyboru szkolenia z zakresu dydak-

tyki, psychologii, o tematyce wychowawczej 

lub związanej z wykonywanym zawodem i 

ukończenia go w dogodnym terminie. 

 

Nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych szkoleniach zewnętrznych, w przeważającej czę-

ści były to szkolenia w formie on – line. W szkole funkcjonowały zespoły przedmiotowe na-

uczycieli - edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz na-

uczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.  

 

3. Wyniki klasyfikacji i promocji 

Uczniowie klasyfikowani: 100%, uczniowie promowani – 100%. 

 

Frekwencja:  

 

Wyniki nauczania klas 4-8: 

Oceny z przedmiotów Procent 

celujących 6% 

bardzo dobrych 31% 

dobrych 25% 

dostatecznych 25% 

Klasa 8a 8b 7a 7b 6a 6b 5 4a 4b 3a 3b 2a 2b 1 Śr. 

% 89% 85,50% 92,30% 86,30% 86% 88% 91% 91,10% 90% 92% 92,4% 86,11% 90,4% 96% 90% 
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dopuszczających 14% 

 niedostatecznych 0% 

 

Oceny  zachowania Procent 

wzorowych 22% 

bardzo dobrych 51% 

dobrych 18% 

poprawnych 8% 

nieodpowiednich 0% 

nagannych 0% 

 

Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów: 

Lp. Przedmiot Średnia ocen 

1.  Religia  5,31 

2.  J. polski  3,36 

3.  J. angielski 3,36 

4.  J. rosyjski 3,81 

5.  Muzyka 4,33 

6.  Plastyka  4,43 

7.  Historia 3,61 

8.  Wiedza o społeczeństwie 4,17 

9.  Przyroda  4,04 

10.  Geografia  3,34 

11.  Biologia  3,49 

12.  Chemia  3,04 

13.  Fizyka  3,44 

14.  Matematyka  3,39 

15.  Informatyka  4,22 

16.  Technika  3,94 

17.  Wychowanie fizyczne  4,72 

18.  Edukacja dla bezpieczeństwa 4,25 

19.  Średnia szkoły: 3,92 

 

Średnia ocen klas IV-VIII: 3,92 

Średnia ocen zachowanie (wz-6, bdb-5, db-4, pop-3, ndp-2, nag-1): 4,84 

Liczba i procent uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem: 42- 25,5% 

Liczba uczniów ze 100% frekwencją: 9 

Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne: 10 

Liczba i procent uczniów z ocenami niedostatecznymi: Brak 
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Liczba i procent uczniów z ocenami dopuszczającymi: 62- 37% 

Uczniowie z nieodpowiednimi lub nagannymi ocenami zachowania: Brak 

 

4. Egzamin ósmoklasistów 

 Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. W terminie 

głównym do egzaminu przystąpiło 30 uczniów- 100%. Egzamin ósmoklasisty jest przepro-

wadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmio-

tów obowiązkowych, tj. z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 

Wszyscy uczniowie rozwiązywali zadania w arkuszach w wersji standardowej. Jeden uczeń, 

ze względu na głęboką dysleksję, przystąpił do egzaminu w oddzielnej sali oraz korzystał z 

pomocy  nauczyciela wspomagającego. 

Wyniki egzaminu: 

 

Przedmiot Klasa 8a Klasa 8b Gmina (szkoła) Powiat Województwo Kraj 

Język polski 53 59 56 56 64 60 

Matematyka 30 28 29 41 52 47 

Język angielski 32 44 37 57 71 66 

       

 

 

 

 

Serie1; Klasa 8a; 53 

Serie1; Klasa 8b; 59 Serie1; Szkoła; 56 

Serie1; Powiat; 56 

Serie1; 
Województwo; 64 

Serie1; Kraj; 60 

Egzamin 2021- Język polski 
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5. Kontrola 

W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora przeprowadzono kontrole prawidłowo-

ści prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w tym dziennika elektronicznego. 

 

6. Ewaluacja pracy szkoły 

W szkole przeprowadzono ewaluację wewnętrzną, której tematem było: 

,,Kształtowanie w szkole postaw patriotycznych i obywatelskich”. Ewaluacja  była  realizo-

Serie1; Klasa 8a; 30 
Serie1; Klasa 8b; 28 Serie1; Szkoła; 29 

Serie1; Powiat; 41 

Serie1; 
Województwo; 52 

Serie1; Kraj; 47 

Egzamin 2021- Matematyka 

Serie1; Klasa 8a; 32 

Serie1; Klasa 8b; 44 

Serie1; Szkoła; 37 

Serie1; Powiat; 57 

Serie1; 
Województwo; 71 

Serie1; Kraj; 66 

Egzamin 2021- Język angielski 
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wana  w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z harmonogramem  przygoto-

wanym  przez  powołany zespół  nauczycieli ds.  ewaluacji  wewnętrznej. Zostało przeprowa-

dzone badanie ewaluacyjne dotyczące  roli szkoły w  kształtowaniu tych postaw. Zgromadzo-

ny materiał badawczy został wykorzystany w analizie raportu. Wszyscy ankietowani, przed 

rozpoczęciem badań byli informowani o celach podejmowanych działań, sposobie wykorzy-

stania wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji.  

Celem ewaluacji było : 

 Rozpoznanie podejmowanych w szkole działań mających na celu kształtowanie po-

staw uczniów i respektowanie norm społecznych.  

 Identyfikacja słabych i mocnych stron ewaluowanego obszaru.  

 Podniesienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań. 

Główną metodą wykorzystaną do przeprowadzenia badań była metoda sondażu diagnostycz-

nego z wykorzystaniem techniki badawczej, jaką jest ankieta opracowana przez zespół ds. 

ewaluacji. Była ona skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli. Jako metodę pomocniczą 

wykorzystano analizę dokumentacji pracy szkoły. Na podstawie otrzymanych wyników został 

sporządzony raport, w którym są przedstawione efekty przeprowadzonego badania, a także 

wnioski do dalszej efektywniejszej pracy, dążącej do ulepszenia poziomu pracy  szkoły. 

 

7. Obserwacje  

Dyrektor szkoły przeprowadziła 14 obserwacji zajęć stacjonarnych nauczycieli. Wice-

dyrektor przeprowadził 10 obserwacji zajęć zdalnych przez aplikację MS Teams. Przez apli-

kacje Forms, nauczyciele wypełniali i przesyłali dwa arkusze „Zamierzenia nauczyciela” i 

„Samoocena lekcji”. Celem obserwacji była obserwacja zastosowanych przez nauczyciela 

metod nauczania, ocena wpływu zastosowanych metod nauczania na realizację celów lekcji i 

aktywność uczniów, wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dziele-

nie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz gromadzenie informacji o pracy na-

uczyciela.  

W klasach II przeprowadzono obserwacje diagnozujące umiejętność czytania, a ich ce-

lem było określenie poziomu sprawności dzieci w czytaniu.  

 

8. Monitorowanie 

W roku szkolnym 2020/21 dyrektor i wicedyrektor szkoły prowadzili monitorowanie 

w zakresie przestrzegania przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych procedury 

organizacji zajęć mającej na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, organizacji dożywiania w przedszkolu, 

działalności nowopowstałych oddziałów przedszkolnych, organizacji i przebiegu zdalnego 

nauczania. Monitorowano również postępy uczniów w nauce, określono trudności i problemy 

uczniów, a także zachowanie uczniów.  

 

9. Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły  

W szkole odbyły się następujące uroczystości, wycieczki, akcje i imprezy charytatywne: 
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Nazwa i data Rodzaj 

Narodowe czytanie „Balladyny” – 7 września Wyjście klasy VIII a do biblioteki publicznej 

Sprzątanie Świata – 25 września Akcja ogólnoszkolna 

Europejski Dzień Języków Obcych – 25 września Gazetka, konkursy  

„Zamiast kwiatka – składka” – 13 października  Akcja zbiórki pieniężnej na rzecz chorego dziecka zamiast 

kwiatów na Dzień Nauczyciela  

Akcja charytatywna – 12 – 16 października  

 

Zbiórka kasztanów i żołędzi na rzecz chorego dziecka 

Dzień Nauczyciela – 14 października Życzenia i nagranie na stronę szkoły 

Dzień Patrona – 16 października  Notatka na stronę szkoły, złożenie kwiatów pod pomnikiem, 

zapalenie zniczy, zajęcia poświęcone patronowi 

Zbiórka charytatywna – 4 – 15 listopada Zbiórka orzechów na rzecz chorego dziecka 

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada Notatka na stronę szkoły 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – 

Pomoc dla Jemenu” – 20 listopada  

Apel dla przedszkolaków, notatka na stronę szkoły 

Światowy Dzień Życzliwości – 21 listopada  Notatka na stronę szkoły  

Akcja „Się gra, się ma…Playroom z wyobraźni” – 

listopad – grudzień  

Udział w ogólnopolskim konkursie  

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową – grudzień  Szkolny konkurs online 

Mikołajki  - 4 grudnia Wspólne pieczenie pierniczków z dziećmi z grup przed-

szkolnych  

„Bądź kumplem, nie dokuczaj” – grudzień  Akcja w klasie III b 

Akcja charytatywna – grudzień  Sprzedaż przetworów na rzecz chorego chłopca 

„Razem na święta” – grudzień  Przygotowanie słodkich upominków dla osób starszych i 

samotnych  

Boże Narodzenie Życzenia na stronę szkoły  

„Zdrowo jem – więcej wiem”  - styczeń Projekt edukacyjny 

Szkolny konkurs dla uczniów klas IV – VII „Jestem 

Eko” - styczeń 

Wykonanie pracy przestrzennej z surowców wtórnych 

Dzień Bezpiecznego Internetu  Akcja informacyjna na stronie internetowej szkoły 

Zabawy karnawałowe w oddziałach przedszkolnych 

oraz klasach I III – styczeń, luty 

Gry i zabawy 

Szkolne konkursy na kartkę wielkanocną i pisankę – 

okres świąt wielkanocnych 

Szkolne konkursy 

81. rocznica zbrodni katyńskiej – 13 kwietnia 2021 Informacje na stronie internetowej szkoły 

Szkolny konkurs dla uczniów klas I – VIII „Na 

ratunek Ziemi” – kwiecień  

Wykonanie plakatu dowolną techniką 

Dzień Ziemi – 22 kwietnia 2021  Informacje na stronie internetowej szkoły 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  

-23 kwietnia 2021  

Informacje na stronie internetowej szkoły 

Majowe święta Polaków – 1, 2, 3 maja 2021  Informacje na stronie internetowej szkoły o 1, 2 i 3 maja 

40. rocznica zamachu na Jana Pawła II   

- 13 maja 2021  

Film na stronie szkoły 

Akcja "Pij mleko, jedz owoce i warzywa – to na 

zdrowie dobrze wpływa" – 21 i 24 maja 2021 

Zajęcia warsztatowe dla dzieci klas I – III  
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Spotkania ze strażakiem -20 maja 2021 Spotkanie w oddziałach przedszkolnych 

Spotkanie z policjantem oraz pracownikami  

Państwowej Straży Rybackiej – 24 maja 2021  

Spotkanie w oddziałach przedszkolnych 

Próbna ewakuacja uczniów na wypadek pożaru  

– 21 czerwca 2021  

Ćwiczenia 

Święto Rodziny w klasie II a – 15 czerwca 2021  Spotkanie z uczniami i rodzicami  

Wycieczka przedszkolaków do zagrody alpak 

 – 14 czerwca 2021 

Wycieczka autokarowa 

Wycieczka uczniów kl. II a Jurajskiego Parku  

Dinozaurów – 21 czerwca 2021  

Wycieczka autokarowa 

Zbiórka nakrętek (cały rok) Zbiórki w przedszkolu i świetlicy szkolnej 

Szkolne Dni Sportu – 22 i 23 czerwca 2021 Zabawy i gry sportowe oraz integracyjne, wesołe miastecz-

ko (sfinansowane z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych), lody i 

kiełbaski z grilla od Rady Rodziców 

Konkurs „Wolni od uzależnień” – 22 czerwca 2021 Konkurs wiedzy (nagrody z Gminnej Komisji ds. Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościel-

nych) 

Konkurs „1 z 10” – 23 czerwca 2021 Konkurs wiedzy 

Wyjazd do Sielskiego Domu i Ogrodu – 23 czerwca 

2021  

Wycieczka  

Biwak klasy VI a – 18 i 19 czerwca 2021 Biwak klasowy w szkole 

Uroczystość przekazania sztandaru szkoły – 24 

czerwca 2021  

Uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klas VII 

Pożegnanie uczniów klas VIII – 25 czerwca 2021  Uroczystość szkolna 

Dwutygodniowe półkolonie dla uczniów w okresie 

wakacji (5 – 16 lipca 2021 r.) 

Różnorodne zajęcia: plastyczne, techniczne, chemiczne, 

kreatywne, kulinarne, sportowe, pod kierunkiem trenerów 

piłki nożnej, wyjazdy do kina, do ZOO w Warszawie, do 

Lądowiska Ostrów Mazowiecka - Grądy, do Muzeum Rol-

nictwa w Ciechanowcu oraz trzy wyjazdy na basen, prze-

jażdżki konne,  własnoręczne wykonanie lizaków,  orienta-

cyjna gra w podchody, warsztaty prozdrowotne. Organizato-

rem wypoczynku była Gmina Zaręby Kościelne, a jego 

koszt został dofinansowany z funduszy Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

10. Oferta zajęć dodatkowych 

 Oprócz zajęć obowiązkowych w szkole odbywały się  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

z języka polskiego i matematyki, zajęcia matematyczne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, zaję-

cia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, język rosyjski w kl. IV 

- VI, zajęcia logopedyczne dla klas młodszych i SKS dla klas starszych. 

 

11. Działalność gospodarcza  

 W ramach projektu do oddziałów przedszkolnych zakupiono m.in. zmywarko-wypażarkę,  

lodówkę,, pralkę, odkurzacz, termosy, czajnik bezprzewodowy, warnik, aparat cyfrowy, laptop, kolum-

nę mobilną, materace, pościel, meble, sztućce do jadalni, dywany, krzesła i stoliki oraz zabawki i pomo-
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ce do prowadzenia zajęć. 

 W styczniu szkoła została podłączona do Internetu poprzez łącze światłowodowe w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  W okresie wakacji rozbudowano szkolną sieć internetową oraz sieć 

wi-fi w celu podłączenia Internetu w każdej klasie budynku szkolnego i budynku przedszkolnego.  

 W okresie nauki zdalnej pracownicy obsługi wykonali szereg prac remontowych. Było to m. in. 

malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, malowanie ławek zewnętrznych oraz podestów na hali 

sportowej, malowanie urządzeń na placach zabaw, malowanie lamperii i drzwi na korytarzach, czysz-

czenie kostki brukowej wokół szkoły, rozplantowanie ziemi i posianie trawy na terenie od strony ulicy.
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Część III 

Realizacja Uchwał Rady Gminy 

 

Rada Gminy w 2021 roku podjęła 59 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 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat w 

2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby 

Kościelne 

 

24 .03. 2021  

Ustalono zasady  

i wysokość dofinansowania 

form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

zgodnie  

z wnioskiem dyrektora 

2. Uchwalono regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne 

 

24.03.2021 

Uchwalony regulamin 

został zmieniony na Sesji 

Rady  w dniu 29.06.2021 r  

 

3. Określono szczegółowy sposób i zakres 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych 

odpadów, w zamian za uiszczona przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

24.03.2021 Określono , selektywną 

zbiórkę i termin odbioru 

odpadów komunalnych  

4. Uchwalono Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy w 2021 roku 

24.03.2021 Określono cele programu, 

sposób realizacji, zasady 

wyłapywania bezdomnych 

zwierząt oraz źródła 

finansowania programu. 

5. Wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości -dz.nr 224 o pow. 0,30 ha obręb 

Niemiry gmina Zaręby Kościelne 

24.03.2021 

 

Nabyto od Skarbu Państwa 

grunt pod lokalizację 

urządzeń sportowych i 

rekreacyjnych. 

6.  Uchwalenie regulaminu korzystania z siłowni 

wewnętrznej usytuowanej na obszarze gminy 

Zaręby Kościelne  

24.03.2021 Określono zasady 

korzystania z siłowni 

7.  Rozpatrzono petycje w interesie publicznym  24.03.2021 Uznano petycje za 

bezzasadną ze względu na 

brak kompetencji do 

podjęcia decyzji 

 

8. 

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021- 2033 

24.03.2021 

 

 Wprowadzono zmiany do 

WPF 
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9. Zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 24.03.2021 Dokonano zmian   

w budżecie gminy 

 

10. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 rok. 

 

12.05.2021 

Ustalono Program, który 

został zrealizowany 

11. Uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

 

12.05.2021 

Ustalono Program, który 

został zrealizowany 

12. Udzielenie  pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu 

12.05.2021 Uchwala została zmieniona 

w listopadzie 2021r 

13. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za  rok 

2020 Gminy Zaręby Kościelne 

12.05.2021 

 

Przyjęto ocenę zasobów 

pozytywnie 

14. Uznania za bezzasadną petycję Tymczasowej 

Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

12.05.2021 Petycja uznana za 

bezzasadną ze względu na 

nakłanianie do 

niekonstytucyjnych zmian 

ustroju. 

15. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021- 2033 

12.05.2021 Wprowadzono zmiany do 

WPF 

  

16. Zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 12.05.2021 Dokonano zmian w 

budżecie gminy 

17. Dokonano zmiany Uchwały Nr XXII/161/21 z 

dnia 24 marca 2021 roku w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zaręby Kościelne. 

29.06.2021  Uchwalono regulamin 

określający zasady 

utrzymania czystości oraz 

odbioru odpadów 

komunalnych na terenie 

gminy 

 

18. Uchwalono średnią cenę jednostki paliwa w 

gminie Zaręby Kościelne 

29.06.2021 Określono cenę paliwa w 

roku szkolnym 2021/2022 

 

19 Określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego. 

29.06.2021 Określono wzór wniosku  

oraz deklaracji dla 

wnioskodawców. 

20 Wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci 

oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Zarębach 

Kościelnych. 

29.06.2021 Zgoda dotyczy uczniów 

,których droga do szkoły nie 

przekracza  odległości 

wynikającej z Prawa 

Oświatowego 

21 Zmiana Uchwały Nr X/72/19 Rady Gminy 

Zaręby Kościelne z dnia 29.08.2019 r w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Zaręby Kościelne, których 

zarządzającym jest Gmina Zaręby Kościelne 

oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

29.06.2021 Uchwała została zmieniona 

na Sesji Rady w dniu  

31.08.2021 roku 
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22 Wstępna lokalizacja przystanków 

komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 

2616W Zaręby Kościelne- Zakrzewo Wielkie- 

Zakrzewo Zalesie oraz Nr 2617W Uścianek 

Wielki-Zakrzewo Kopijki. 

29.06.2021 Określono przy drogach 

powiatowych wstępną 

lokalizacje w Zakrzewie 

Kopijkach i Pętkowo 

Wielkie 

23 Wotum zaufania  dla Wójta Gminy Zaręby 

Kościelne 

29.06.2021 Udzielono wotum zaufania 

24 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

29.06.2021 Zatwierdzono sprawozdanie 

25 Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z 

tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 

29.06.2021 Udzielono absolutorium 

Wójtowi Gminy 

26 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021- 2033 

29.06.2021 Wprowadzono zmiany do 

WPF 

 

27 Zmiany w budżecie gminy na 2021 r 29.06.2021 Dokonano zmian w 

budżecie gminy 

28 Wybór metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

31.08.2021 Ustalono wysokość opłaty 

17 zł na miesiąc za osobę 

gromadzone w sposób 

selektywny oraz gdy 

nieruchomość posiada 

kompostownik to o 2 zł 

obniżono stawkę , gdy 

odpady są gromadzone w 

sposób zmieszany stawka 

wynosi 34 zł na miesiąc od 

osoby. 

29 Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

31.08.2021 Ustalono ryczałtowa stawkę 

od nieruchomości w 

wysokości 169 w sposób 

selektywny, zaś 507 zł  

w sposób nie selektywny. 

30 Ustalono wzór deklaracji o wysokości płaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

31.08.2021 

 

Ustalono wzór deklaracji. 

31. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w 

sprawie współdziałania Miasta Ostrów 

Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka i 

Gminy Zaręby Kościelne w zakresie 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

31. 08.2021 Podpisano porozumienie  

z Miastem Ostrów 

Mazowiecka. 
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przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w 

Starym Lubiejewie i z powrotem. 

32 Wstępna lokalizacja przystanków przy drogach 

powiatowych NR 2616W Zaręby Kościelne- 

Zakrzewo Wielkie- Zakrzewo Zalesie oraz Nr 

2613 W Zaręby Kościelne- Mianowo 

31.08.2021 Wskazano miejsca 

lokalizacji przystanków 

przy drogach powiatowych 

w miejscowościach: Skłody 

Stachy, Skłody Średnie , 

Świerże Panki i Zakrzewo 

Kopijki 

33 Zmieniająca Uchwałę Nr X/72/19 Rady Gminy 

Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r w 

sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Zaręby 

Kościelne, których zarządzającym jest Gmina 

Zaręby Kościelne oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

31.08.2021 Określono przystanki przy 

drogach gminnych. 

34 Zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 

2023 

31.08.2021 Dokonano zmiany w WPF 

35 Zmian w budżecie gminy na 2021r. 31.08.2021 Dokonano zmian w 

budżecie gminy 

36 Zmiany uchwały Nr XIX/147/2016 z dnia 29 

grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączaniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego zwalniania od opłat, jak również 

tryb ich pobierania.  

29.11.2021 Ustalono za 1 godz. usług w 

dni robocze 20 zł ,a za dni 

wolne od pracy 21 zł 

37 Określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022rok 

29.11 2021 

 

Określono podatek od 

nieruchomości 

38 Uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Zaręby Kościelne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022 

29.11.2021 

 

Program został zmieniony 

na sesji Rady w dniu 

 29 .03.2022 roku 

39 Zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa 

sołectwa Zaręby Kościelne 

29.11.2021 Ustalono wybory w 

terminie do 

 31 .01.2022roku 

40 Obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na 2022 rok 

29.11.2021 Ustalono cenę w kwocie 

58,00 za 1dt obniżając  

z kwoty 61,48 zł za 1 dt. 

41 Rozpatrzenie petycji wniesionej przez 

mieszkańców odnośnie wycinki drzew na ulicy 

Rynek w Zarębach Kościelnych 

29.11.2021 Petycje przekazano zgodnie 

z właściwością do Zarządu 

Powiatu celem załatwienia 

zgodnie z kompetencją 
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42 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu 

29.11.2021 Udzielono pomocy 

finansowej na drogę 

powiatową Nr 2615W w 

miejscowości Gąsiorowo, 

która została zmieniona za 

Sesji Rady w dniu 

29.03.2022r 

43 Zmiana Uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Ostrowskiemu 

29.11.2021 Udzielono pomocy 

finansowej na zadanie,, 

Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2612W wraz 

z budową ronda w km 

13+916,82 oraz rozbudowa 

mostu wraz z dojazdami w 

miejscowości Nienałty-

Szymany w ciągu drogi 

powiatowej,, 

44 Zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 

2023 

29.11.2021 Dokonano zmiany w WPF 

45 Zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 29.11.2021 Dokonano zmian w 

budżecie gminy 

46 Uchwalenia planu pracy Rady Gmina na 2022 

rok. 

29.12.2021 Plan pracy został 

uchwalony- realizacja 2022 

rok 

47 Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Gminy na 2022 rok. 

29.12.2021 

 

Zatwierdzono plany pracy 

stałych komisji- realizacja 

2022 rok 

48 Uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

29.12.2021 Uchwalono program z 

realizacją na 2022 rok, 

który został zmieniony na 

Sesji Rady w dniu 

29.03.2022 po zmianie 

przepisów od dnia 

1.01.2022r 

49 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2022 rok. 

29.12.2021 Uchwalono Program z 

realizacją na 2022 rok 

 który został zmieniony na 

Sesji Rady w dniu 

29.03.2022  po zmianie 

przepisów od dnia 

1.01.2022r 

50 Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2025 

29.12.2021 Przyjęto Gminny Program. 

51 Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

29.12.2021 Ustalono wysokość 25 zł za 

godz. udziału w działaniu 
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ratowniczym oraz 10 zł za 

godz. w szkoleniu 

pożarniczym. Dokonano 

zmiany w dniu 29.03.2022 

roku po zmianie ustawy od 

1.01.2022 roku 

52 

 

 

Przyjęto .,, Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na 

rok 2022 

29.12.2021 Przyjęto program 

53 Przystąpiono do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zaręby Kościelne dla 

działki 218 położonej na terenie wsi Niemiry 

29.12.2021 Przystąpiono do 

sporządzenia planu 

Uchwała została zmieniona 

w dniu 29.03.2022 

54 Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zaręby 

Kościelne 

29.12.2021 Ustalono wynagrodzenie po 

zmianie przepisów 

55 Określono zasady przyznawania i wysokości diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych i przewodniczących organów 

Wykonawczych jednostek pomocniczych. 

29.12.2021 Ustalono diety radnych i 

przewodniczących organów 

jednostek pomocniczych 

56 Zmiana Uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zaręby Kościelne na lata 2021-2023 

29.12.2021 Dokonano zmiany w WPF 

57 Zmiany w budżecie gminy na 2021 29.12.2021 Dokonano zmian w 

budżecie 

58 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022- 2033. 

29.12.2021 Uchwalono WPF na 

lata2022-2033 

59 Uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby 

Kościelne na 2022 rok. 

29.12.2021 Uchwalono budżet na 2022 

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 2021 roku 

 

Dochody wykonano w kwocie 24.514.077,87  zł – były wyższe w stosunku do roku 2020  

o 0,55%  

- bieżące w kwocie 18.700.798,23 złote  

- majątkowe w kwocie 5.813.279, 64 złote- były wyższe w stosunku do roku 2020 o 35,52 % 

 

Wydatki w łącznej kwocie 21.832.290,86 zł – były wyższe w stosunku do roku 2020  

o 14, 18 % 

- bieżące w kwocie 16.073.202,36 zł  

- majątkowe w kwocie 5.759.088,50 zł – były wyższe w stosunku do roku 2020 o 71,76% 

 

Wydatki majątkowe stanowiły 26,38% ogólnych wydatków budżetowych.  

 

Dług gminy na koniec 2021 roku wyniósł 8.317.776,24 zł co stanowi 33,93% wykonanych 

dochodów za ten rok. Wciągu 2021 roku gmina nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek, 

zostały natomiast spłacone kredyty z lat 2015-2019 na sumę 944.328,04 zł, oraz w kwocie 

72506,50 zł należne odsetki- co daje ogółem 1.016.834,54 zł.  

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2.681.787,01zł . 

Zaległości w podatkach wyniosły 269.164,59 zł, w stosunku do roku 2020 zwiększyły się  

o 7,08 %. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 248.515,51 zł co stanowi 6,43 % 

wykonanych dochodów majątkowych, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 

470.783,33 zł co stanowi 12,17 %  dochodów podatkowych gminy.  

 

Dofinansowanie, jakie otrzymała gmina w roku 2021 to kwota 5.930.164,68 zł.  
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W ramach inwestycji zrealizowano zadania i poniesiono na nie następujące wydatki:    

 

 

 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie- Pętkowo-Wielkie  

w lokalizacji 0+000-1+719,04 wartość inwestycji 1.918.563,61 zł  w tym dofinansowanie 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 

1.500.000,00 zł. 

 

 

 

 

Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00  do km 0 +182,68  w Zarębach 

Kościelnych wartość inwestycji  295.811,48 zł w tym dofinansowanie: Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg   206.368,17 zł.  
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Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00 

całkowita wartość zadania  147.121,08 zł w tym dofinansowanie: środki Województwa 

Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych  50.000,00 zł. 

 

 

 

Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy  

w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km wartość inwestycji kwota 83.394,00 zł.  
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Modernizacje i przebudowy dróg w miejscowościach: Chmielewo, Gaczkowo, Grabowo, 

Kosuty, Nienałty Szymany, Nowa Złotoria, Rostki Daćbogi, Skłody Piotrowice, Skłody 

Stachy, Skłody Średnie, Świerże Kolonia, Świerże Kończany, Zaręby Leśne, Zaręby 

Kościelne łączna wartość to 218 860,92 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 214 270,07 zł . 

 
Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze (zakup działki 

pod drogę) 26 643,53 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 26.428,57 zł. 

 

 
 

Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych wartość inwestycji 

kwota 2.343.000,00 zł w tym dofinansowanie: Fundusz Solidarności w ramach resortowego 

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota 1.930.610,00 zł. 
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Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo 

Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie wartość zadania 114.972,80 zł w tym Fundusz 

Sołecki kwota  26.280,92 oraz środki z MIAS – 10.000,00 zł . 

 

 
 

Modernizacja budynku komunalnego oraz budowa przyłącza energetycznego w miejscowości 

Pętkowo Wielkie kwota 34.320,00 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 15.601,22 zł.  
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Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo (etap I) kwota 

27.818,34 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 21.556,26 zł . 

 

 
 

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki 

(etap I – instalacje wodno-kanalizacyjne) kwota  52.093,64 zł w tym Fundusz Sołecki - 

16.339,45 zł . 

 
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka (projekt budowlany) kwota 17.341,10 

zł w tym Fundusz Sołecki . 



44 
 

 

 
 

Budowa altany w miejscowości Pułazie wartość 17.699,75 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 

12.795,95 zł . 

 

 
 

Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych kwota inwestycji 39.457,27 

zł w tym Fundusz Sołecki kwota 18.357,27 zł oraz środki z MIAS – 10.000,00 zł. 

Inwestycja otrzymała I miejsce na Mazowszu w konkursie „Bezpieczne i przyjazne 

sołectwo”. 
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Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych (wybudowanie grilla) 

kwota inwestycji 9.393,57 zł w tym Fundusz Sołecki  9.393,57 zł. 

 
 

 
 

Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo (wykonanie ogrodzenia) kwota 

11.462,75 zł w tym Fundusz Sołecki. 
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Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty Brewki  kwota 22.090,20 w tym: Fundusz 

Sołecki kwota 13.977,12 zł,  dofinansowanie z MIAS kwota 9.987,60 zł. 

 
 

Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry kwota 22.090,20 zł w tym 

Fundusz Sołecki kwota 19.636,86 zł. 

 

 
 

Zagospodarowanie placu  zabaw w sołectwie Budziszewo 33.465,80 zł w tym:  Fundusz 

Sołecki – 14.272,41 zł oraz dofinansowanie z MIAS kwota 9.827,70 zł.  
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Zagospodarowanie placu  zabaw w sołectwie Uścianek Wielki 16.851,00 z Funduszu 

Sołeckiego.  

 
 

Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry kwota 22.090,20 zł w tym 

Fundusz Sołecki kwota 19.636,86 zł. 

 

 
 

Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie  Zakrzewo Wielkie na kwotę 22.090,20 zł w tym 

Fundusz Sołecki 13.534,18 zł oraz środki z MIAS – 9.987,60 zł . 
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych wartość inwestycji kwota 109.384,20 zł. 

 

 
 

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne całkowity koszt zadania to 85.334,06 zł. 

(etap I ul. Farna). Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych środki  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 72 182,12 zł. 

 

 
 

Zakup kosiarki bijakowej kwota 30.500,00 zł.  
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Zakup działki pod drogę w Pętkowie Wielkim kwota 46.353,00 zł . 

Zakup działki pod drogę w Świerżach Kiełczach -26.643,50 zł z funduszu sołeckiego Świerże 

Kiełcze i Świerże Panki. 

 
 

 
 

Remont schodów ul. Kowalska 16A - 4 716,42 zł 

 
  

 
 

Remont wejścia na pocztę budynek Urzędu Gminy - 2 738,45 zł 
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Szczegółową informacje określa sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2021 rok.  

W 2021 roku gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.  Spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 1016834,54 zł 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego Plan  

po zmianach 

Wykonanie          

za 2021 r 

% 

1 010 01010 6050 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyj-

nej w miejscowości Zaręby Kościelne 

100 000,00 85 334,06 85,33 

1    Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 72 182,12  84,59 

2 600 60016 6050 Budowa i rozbudowa drogi w obrębie wsi Rostki Daćbogi i Kępiste Borowe 50 000,00 0,00 0,00 

3 600 60016 6050 Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze 26 643,57 26 643,53 100,00 

    w tym : Fundusz Sołecki Świerże Kiełcze  12 648,31 12 648,31 100,00 

    w tym : Fundusz Sołecki Świerże Panki  13 780,26 13 780,26 100,00 

4 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Chmielewo 26 428,56 26 418,18 99,96 

    w tym : Fundusz Sołecki Chmielewo 26 428,56 26 418,18 99,96 

5 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Gaczkowo 13 829,47 13 483,26 97,50 

    w tym : Fundusz Sołecki Gaczkowo 13 829,47 13 483,26 97,50 

6 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo  10 974,99 10 974,06 99,99 

    w tym : Fundusz Sołecki Grabowo  10 974,99 10 974,06 99,99 

7 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty  13 878,69 13 875,63 99,98 

    w tym : Fundusz Sołecki Kosuty  13 878,69 13 875,63 99,98 

8 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Nienałty Szymany 15 109,07 15 088,41 99,86 

    w tym : Fundusz Sołecki  Nienałty Szymany 15 109,07 15 088,41 99,86 

9 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria  10 815,90 10 693,62 98,87 

    w tym : Fundusz Sołecki   Nowa Złotoria  10 815,90 10 693,62 98,87 

10 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice  11 319,50 11 303,70 99,86 
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    w tym : Fundusz Sołecki Skłody Piotrowice  11 319,50 11 303,70 99,86 

11 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Stachy 11 762,43 11 735,43 99,77 

    w tym : Fundusz Sołecki Skłody Stachy  11 762,43 11 735,43 99,77 

12 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie 13 091,24 13 090,89 100,00 

    w tym : Fundusz Sołecki Skłosy Średnie 13 091,24 13 090,89 100,00 

13 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia  12 451,45 10 981,44 88,19 

    w tym : Fundusz Sołecki Świerże Kolonia  12 451,45 10 981,44 88,19 

14 600 60016 6060 Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne 12 451,45 12 448,83 99,98 

    w tym : Fundusz Sołecki Zaręby Leśne  12 451,45 12 448,83 99,98 

15 600 60016 6690 Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00 180 000,00 147 121,08 81,73 

    Dofinansowanie : środki Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 

50 000,00  33,99 

16 600 60016 6050 Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany  13 714,79 13 640,24 99,46 

    w tym : Fundusz Sołecki Świerże Kończany  11 614,79 11 614,79 100,00 

17 600 60016 6050 Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi 14 402,23 14 305,00 99,32 

    w tym : Fundusz Sołecki Rostki Daćbogi  12 402,23 12 402,23 100,00 

18 600 60016 6050 Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych  70 000,00 40 822,23 58,32 

    w tym : Fundusz Sołecki Zaręby Kościelne 40 159,60 40 159,60 100,00 

19 600 60016 6050 Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 

1+1860,00 km 

83 400,00 83 394,00 99,99 

20 600 60016 6050 Rozbudowa i przebudowa  drogi Chmielewo Zawodzie  24 000,00 0,00 0,00 

21 600 60016 6050 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie- Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000-

1+719,04 

1 919 000,00 1 918 563,61 99,98 
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    Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1 500 000,00  78,18 

22 600 60016 6050 Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00  do km 0 +182,68  w Zarębach Kościelnych  295 811,68 295 811,48 100,00 

    Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg   206 368,17  69,76 

23 600 60016 6060 Zakup kosiarki bijakowej 32 000,00 30 500,00 95,31 

24 700 70005 6050 Budowa budynku komunalnego  10 000,00 2 976,00 29,76 

25 700 70005 6060 Zakup działki w Pętkowie Wielkim 50 000,00 46 353,00 92,71 

26 710 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji 

490,94 0,00 0,00 

27 754 75404 6170 Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej 5 000,00 5 000,00 100,00 

28 801 80001 6050 Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Zarębach Kościelnych 

270 000,00 109 384,20 40,51 

29 851 85111 6220 Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego 5 000,00 5 000,00 100,00 

30 852 85203 6050 Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych  2 472 158,64 2 343 000,00 94,78 

    Dofinansowanie :Fundusz Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polity-

ki Społecznej  

1 930 610,00  82,40 

31 900 90015 6050 Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym  w miejsco-

wości Pętkowo Wielkie 

25 000,00 15 000,00 60,00 

32 900 90095 6050 Budowa altany w miejscowości Pułazie  22 295,95 17 699,75 79,39 

    w tym : Fundusz Sołecki Pułazie  12 795,95 12 795,95 100,00 

33 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty Brewki  23 977,12 22 090,20 92,13 

    w tym : Fundusz Sołecki Nienałty Brewki  13 977,12 13 977,12 100,00 

    Dofinansowanie  z MIAS 9 987,60   



53 
 

34 900 90095 6050 Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie 19 601,22 19 320,00 98,57 

    w tym : Fundusz Sołecki Pętkowo Wielkie   15 601,22 15 601,22 100,00 

35 900 90095 6050 Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry  22 136,86 22 090,20 99,79 

    w tym : Fundusz Sołecki Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria  19 636,86 19 636,86 100,00 

36 900 90095 6050 Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo  12 599,09 11 462,75 90,98 

    w tym : Fundusz Sołecki Rawy Gaczkowo 12 599,09 11 462,75 90,98 

37 900 90095 6050 Zagospodarowanie placu  zabaw w sołectwie Budziszewo  34 272,41 33 465,80 97,65 

    w tym : Fundusz Sołecki Budziszewo 14 272,41 14 272,41 100,00 

    Dofinansowanie  z MIAS 9 827,70   

38 900 90095 6050 Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki  17 815,90 16 851,00 94,58 

    w tym : Fundusz Sołecki Uścianek Wielki  17 815,90 16 851,00 94,58 

39 900 90095 6050 Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim 23 534,18 22 090,20 93,86 

    w tym : Fundusz Sołecki  Zakrzewo Wielkie 13 534,18 13 534,18 100,00 

    Dofinansowanie  z MIAS 9 987,60   

40 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka 18 947,85 17 341,10 91,52 

    w tym : Fundusz Sołecki Kietlanka  18 947,85 17 341,10 91,52 

41 921 92109 6050 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo  40 000,00 27 818,34 69,55 

    w tym : Fundusz Sołecki Gąsiorowo 21 556,26 21 556,26 100,00 

42 921 92109 6050 Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki  80 000,00 52 093,64 65,12 

    w tym : Fundusz Sołecki Zakrzewo Kopijki  16 339,45 16 339,45 100,00 
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43 921 92109 6050 Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych 39 457,27 39 457,27 100,00 

    w tym : Fundusz Sołecki Kępiste Borowe 18 357,27 18 357,27 100,00 

    Dofinansowanie  z MIAS 10 000,00   

44 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych 12 106,94 9 393,57 77,59 

    w tym : Fundusz Sołecki Świerże Zielone  12 106,94 9 393,57 77,59 

45 921 92109 6059 Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie 

gminy Zaręby Kościelne 

10 000,00 0,00 0,00 

46 921 92195 6050 Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz 

Zgleczewo Panieńskie 

115 280,92 114 972,80 99,73 

    w tym : Fundusz Sołecki  Zgleczewo Panieńskie  13 731,04 13 731,04 100,00 

    w tym : Fundusz Sołecki  Zgleczewo Szlacheckie  12 549,88 12 549,88 100,00 

    Dofinansowanie  z MIAS 10 000,00   

    Razem  6 290 760,31 5 759 088,50 91,55 

        

    w tym Fundusz Sołecki 468 098,70  8,13 

    Dofinansowanie  z MIAS 49 802,90  0,86 

    Dofinansowanie- inne źródła  3 759 160,29  65,27 
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Zestawienie dofinansowań otrzymanych w roku 2021 

    
ROK 2021 Bieżące  Majątkowe 

1. Środki z Funduszu Pracy (asystent rodziny) 800,00   

2. 

Dotacja celowa w ramach programów sfinansowanych  

z udziałem środków europejskich na zadnie pn. "Rozwój edukacyjnej opieki 

przedszkolnej" 

91 337,85   

3. 

Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZW 2021 na zadanie pn. " Inwentaryzacja 

indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zaręby Kościelne" 

26 445,00   

4. 

Dotacja z państwowych funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu 

Środowiska na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie azbestu z terenu gminy 

Zaręby Kościelne w 2021 roku" 

20 571,67   

5. 
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach rządowego programu "Czyste powietrze" 
9 000,00   

6. 
Środki z Funduszu Przeciwdziałań COVID-19 na realizacje zadania pn. 

"Laboratoria przyszłości" 
70 000,00   

7. 
Środki z Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 na działania 

promocyjne szczepień przeciw COVID-19 
10 000,00   

8. 
Środki z Funduszu COVID-19 na utworzenie koordynatora do spraw szczepień  

i  dowozu do punktu szczepień  
20 028,00   

9. 

Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach 

resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 

wytchnieniowa" 

45 126,03   

10. 
Środki z Funduszu Przeciwdziałań COVID-19 na realizację zadania pn. "Wspieraj 

seniora" 
26 762,00   

11. 
Środki z  Ministra Edukacji i Nauki na  przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj 

Polskę”. 
19 860,00   

12. 
Środki z Krajowe Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie 

ustawiczne pracowników i pracodawcy  
2 694,00   

13. 

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 

przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big BaG" zwrot środków za 

rok 2020 

48 167,52   

14. 

Środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach Resortowego Programu 

Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn." Centrum 

opiekuńczo -mieszkalne" 

10 176,36 0,00 

15. 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących 

gmin (zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu 

sołeckie w roku 2020)  

23 766,84   
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16. 

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadanie z  zakresu budowy  

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów na zadanie pn. "Przebudowa 

ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km 0+000-0+221,00" 

  50 000,00 

17. 

Środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach Resortowego Programu 

Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn." Centrum 

opiekuńczo -mieszkalne" 

  1 930 610,00 

18. 

Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na zadnia realizowane w ramach "Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" 

  49 802,90 

19. 
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadnie pn. "Budowa 

budynku komunalnego" 
  1 000 000,00 

20. 

Środki z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 

zadanie pn. " Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 

0+182,68 w Zarębach Kościelnych" 

  206 368,17 

21. 
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie 

finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji  
  1 732 375,00 

22. 
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie 

finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 
  480 275,00 

23. 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych gmin (zwrot środków z tytułu poniesionych 

wydatków w ramach funduszu sołeckie w roku 2020)  

  55 998,34 

  Razem : 424 735,27 5 505 429,41 

  Zwrot podatku VAT  0,00 

  Razem: 5 930 164,68 
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 Struktura dochodów, wydatków oraz kredyty i pożyczki w latach 2015-2021 

  
          
Lp. Rok 

Dochody 

Dochody razem 

Wydatki 

Wydatki razem 

Kredyty  

spłacone 
Kwota długu 

Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe 

1 2015 11 749 492,43 1 690 844,73 13 440 337,16 9 962 915,93 2 562 287,60 12 525 203,53 1 249 233,83 3 461 240,00 

2. 2016 14 923 430,96 691 347,51 15 614 778,47 12 398 250,86 2 274 894,86 14 673 145,72 664 948,00 2 796 292,00 

3. 2017 16 300 588,94 193 790,12 16 494 379,06 13 688 469,73 3 388 998,42 17 077 468,15 664 868,00 3 385 492,00 

4. 2018 16 304 664,12 2 252 179,18 18 556 843,30 14 097 331,48 5 230 752,98 19 328 084,46 1 918 936,00 5 453 170,00 

5. 2019 17 938 946,04 1 851 183,68 19 790 129,72 14 829 594,26 10 365 621,14 25 195 215,40 1 824 670,10 12 012 515,34 

6. 2020 20 089 814,43 4 289 526,00 24 379 340,43 15 767 798,61 3 353 050,27 19 120 848,88 2 750 411,06 9 262 104,28 

7. 2021 18 700 798,23 5 813 279,64 24 514 077,87 16 073 202,36 5 759 088,50 21 832 290,86 944 328,04 8 317 776,24 

Razem 116 007 735,15 16 782 150,86 132 789 886,01 96 817 563,23 32 934 693,77 129 752 257,00 10 017 395,03   

Zestawienie dochodów i wydatków na oświatę w latach 2015-2021 

   

          

Lp. ROK 

Dochody Wydatki Środki własne Dowożenie 

Świetlice 

szkolne 

Odziały przed-

szkolne 
Subwencja 

Dotacje  

i inne  

dochody 

Bieżące  Majątkowe 

  
 

1. 2015 3 199 058,00 205 337,98 3 741 923,90 1 230,00 -338 757,92 295 325,35 216 267,20 444 194,15 

2. 2016 3 198 908,00 185 880,48 3 669 336,21 8 599,62 -293 147,35 313 674,32 210 804,84 382 174,93 

3. 2017 3 088 062,00 334 342,73 3 897 637,79 19 478,85 -494 711,91 338 824,17 203 591,52 451 001,95 

4. 2018 3 079 975,00 267 639,52 3 910 921,56 0,00 -563 307,04 333 525,55 220 624,14 404 868,59 

5. 2019 3 187 121,00 265 434,10 4 059 971,27 41 245,13 -648 661,30 334 470,16 213 608,02 432 269,54 

6. 2020 3 031 421,00 411 786,06 4 316 897,30 19 672,21 -893 362,45 264 532,49 286 283,52 690 211,15 

7. 2021 2 825 923,00 378 548,87 4 792 444,52 109 384,20 -1 697 356,85 225 248,72 347 051,03 752 010,05 

Razem 23 659 437,74 28 588 742,56 -4 929 304,82 2 105 600,76 1 698 230,27 3 556 730,36 
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Cześć V 

Realizacja programów Rady Gminy Zaręby  

 

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 z perspektywą na lata 2021-2025. 

2. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zaręby 

Kościelne w latach 2021-2030 uchwalona uchwałą NR XXVIII/222/22 z dnia 29 

marca 2022 roku. 

3. Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2016- 2023 uchwalony Uchwała 

Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

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. Programem „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne” na rok 2021 uchwalony Uchwałą  

NR XXII/163/21 Rady Gminy z dnia 14 marca 2021 roku. 

6. Programem ,,Przeciwdziałania Narkomani na 2021rok uchwalony Uchwałą  

Nr XXI/153/20 z dnia 30 grudnia 2020 rok zmieniony uchwałą NR XXIII/169/21  

w dniu 12 maja 2021 roku  

7. Gminnego „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych,,  

na  rok 2021 uchwalonego uchwałą   NR XXI/154/20 w dniu 30 grudnia 2020 roku, 

zmieniony Uchwałą Nr XXIII/170/21 z dnia 12.05.2021 roku 

8. Programem Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

uchwalony Uchwałą Nr XIX/140/20 Rady Gminy w dniu 25 listopada 2020 roku  

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

uchwałą NR XX/154/17 z dnia 15 lutego 2017 roku. 

10.  Programem „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie” na lata 2021-2025 uchwalony uchwałą NR XXVII/209/21 z dnia  

29 grudnia 2021 roku. 

11. Programem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne uchwalony 

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

przyjęta przez Radę Gminy uchwałą nr XXVIII/230/22  w dniu 29 marca 2022roku 

12. 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. 
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Strategia Rozwoju Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 

2021-2025 

Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem programowym, który określa 

główne kierunki rozwoju gminy Zaręby Kościelne, poprzez realizację poszczególnych celów 

operacyjnych oraz zaplanowanych działań. Ideą dokumentu było określenie kierunków 

rozwoju gminy Zaręby Kościelne do roku 2025 w oparciu o możliwości finansowania, 

zarówno ze środków własnych oraz środków zewnętrznych. Realizacja Strategii Rozwoju 

Gminy rozpoczęła się z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Zaręby Kościelne uchwały nr 

XII/86/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku. Wykonanie Uchwały powierzono Wójtowi Gminy 

Zaręby Kościelne. Strategia nie jest dokumentem zamkniętym, zakłada się możliwość jej 

aktualizacji, czyli wprowadzania zmian, uzupełnień i pomysłów uzasadnionych potrzebami 

społeczności lokalnej a wynikających z pojawiania się wcześniej niezidentyfikowanych szans.  

Cele strategiczne i operacyjne są realizowane w ramach czterech obszarów tematycznych: 

1. Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej. 

2. Rozwój infrastruktury społecznej. 

3. Rozwój przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu. 

4. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 

Cele i kierunki rozwojowe zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Zaręby Kościelne 

wpisują się w inne programy i plany rozwojowe gminy. Strategia jest ważnym argumentem 

przy ubieganiu się o fundusze zewnętrzne zarówno przez gminę, firmy prywatne jak  

i organizacje pozarządowe. 

Cel strategiczny - rozwój infrastruktury technicznej w 2021 roku realizowany był poprzez 

przebudowę ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie, remont drogi gminnej 261101W na 

odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 

Zgleczewo- Panieńskie- Pętkowo –Wielkie, rozbudowa ulicy Farnej w Zarębach Kościelnych 

modernizacja dróg żwirowych w 14 sołectwach w ramach funduszu sołeckiego. 

Cel strategiczny - rozwój infrastruktury społecznej w 2021 roku realizowany poprzez, 

budowę 1 altany w miejscowości Pułazie ,zagospodarowanie działki w miejscowości Rawy, 

przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Zarębach Kościelnych, zagospodarowanie placu  zabaw w sołectwach Nienałty Brewki, 

Budziszewo, Uścianek Wielki, Zakrzewo Wielkie, ułożenie kostki przy świetlicy w Kępistych 

Borowych, Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry ,przebudowa  

i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki , przebudowa 

budynku świetlicy w miejscowości Gąsiorowo i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

wiejskiej w Świerżach Zielonych, budowa budynku rekreacyjnego na spotkania  

z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie.  

Cel strategiczny – rozwój przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu realizowany był 

w 2021 roku poprzez obniżenie stawek od środków transportowych i nieruchomości dla 

przedsiębiorców. Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez organizację staży zawodowych, 

robót publicznych oraz prac interwencyjnych. 

Cel strategiczny – ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego w 2021 roku 

realizowany był poprzez odbiór od mieszkańców gminy wyrobów azbestowych w ilości 57 

ton oraz  w gminie realizowany  jest program ,,Czyste Powietrze”. 
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Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zaręby Kościelne 

w latach 2021-2030 

 Adresatami strategii jest społeczność zamieszkała na terenie gminy Zaręby Kościelne. 

Strategia stawowi podstawę lokalną polityki społecznej, której zadaniem jest zbudowane  

w miarę spójnego i skutecznego systemu ochrony bezpieczeństwa socjalnego członków 

naszej społeczności tak, aby dać im możliwość i gwarancję zaspokojenia różnorodnych 

potrzeb, dążeń oraz oczekiwań. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

monitorowana jest w oparciu o bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zarębach Kościelnych oraz sprawozdawczość (szczegółowa analiza działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2021 została zawarta w sprawozdaniu na stronie 12. 

raportu o stanie gminy za 2021 rok . Opiera się między innymi na budowaniu zintegrowanego 

systemu wsparcia społecznego zapobiegającego wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup 

społecznych, polegający na wsparciu lokalnej społeczności, systemu edukacji, poprawy 

sytuacji materialnej.  

 

Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2016- 2023 

 

Gminnym Programem Wspierania Rodziny został podjęty Uchwałą nr 14/105/2019 Rady 

Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.  

(Dz. U. z 2022 roku , poz. 447) , która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. wniosła 

nowe wyzwania i zadania dla administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z ustawą, samorząd  organizuje pracę z rodziną poprzez wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Wsparcie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie zdolności 

do wypełnienia tych funkcji. 

Dla dobra dziecka, dla dobra rodziny w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny 

przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci   i pomoc dla nich może 

być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji uchwalona ustawa 

jest efektem tworzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej. 

I. Podmiot realizujący zadanie. 

Zgodnie z art. 10. ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej, zwanej dalej ustawą, w 2021 roku na terenie Gminy Zaręby Kościelne pracę  

z rodziną organizowała Gmina, poprzez swoją jednostkę organizacyjną tj. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.   

Gmina, jako podmiot realizujący zadania wynikające z ustawy, skupia się  

w szczególności na rodzinie biologicznej dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy 

rodzinnej i instytucjonalnej. 

II. Porozumienia w sprawie zasad ponoszenia wydatków przez gminę Zaręby  

Kościelne w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2021 roku Gmina Zaręby Kościelne nie zawarto porozumienia z Powiatem 

Ostrowskim w sprawie zasad ponoszenia wydatków przez Gminę w związku  

z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość świadczeń przysługujących rodzinie 
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zastępczej określa decyzja administracyjna wydana przez Starostę Ostrowskiego w oparciu  

o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.  Ogółem dzieci umieszczonych w pieczy jest 3 dzieci: 1  

w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 2 niezawodowej rodzinie zastępczej 

III. Wydatki gminy na pieczę zastępczą. 

Gmina ponosi odpowiednio 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 2021 roku Gmina poniosła koszt  w wysokości 12693,60 zł. w związku z pobytem trojga 

dzieci w pieczy zastępczej. 

IV. Rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził intensywne działania z 9 

rodzinami posiadającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

Rodziny te objęte zostały wsparciem Asystenta Rodziny, zatrudnionym od 27.01.2020 roku. 

Są sukcesywnie monitorowane i poddawane pracy socjalnej, sporządzane są plany pracy  

z rodzinami, które podlegają ocenie oraz są sprawdzane efekty pracy. 

Aktualnie Asystent Rodziny wspiera 6 rodzin, w których jest 16 dzieci. Z trzema zakończył 

współpracę w I kwartale 2021 roku z powodów: osiągnięcia zaplanowanych celów, zmiany 

miejsca zamieszkania oraz braku współpracy ze strony rodziny. 

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, 

prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub 

opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli 

nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, 

aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy 

do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od 

oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, 

dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki. 

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła 

pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. 

Do zadań asystenta rodziny należą udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu 

problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, wspieranie aktywności 

społecznej rodzin, udzielnie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu utrzymaniu pracy 

zarobkowej, udzielanie wsparcia dzieciom, podejmowanie działań interwencyjnych  

i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, monitorowanie 

funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną. Asystent rodziny współpracuje  

z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na 

rzecz dziecka i rodziny. 

 Ośrodek zatrudnia dwóch pracowników socjalnych z wyższym wykształceniem oraz 

od 27.01.2020 roku Asystenta rodziny, którzy w pełni realizują zadania z ustawy  

o   wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez ciągłe monitorowanie rodzin  

i stosowanie szeroko pojętej pracy socjalnej. Opracowują diagnozy rodzin i plany pomocy na 

ich rzecz oraz oceniają jej efekty. Monitorują rodziny, u których zakończono współpracę  
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z uwagi na poprawę pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wyeliminowanie 

zagrożenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Stwierdzono, że rodziny utrzymują 

wypracowany standard funkcjonowania. 

             W przypadku niewydolności ekonomicznej tych rodzin udzielane są świadczenia 

pieniężne, rzeczowe, praca socjalna oraz wsparcie przez Zespół interdyscyplinarny, Komisję 

ds rozwiązywania problemów alkoholowych, zatrudnionego przez Gminę psychologa bądź 

poradnictwo specjalistyczne oferowane przez PCPR Ostrów Mazowiecka. 

 W 2019 roku Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zarębach Kościelnych z dnia 20.12.2019 r. przyjęto do realizacji mechanizmy 

identyfikowania rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i diagnozowania 

sytuacji tych rodzin. 

Identyfikowanie przez pracowników GOPS rodzin z trudnościami następuje poprzez: 

1 Analizowanie bazy danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach  

Kościelnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu niezaradności i bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

2 Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, ze szczególnym uwzględnie-

niem rodzin, w których wychowywane są dzieci. Działanie we współpracy z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3 Monitorowanie środowisk, w których istnieje podejrzenie przemocy w rodzinie. Dzia-

łanie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie. 

4 Weryfikacja każdej informacji uzyskanej ze środowiska (również anonimowej) o wy-

stępujących problemach  w rodzinie. 

5 Sprawdzanie każdego zgłoszenia członka rodziny (również dziecka) o trudnościach  

w rodzinie. 

6 Prowadzenie stałej współpracy z placówkami oświatowymi i pedagogiem szkolnym 

oraz innymi podmiotami w celu sprawdzenia sytuacji rodzin, w których istnieje podej-

rzenie zagrożenia dobra dzieci. 

7 Informowanie o możliwościach wsparcia dla rodzin przeżywających trudności na spo-

tkaniach z mieszkańcami, sołtysami i sesjach Rady Gminy. 

8 Informowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych o możliwościach 

wsparcia dla rodzin z problemami. 

 

 W 2019 roku Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zarębach Kościelnych z dnia 20.12.2019 r. przyjęto do realizacji zasady współpracy  

i wymiany informacji pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarębach 

Kościelnych a podmiotami działającymi na rzecz udzielania wsparcia rodzinom. 

 Pojęcie współpracy rozumiane jest w różny sposób, często jako „współdziałanie ze 

sobą jednostek lub grup ludzi wykonujących swoje cząstkowe zadania, aby osiągnąć jakiś 

wspólny cel, opiera się na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na podporządkowaniu się 

celowi, należycie uświadomionemu sobie przez wszystkie jednostki lub grupy”. W Słowniku 

PWN współpracę określa jako „działalność prowadzoną wspólnie przez jakieś osoby, 

instytucje lub państwo”. 
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 Do instytucji działających na terenie gminy Zaręby Kościelne oraz powiatu 

ostrowskiego w zakresie pomocy i wsparcia rodzin należą w szczególności: 

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych. 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej. 

2 Komisariat Policji w Małkini Górnej. 

3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach Kościelnych. 

4 Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w tym 

kuratorska służba sądowa i społeczna 

5 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zarębach 

Kościelnych. 

6 Gminna Biblioteka Publiczna. 

7 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach 

Kościelnych. 

8 Ośrodek Zdrowia w Zarębach Kościelnych. 

9 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej. 

10 Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

  Współpraca i wymiana informacji pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Zarębach Kościelnych a instytucjami i podmiotami zaangażowanymi we 

wsparcie rodzin musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na 

podporządkowaniu się celowi, jakim jest udzielenie szerokiego, interdyscyplinarnego 

wsparcia rodzinie dotkniętej problemami. Istotne jest, aby ten cel, został należycie 

uświadomiony sobie przez wszystkie podmioty współpracujące na rzecz wsparcia rodzin. 

 W 2020 roku Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zarębach Kościelnych z dnia 24.02.2020 r. przyjęto do realizacji procedury postępowania 

pracownika socjalnego i asystenta rodziny w pracy z rodziną przeżywającą trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenia zasad pracy asystenta 

rodziny. Określono także wzory dokumentacji do stosowania oraz określono czas pracy 

asystenta rodziny. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych zobowiązany Ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do realizacji zadań 

związanych 

ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo  

– wychowawczych – w dalszym ciągu  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 

wspierających. 

 Rodzina wspierająca jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w za-

kresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny 

lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie: 

1 w opiece i wychowaniu dzieci, 

2 prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

3 kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 
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1 Potrzeby związane z realizacją zadań. 

        Zadania, jakie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa 

o pomocy społecznej nakładają na samorządy gminne, nie są w równym stopniu wspierane 

finansowo z budżetu państwa. Znacząca kwota jaką przeznacza się na wsparcie rodziny, 

kierowana jest na wsparcie pieczy zastępczej realizowanej w formie rodzinnej, bądź 

instytucjonalnej. Natomiast rodzina zagrożona umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej nie 

ma oczekiwanego wsparcia finansowego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, gdyż źródłem finansowania pomocy dla tych rodzin jest głównie budżet 

samorządu przeznaczony na pomoc społeczną.          

 Istotnym problemem we wdrażaniu instytucji asystenta rodziny są trudności 

w finansowaniu ich działalności, przede wszystkim brak środków z budżetu państwa. 

Konsekwencją jest m.in. brak stabilności kadry asystentów. 

 Przerwy w zatrudnieniu asystenta i ciągła ich zmiana negatywnie wpływa na 

skuteczność i efektywność ich pracy, która wymaga i  w dużej mierze opiera się na zaufaniu 

rodziny objętej pomocą. 

 Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych z terenu gminy Zaręby Kościelne mają zaufanie do pracowników socjalnych 

i Asystenta Rodziny zatrudnionych w GOPS w Zarębach Kościelnych, chętnie z nimi 

współpracują, realizują postawione cele. Efekty pracy są bardzo zadowalające. 

 

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

Rady Gminy  z  dnia 28 grudnia 2018 roku Program Rządowy ”POSIŁEK W SZKOLE 

I W DOMU” 

 

 Ogólny koszt programu od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku r. wyniósł 33 904,00 zł . 

Program w 80 % finansowany jest z dotacji z budżetu państwa a 20 % pochodzi ze środków  

z budżetu Gminy. 

 W ramach programu objęto 41 dzieci nieodpłatnym dożywianiem w szkołach  

na łączną kwotę 10 745,00 zł i 5 dzieci na wniosek dyrektora szkoły w Zarębach Kościelnych 

zostało objętych w/w pomocą na kwotę 1006,00 zł – środki własne Gminy. Z pomocy 

pieniężnej na zakup gorącego posiłku skorzystało 30 rodzin na łączną kwotę 15 526,00 zł,  

12 rodziny otrzymało pomoc rzeczową – artykuły spożywcze odbierane w sklepie  

na sporządzenie gorącego posiłku na kwotę 7633,00 zł. 

 

W 2021 roku nikt nie skorzystał z dodatku mieszkaniowego i energetycznego.     

Program „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne” na rok 2021 uchwalony Uchwałą  

NR XXI/153/20 Rady Gminy z dna 14 marca 2021 roku 

 

Cele Programu:  

1.        poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, 

2.      zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym 

i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom z terenu gminy Zaręby Kościelne, 

3.        zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 
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4.        edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

zwierząt, jak również sposobów zapobiegania ich bezdomności oraz promowanie prawi-

dłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

Ad.1. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy były realizowa-

ne w 2021 roku poprzez: 

- egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwie-

rząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

- zaszczepienia psów z terenu gminy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia 

ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 

ostatniego szczepienia. 

Ad. 2. Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 

Gminy Zaręby Kościelne realizowane było poprzez: 

- stałą współpracę z wolontariuszami, członkami organizacji opieki nad zwierzętami,  

- odławianie, zapewnienie opieki i schronienia bezdomnym zwierzętom domowym -  

  na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Zaręby Kościelne a Schroniskiem dla 

Zwierząt „Nadzieja”, zlokalizowanym pod adresem Napierki 53, Powiat Nidzica, woje-

wództwo Warmińsko Mazurskie, którego właścicielem jest firma Usługi budowlane „Bud-

Mark” Schronisko dla Zwierząt, 06-500 Mława; ul Księcia Maciusia I 14; NIP: 569-131-91-

19; Regon: 510525699 reprezentowanym przez Marka Kujawskiego, w 2021 roku nie  wy-

stąpiła konieczność skorzystania z ich usług. 

 

dla Zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich – konieczność  nie  wystąpiła. 

- poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i in-

nymi osobami nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających na terenie gmi-

ny, - łącznie przekazano do domów zastępczych i stałych w 2021 roku - 17 psów i 5 ko-

tów 

- udzielanie pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom w przypadku zdarzeń komu-

nikacyjnych z ich udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagro-

żenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna -przez lekarza wetery-

narii Grzegorza Równego, prowadzącego Przychodnię weterynaryjną w 07-324 Szulborzu 

Wielkim; ul. Romantyczna 18  

miało miejsce 6 zdarzeń - jedno zdarzenie – eutanazja bociana – cena za wykonaną 

usługę 120 zł 

-opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi przeznaczonymi do adopcji – 

5 zdarzeń dla łącznie 8 zwierząt na kwotę 405 zl 

- przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazanym przez Urząd 

Gminy numerze telefonu 86 270 60 04 w 22, drogą mailową na adres: ugzar@post.pl,  

zgłoszeń pisemnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul Kowalska 14; 07-323 

Zaręby Kościelne lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy; oraz bezpośrednio do osoby 

zajmującymi się ochroną zwierząt z ramienia gminy  

Ad.3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

- umożliwienie bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich - w 2021  

roku wykonano łącznie 33 zabiegi w tym dla 6 suk i 33 kotów w tym dla 21 kotek i 12  

kotów za łączną kwotę 4 240 zł 

mailto:ugzar@post.pl
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 - usypiania ,,ślepych miotów'' właścicielom suk, które po porodzie zostaną poddane 

sterylizacji – wykonano jeden zabieg na kwotę 40 zł 

- umożliwienie bezpłatnego usypiania ,,ślepych miotów'' właścicielom kocic, które po 

porodzie zostaną poddane sterylizacji, - wykonano jeden zabieg na kwotę 40 zł 

Ad.4. Edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

zwierząt, jak również sposobów zapobiegania ich bezdomności oraz promowanie prawidło-

wych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt odbywa się poprzez: 

- zachęcenie nauczycieli (przedszkola, szkoły) do włączenia treści programowych  

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, promowanie prawidłowych postaw zachowań w 

stosunku do zwierząt, 

- promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych ni-

niejszym programem oraz nr telefonów alarmowych pod które należy dzwonić w przypadku 

zauważenia faktu porzucania zwierzęcia (np. wyrzucenia z samochodu) 

- popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

 Programem ,,Przeciwdziałania Narkomani na 2021rok  uchwalony Uchwałą  

Nr XXI/153/20 z dnia 30 grudnia 2020 rok zmieniony uchwałą NR XXIII/169/21  

w dniu 12 maja 2021 roku  

Na realizację programu zaplanowano kwotę 3000 zł, wydatkowano kwotę 1429,00 zł 

Kwota 1000 zł została wydatkowana jako dofinansowanie do wynajmu urządzeń sportowych 

na ,, Dni sportu,, a kwota 429 zł zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkoły 

podstawowej. Przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest przez działalność wychowawczą, 

edukacyjną i zapobiegawczą w zdecydowanej większości eksponowano gazetki 

profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Nie zrealizowanie działań 

programowych w całości podyktowane było częściową nie obecnością młodzieży w szkole 

spowodowaną epidemią.  

 

 Gminny „Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów alkoholowych,,  

na  rok 2021 uchwalonego uchwałą   NR XXI/154/20 w dniu 30 grudnia 2020 roku, 

zmieniony Uchwałą Nr XXIII/170/21 z dnia 12.05.2021 roku 

 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

finansowany ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację 

powyższego programu. 

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Zaręby Kościelne. W 2021 roku 

wysokość budżetu na realizację programu wynosiła 71532,54 zł z czego zostało wydatkowane 

w kwocie 53277,06 zł.  

Realizatorami programu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe 

oraz Urząd Gminy poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Komisja w składzie 6-osobowym została powołana zarządzeniem nr 105/20 z 

dnia 8 czerwca 2020 roku. W 2021 roku odbyło się 10 posiedzeń Komisji. Podczas posiedzeń 
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członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy motywujące z 5 osobami nadużywającymi 

alkohol. Wszystkie osoby kierowane były na spotkania z psychologiem. 

W 2021 roku zaopiniowano 4 nowe wnioski na detaliczną sprzedaż napojów 

alkoholowych, zaś nie wpłynęły żadne wnioski na cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W 2021 roku ze środków programu sfinansowano:  

- za szkolenia  sprzedawców napojów alkoholowych zapłacono kwotę    962,00 zł. 

- zakupiono materiały profilaktyczne na kwotę 1852,56 zł, 

- Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów za kwotę 1599,00 zł zł, 

- na poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, na wsparcie dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych oraz edukację z zakresu uzależnień wydatkowano 

kwotę 11520,00 zł, 

- na diety komisji ,koszty postępowań sądowych, szkolenia i obsługę wydatkowano 

kwotę 9 984,64 zł. 

-na zorganizowanie półkolonii dla dzieci wydatkowano kwotę 23456,30 zł 

-zakupiono paczki i materiały profilaktyczne do spędzenia wolnego czasu podczas ferii 

zimowych dla dzieci na kwotę 802,56 zł. 

- za wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy 

wydatkowano- 1900,00 zł 

- za wynajem urządzeń rekreacyjnych na ,, Dni sportu,,  dofinansowano 1200,00 zł 

 

Programem Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

uchwalony Uchwałą Nr XIX/140/20 Rady Gminy w dniu 25 listopada 2020 roku  

Gmina Zaręby Kościelne realizując cele rocznego programu współpracy Gminy Zaręby 

Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2021 roku. Udzielała organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, 

o których mowa w Ustawie pomocy pozafinansowej. 

Działania Gminy nakierowane były na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności 

społecznej mieszkańców, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców, uzupełnienia działań gminy w zakresie nieobejmowanym przez struktury 

pozarządowe, zwiększenia udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Celem głównym programu była poprawa  jakości życia mieszkańców, racjonalne 

wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego, 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej. 

Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach 

związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup 

społecznych. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego realizowane jest poprzez działania 9 

kół gospodyń wiejskich, zespołów oraz klubu sportowego. 

Klub sportowy ,,Iskra’’ w 2021 roku otrzymał dotacje z Gminy w kwocie 18000,00 zł z 

czego klub wykorzystał na zakup  strojów sportowych, sprzęt i akcesoria sportowe 

wynagrodzenie trenera, pokrycie wydatków związanych z ryczałtami i delegacjami 

sędziowskimi, transportem na mecze wyjazdowe oraz przygotowanie boiska. Pomimo 

pandemii klub „Iskra” rozegrał 16 meczy. 
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Działalność Kół Gospodyń Wiejskich mimo pandemii COVID-1 nie została w pełni 

zahamowana. W pierwszym kwartale 2021 roku  zorganizowane i prowadzone były przez 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kępiste Borowe, w ich siedzibie, „Warsztaty kulinarne” dla 

dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.   

KGW Kępiste Borowe nagroda okolicznościowa i I miejsce na Mazowszu w kategorii 

„Bezpieczne i przyjazne sołectwo”- 5000,00 zł nagrody. 

 

Koło zakwalifikowało się do półfinału konkursu Festiwalu KGW Polska od Kuchni  

w kategorii - Konkurs Kulinarny. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to 

wyjątkowe wydarzenie przygotowane z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, 

promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i 

tradycji.  Celem Festiwalu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń 

Wiejskich na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, kultywowania i promowania bogactwa 

oraz różnorodności lokalnej tradycji kulinarnej, a także zachowanie przepisów na tradycyjne 

regionalne potrawy. Do półfinału tego konkursu zakwalifikowało  się również Koło 

Gospodyń Wiejskich w Chmielewie w kategorii Konkurs Artystyczny – jako 

Wielopokoleniowy Zespół Ludowy – okraszony wieloma sukcesami na rynku lokalnym, 

regionalnym jak również międzynarodowym oraz Kobieta Gospodarna i wyjątkowa – 

opowiedz swoja historię. A mają do powiedzenia naprawdę wiele. W sierpniu na festynie „ 

Szczepimy się” zorganizowanego przez Urząd Gminy włączyły się w organizację organizując 

stoiska gastronomiczne.  

We wrześniu odbyły się dwa Festyny Rodzinne promujące szczepienia przeciwko Covid 19  

pod nazwą: „Szczepimy się” – w miejscowości Chmielewo – zorganizowany przez KGW w 

Chmielewie i  w  miejscowości Zakrzewo-Kopijki zorganizowany przez KGW „Pętkowiacy” 

W wydarzeniach wzięły udział  pozostałe gminne Koła oraz społeczność lokalna.  

 

Dnia 6 grudnia przedstawicielki 9 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zaręby Kościelne 

wybrały się do Łomży, aby przekazać w komendzie 18. Pułku Logistycznego domowe wy-

pieki i smakołyki przygotowane przez gospodynie  jako mikołajkowy prezent, podziękowanie 

i wsparcie dla żołnierzy, strażników i policjantów strzegących  polsko-białoruskiej granicy. 

W uroczystym przekazaniu daru serc na terenie jednostki wojskowej wziął udział dowódca 

Pułku,  Pułkownik Paweł Gałązka oraz przedstawiciele powiatu ostrowskiego i koleńskiego.  

Spontaniczna akcja była dowodem solidarności z tymi, którzy bronią naszych granic. 

W 2021 roku miały również miejsce Imprezy Mikołajowo – ostatkowe dla dzieci  

i rodziców przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w: Chmielewie, Kepistach-

Borowych, Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy”, Świerżach Zielonych „Świerżewianki”. 

  

Organizacje w 2021 roku pozyskały środki z programów krajowych doposażając swoją 

infrastrukturę w celu wykorzystania jej do przyszłych zadań statutowych.  

W ramach zadania „Wspieranie rozwoju Gospodyń Aktywnie Społecznie” ze środków 

otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  KGW w Chmielewie pozyskało 

kwotę: 5000,00 zł, KGW w Kępiste Borowe – 5 000,00 zł. w Gąsiorowie „Gąsiorowianki” 
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– 5 000,00 zł, w Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy” – 5 000,00zł.   

 

KGW w  Kępiste Borowe  w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2021 roku  – zrealizowało w 

2021 r.  w ramach projektu Wakacyjna  AktywAKCJA Fundacji Polskiego Funduszu 

Rozwoju  zadanie pn. „Koło na wesoło – gry i zabawy tam, gdzie mieszkamy” Projekt był 

skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18  lat mieszkających na terenie gminy 

Zaręby Kościelne i  został zrealizowany w świetlicy wiejskiej i terenie przyległym w Kępiste 

Borowe w formie bezpłatnych gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży przy stołach do 

bilarda, tenisa stołowego oraz gry piłkarzyki, zawsze dostarczających wielu pozytywnych 

emocji i prowadzających zdrową rywalizację. Uczestnicy wzbogacili koncentrację i 

koordynację ruchową. Celem było bezpieczne, aktywne spędzenie czasu wakacji zaspokajając 

potrzebę ruchu oraz bycia w grupie po długotrwałym okresie pandemii. 

Otrzymany grant w wysokości 5 000,00 zł został przeznaczony na pokrycie kosztów 

związanych z realizacją projektu - zakupu dwóch stołów bilardowych (4ft i 9 ft) wraz z 

wyposażeniem umożliwiającym grę oraz zakupu stołu do gry piłkarzyki. Sfinansowanie 

drobnych poczęstunków złożonych z warzyw i owoców oraz napojów chłodzących dla 

uczestników. 

 

KGW w  Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy” – zrealizowali  w 2021 r.  wniosek w ramach 

projektów grantowych do Przedsięwzięcia 3B (P3B) „Wsparcie na zakup 

sprzętu/wyposażenia infrastruktury”. Uzyskali 8 000,00 zł na wyposażenie swojej siedziby – 

Świetlicy Wiejskiej. Wykorzystując kwotę uzyskanej dotacji oraz dodatkowo angażując 

środki własne w wysokości  2 366,23 zł zakupili przepiękne stoły i wygodne krzesła, a także 

solidny stół do tenisa stołowego typu out door. Nowo nabyte wyposażenie przyczyniło się do 

rozwoju ich działalności statutowej.  

KGW Zaręby Kościelne uświetniały występami uroczystości występując w dniu 15 sierpnia 

oraz zorganizowało spotkanie integracyjne z Klubem Seniora z Zielonki. KGW 

zorganizowało też wycieczkę „ Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, wieczorek 

integracyjny z Klubem Seniora z Zielonki oraz wyjazd na spektakl teatralny do Zambrowa.  

Wszystkie gminne Koła w ramach dotacji celowych ARiMR uzyskały wsparcie na łączną kwotę 

45 000,00 zł. 
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Projekty zrealizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i pozyskane fundusze. 

Lp. Beneficjent  Operator projektu Projekt realizowany jest 

w ramach:  

Nazwa zadania Kwota dotacji Środki 

własne 

Łączna 

wartość 

projektu 

Okres realizacji 

1. Koła gospodyń Wiejskich  

z terenu Gminy Zaręby 

Kościelne  

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

ARiMR 

Pomoc dla KGW  5000,00 zł  

x 9  organizacji 

= Łącznie 

45 000,00 zł 

0,00 zł 45 000,00 

zł 

wsparcie na rok 

2021  

2. KGW w Kępiste Borowe Urząd Marszałkowski  

Województwa Mazowiec-

kiego Departament Rolnic-

twa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

Obszar „Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności 

lokalnych”, zadanie 2. 

Wspieranie rozwoju gospo-

dyń aktywnych społecznie 

"Pasja i zdrowie 

- kulinarne dzie-

dzictwo regionu" 

5 000,00 zł 24,88 zł 5 024,88 zł 01.07 - 30.11. 

2021 

3. KGW w Chmielewie Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Mazowieckiego  

Departament Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 

 

Obszar „Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności 

lokalnych”, zadanie 2. 

Wspieranie rozwoju gospo-

dyń aktywnych społecznie 

Wiejskie babecz-

ki na słodko 

5 000,00 zł zł 3,48 zł 5 003,48zł 1.07 - 31.10. 

2021 

4. KGW w Gąsiorowie  

Gąsiorowianki 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Mazowiec-

kiego Departament Rolnic-

twa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

 

Obszar „Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności 

lokalnych”, zadanie 2. 

Wspieranie rozwoju gospo-

dyń aktywnych społecznie 

„Gotowe...? 

Start!” 

5 000,00 zł 3,69 zł 5 003,69 zł 1.07 - 30.11. 

2021 
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5. KGW w Pętkowie Wielkim 

„Pętkowiacy” 

Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Mazowieckiego  

Departament Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 

 

Obszar „Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności 

lokalnych”, zadanie 2. 

Wspieranie rozwoju gospo-

dyń aktywnych społecznie 

„Łączymy się w 

gotowaniu” 

5 000,00 zł 0,00zł 5000,00 zł 1.07 - 30.11. 

2021 

6. KGW w Pętkowie Wielkim 

„Pętkowiacy” 

Lokalna Grupa Działania  

w  Ostrowi Mazowieckiej 

19.2 „Wsparcie na wdraża-

nie operacji w ramach stra-

tegii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społecz-

ność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 w 

ramach przedsięwzięcia 3B 

(P.#B) „Wsparcie na zakup 

sprztu/wyposażenia/infrastr

uktury” 

„Pętkowo Wiel-

kie  

- POBUDKA!!!” 

8 000,00 zł 2 366,23zł 10 366,23 

zł 

01.09.-01.12. 

2021 

7. KGW w Kępiste Borowe Fundacja Polskiego Fundu-

szu Rozwoju   

Wakacyjna  AktywAKCJA  „Koło na wesoło 

– gry i zabawy 

tam, gdzie 

mieszkamy” 

5 000,00 zł 171,00 zł 

 

5 171,00 zł 

 

1.07 do 31.08. 

2021 

8. KGW Kępiste Borowe Mazowiecki Instrument 

Aktywności Sołectw  

Bezpieczne i przyjazne 

sołectwo  

Ułożenie kostki 

brukowej 

5 000,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł 2021  
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Stowarzyszenie „Nad Wągrodą w Chmielewie” 

Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu Fundacji PZU w ramach projektu PZU z Kulturą. 

Napisali projekt p.n.  i uzyskali dofinansowanie na jego realizację. Odbywa się pod nazwą: 

Mali artyści - wielkie serca - zabawa w teatr a prawdziwa sztuka". Celem jest zwiększenie 

dostępu do kultury wysokiej dzieciom i młodzieży szkolnej, podwyższenie ich wiedzy na 

temat teatru i dziedzictwa kulturowego, które ze sobą niesie na poziomie lokalnym - wcielą 

się w rolę aktorów i ogólnopolskim, odwiedzą warszawski teatr Lalka, obejrzą spektakle, 

odbędą cykl warsztatów robienia lalek, dotkną teatr od kulis.  

W gmachu szkoły odbędzie się 20 warsztatów dla dwóch grup wiekowych 5-7 i 8-10 lat  

i zostanie uwieńczone wystawieniem Premiery spektaklu dla rodziców i lokalnej 

społeczności. Realizacja projektu jest przewidziana na okres 1.10.2021 – 01.04.2022. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębach Kościelnych w 2021 roku uczestniczyła w 50 

akcjach ratowniczych na ternie gminy. Posiada 4 samochody specjalne pożarnicze oraz liczne 

wyposażenie i sprzęt służący do pomocy w działaniach ratowniczych. 

W 2021 roku OSP w Zarębach Kościelnych otrzymała dofinansowanie ze środków KSRG  

w wysokości 5 000,00 zł.  Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji OSP w 

Kępistych Borowych, Świerżach Kończanach, Chmielewie i Zarębach Kościelnych otrzymały 

dofinansowanie po 5 000,00 zł. Środki z dofinansowania były przeznaczone na zakup sprzętu, 

materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. 

 Ze środków własnych gmina zakupiła niezbędne części oraz paliwa i oleje na sumę 

39.786,81 zł. Ogółem z budżetu gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 118.634,91 

zł. W 2021 r odbyły się 4 walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze z OSP w: Zarębach 

Kościelnych, Świerżach Kończanach, Chmielewie i Kępitach Borowych oraz Zjazd Oddziału 

Gminnego z OSP RP w Zarębach Kościelnych na  których dokonano wyboru nowych władz 

oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. 

 

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

Uchwałą  NR XX/154/17 z dnia 15 lutego 2017 roku 

Celem opracowania programu rewitalizacji jest wieloletni proces wyprowadzenia ze 

stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Program Rewitalizacji ma charakter 

kompleksowy i dotyczy zarówno sfery przestrzennej, środowiskowej, technicznej, społecznej 

jak i gospodarczej. Wdrożenie programu przyczyni się do usunięcia lub zminimalizowania 

zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji co w wieloletniej perspektywie zagwarantuje 

zrównoważony rozwój. 

Jednym z głównych obszarów rewitalizacji była adaptacja budynku komunalnego na 

świetlicę wiejską usytuowanego w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 13. Uchwałą Rady 

Gminy XIV/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku zostało zmienione przeznaczenie budynku 

pod Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. 

Na realizację zadania gmina za pośrednictwem Wojewody otrzymała z Funduszu Soli-

darnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej kwotę 1930610,00 zł. Całkowity koszt budowy Centrum wyniósł 2343000,00 zł.  

W 2022r Gmina otrzymała dofinansowanie na wyposażenie w kwocie 240000,00 zł. 
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Otwarcie obiektu przewidziane jest na czerwiec 2022 roku. Opieką objętych będzie  6 

osób w systemie całodobowym oraz 18 osób w systemie dziennym. Na obszarze 5 gmin 

mieszka 433 osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością, w tym 195 osób ze 

znaczną niepełnosprawnością. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego znacząco 

wpłynie na poprawę dostępu do różnych form opieki dla dorosłych osób ze znacznymi i 

umiarkowanymi niepełnosprawnościami. Jest odpowiedzią na istniejące potrzeby lokalnej 

społeczności, w której funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami przez okres trwałości pro-

jektu czyli przez  5 lat z perspektywą dalszej współpracy po zakończeniu projektu.  

       Dodatkowo Centrum bezpośrednio wpłynie  na ożywienie gospodarcze poprzez stworze-

nie nowych miejsc pracy. Do pracy w nim zatrudnionych zostanie łącznie 16 osób w pełnym 

bądź niepełnowymiarowym czasie pracy: kierownik  Centrum, 9 opiekunek/opiekunów, Asy-

stent osoby niepełnosprawnej dla osób o specjalnych potrzebach, księgowy/księgowa,  sprzą-

taczka,  pielęgniarka, rehabilitant, kierowca busa oraz terapeuta zajęciowy, zamiennie ze spe-

cjalistami z różnych dziedzin w zależności od potrzeb grupy np. psycholog, prawnik, dietetyk, 

animator, instruktor zajęć taneczno-ruchowych. 

Drugim głównym obszarem rewitalizacji jest rozbudowa boiska przy Szkole Podstawo-

wej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych  w 2021 roku Gmina kontynuowała pracę przy 

rozbudowie kompleksu sportowego ponosząc koszty w kwocie 109384,20 zł  oraz  złożyła 

wniosek o przyznanie pomocy finansowej do Polskiego Ładu  ” na zadanie: „ Przebudowa i 

rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Zarębach Kościelnych”. na wartość rzeczową w kwocie 3580000,00 zł z kwotą dofi-

nansowania 3222000,00zł. 

 

Program „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 

Celem programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy. Adresowany jest do 

wszystkich mieszkańców gminy Zaręby Kościelne, a przede wszystkim do ofiar przemocy w 

rodzinie, jej sprawców i świadków. W realizacji programu uczestniczą specjaliści 

zaangażowani w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje 

zajmujące się problemem przemocy w rodzinie. Realizacja gminnego programu ma na celu 

zapewnienie wsparcia i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i 

skuteczności zorganizowania form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, a co za tym 

idzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenia jednolitego, profesjonalnego 

systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

w 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych kontynuował 

działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie podejmowane w ramach 

procedury ,,Niebieska Karta’’. Wszystkie osoby i rodziny, u których wszczęto procedurę stały 

się automatycznie adresatami tych działań. Osobom, co do których istniało podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą udzielono wsparcia prawnego oraz socjalnego. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

powołany został Zespół Interdyscyplinarny a w jego ramach działały grupy robocze, które 

podejmowały działania zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie.  
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Praca grup roboczych prowadzona jest w zależności od zgłaszanych potrzeb i skupia się 

na rozwiązywaniu specyficznych problemów w konkretnej rodzinie, na spotkania zapraszane 

są osoby doświadczające przemocy oraz wzywane są osoby co do których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc. W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 do 31 

grudnia 2021 odbyły się dwa posiedzenia zespołu podczas, którego omówiono zjawiska 

przemocy na terenie gminy Zaręby Kościelne. Omówiono również zadania jakie spoczywały 

na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie Zespołu diagnozowali sytuacje  

w poszczególnych rodzinach, wymienili się informacjami, omówili możliwości udzielenia 

odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również możliwości dotyczące 

profilaktyki oraz podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętych przemocą. 

W 2021 roku wszczęto 5 procedur Niebieskiej Karty, dwie procedury były kontynuowane  

z poprzedniego roku, odbyło się 8 posiedzeń grup roboczych oraz w 6 przypadkach 

zakończono procedurę Niebieskiej Karty. 

 

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne uchwalony Uchwałą 

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

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zaręby Kościelne – to strategiczny dokument 

dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera 

informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie 

gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających 

te ilości. Celem PGN jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których 

wdrożenie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz 

gazów cieplarnianych. Założenia planu wpisują się w poszczególne cele i wynikające z nich 

przedsięwzięcia zawarte w PR. Działania takie jak: poprawa efektywności energetycznej 

budynków użytkujących tradycyjne piece na paliwa stałe, czy będących w złych stanie 

technicznym, które są wpisane do programu w poszczególnych projektach są zgodne celem 

PGN, czyli zmniejszeniem niskiej emisji na terenie Gminy. 

W 2021 roku mieszkańcy naszej gminy korzystali z dotacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na wymianę pieców węglowych na ekologiczne, docieplanie budynków, 

przegród stropów oraz wymianę okien, oraz z Narodowego Funduszu na instalacje paneli 

fotowoltaicznych. Dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska gmina 

przystąpiła do programu ,,Czyste Powietrze’’ tworząc w Urzędzie punkt konsultacyjny, gdzie 

pracownik udziela pomocy mieszkańcom w korzystaniu z dotacji.  

 

 

Program 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 

 

Podstawowe cele programu to oczyszczanie terytorium Gminy z azbestu oraz usunięcie 

stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych 

azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy, a także sukcesywna 
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likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie, do 

spełniania wymogów ochrony środowiska. Ponadto opracowanie dokumentu jest niezbędne 

do pozyskiwania dofinansowania na działania związane z demontażem, transportem  

i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych. Efektem realizacji wyżej wymienionego 

programu jest odebranie z terenu Gminy Zaręby Kościelne 57 ton materiałów zawierających 

azbest na kwotę 20571,67 zł (pozyskano na ten cel fundusze w 2021 roku w kwocie 20571,67 

zł z WFOŚ i GW). Gmina otrzymała dofinansowanie w 100% kwoty wydatkowanej na odbiór 

i utylizację azbestu. 

 

 

Realizacja Programów Rządowych 

 

,,WSPIERAJ SENIORA” 

 Gmina Zaręby Kościelne przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”, który ma na 

celu  dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy  

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie  

np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 

 Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze 

wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 

artykuły spożywcze, środków higieny osobistej i leki. Pomoc Seniorom zapewniają  

pracownicy Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych. 

Do dnia 31.12.2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych  

zarejestrował łącznie 411 zgłoszeń, w tym 34 zgłoszeń zarejestrowanych przez infolinię i 377       

zarejestrowanych bezpośrednio w Ośrodku. 

 18 Seniorów w wieku 70 lat i więcej z terenu Gminy Zaręby Kościelne zgłosiło 

potrzebę dostarczania żywności, środków higienicznych, leków, załatwienie spraw 

urzędowych i opłacenia    rachunków. 

 W ramach środków na realizację programu Wspieraj Seniora wydatkowano kwotę 

33.686,99 zł. (dotacja 26.762 zł, środki własne 6.924,99 zł). 

 Dzięki Programowi ,,Wspieraj Seniora'', Seniorzy z terenu Gminy Zaręby Kościelne w 

obowiązującym stanie pandemii  pozostali w domach, unikają kontaktów i czują się 

bezpieczni. 

 

 ,, OPIEKA WYTCHNIENIOWA” 

 Gmina Zaręby Kościelne jako jedna z dwóch gmin w powiecie ostrowskim  otrzymała 

środki na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

W dniu 06.05.2021 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz 

podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie 

wysokości i trybu przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego –  Państwowego 

Funduszu Celowego na realizację Programu ,,Opieka wytchnieniowa” w 2021 roku w Gminie 

Zaręby Kościelne.   

Na podstawie podpisanej umowy Gmina Zaręby Kościelne otrzymała środki  

w wysokości 45 696,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania. 
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Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.  

Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może 

odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy. W ramach programu  

w Gminie Zaręby Kościelne wsparciem objęto od 1.04.2021 r. 7 opiekunów osób 

niepełnosprawnych w tym pięciu osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

i dwoje dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami pkt 7 i 8. Każda z osób 

objętych wsparciem wykorzystała 1.120 godzin wsparcia  do 23 grudnia 2021 roku. 

 

,,Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” 

           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych podpisała 

umowę nr 50/2020 w dniu 15.01.2021 r. z Caritas Diecezji Łomżyńskiej w zakresie 

nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących  

z terenu Gminy Zaręby Kościelne. Tą formą pomocy objęto 166 osób. 

 Paczki z produktami spożywczymi to istotna pomoc dla osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej. Takie wsparcie udzielane jest w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa. Kryteria obowiązujące do skorzystania z w/w pomocy: 

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. 

  

Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne 

Rok szkolny 2020/2021 to pierwszy rok, w którym przedszkole zaczęło funkcjonować przez 

10 godzin dziennie. Gmina Zaręby Kościelne pozyskała kwotę 247 189,13 złotych z  projek-

tu RPMA.10.01.04-14-c491/19 pt. „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie 

Zaręby Kościelne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-

go w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie  

i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu został przeprowadzony remont pomieszczeń, w tym utworzono jadalnię,  

zmywalnię naczyń, rozdzielnię posiłków (posiłki będą przygotowywane w kuchni przyszkol-

nej), wyremontowano łazienki,  wyposażono bazę lokalową w nowe meble i pomoce dosto-

sowane do potrzeb realizacji oferty dla dzieci. Dostosowana baza lokalowa pozwoliła na  

utworzenie  10 nowych miejsc w przedszkolu, oraz oddzielnych oddziałów –dla 3- latków,  

4- latków, 5- latków i 6- latków wydłużając czas pobytu w przedszkolu z 5 do 10 godzin 

dziennie. Rozpoczęto realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz wzbogacono 

ofertę edukacyjną o dodatkowe zajęcia – logopedia, rytmika i zajęcia gimnastyki korekcyjnej. 

W 2021 roku gmina otrzymała dofinansowanie na kontynuację wyżej wymienionego   

programu  kwotę  91 337,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zakup żyw-

ności, adaptację pomieszczeń oraz zakup artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.  

 

Program „ Poznaj Polskę” 

W 2021 roku w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą Poznaj Polskę 44 uczniów klas od 

IV do VIII Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych uczestniczyło w  3-dniowej  

wycieczce odwiedzając: 

- Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 

- Plac Zamkowy w Lublinie, 
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- Starówka w Lublinie, 

- Zwiedzanie Kazimierza Dolnego,  

- Ogród Botaniczny w Lublinie, 

- Kraina rumianku w Hołownie. 

Całkowity koszt realizacji wycieczki edukacyjnej wynosił 19 782,00 zł w tym wsparcie finan-

sowe z MEiN 15000,00 zł, a dofinansowanie z gminy w kwocie 4 782,00 zł.  

 

Program „ Laboratoria przyszłości” 

W ramach realizacji programu pod nazwą „ Laboratoria przyszłości” do Szkoły Podstawowej 

w Zarębach Kościelnych został zakupiony sprzęt komputerowy tj. Laptop, Scaner 3D, Aparat 

fotograficzny CANON wraz z akcesoriami, Drukarka 3D, Robot edukacyjny wraz z akceso-

riami, na które została wydatkowana kwota 45 304,18 zł.  
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PODSUMOWANIE 

 

Gmina Zaręby Kościelne chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła 

trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. 

Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne 

jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb mieszkańców. 

Na terenie Gminy Zaręby Kościelne dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do 

odwiedzenia stron internetowych prowadzących przez Urząd Gminy Zaręby Kościelne 

www.zareby-kosc.pl oraz facebook’a gminnego https://www.facebook.com/ZarebyKoscielne.       

Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet oraz 

tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i w urzędzie. Każdego roku organizowane są też 

zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach.  

 Wiadomo że rok 2021w związku z epidemia Covit-19 był dla nas wszystkich rokiem 

szczególnie trudnym. Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców , musimy stawiać czoła 

niełatwemu wyzwaniu poprawy warunków i nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat 

wykonanych zadań, ale również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów  

i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata, na które 

złożono wnioski celem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych bez których nie stać gminę na 

realizację kosztownych inwestycji. 

Wyzwania gminy Zaręby Kościelne są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się 

prowadzić właściwą politykę finansową, która przekłada się na poprawę życia społeczeństwa 

i stwarza sprzyjające warunki rozwoju, dlatego w edycji Rankingu Samorządów 2021 

Gmina Zaręby Kościelne zdobyła wysokie, bo 61 miejsce w kraju na 1537 gmin wiejskich  

Ranking Samorządów weryfikuje sprawność i skuteczność działań władz lokalnych 

w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju swoich małych ojczyzn. Niezależny ranking 

prowadzony jest corocznie i docenia gminy i miasta dobrze zarządzane, dbające o trwałość 

ekonomiczną, środowiskową oraz społeczną.  

 

W załączeniu : 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 

  

http://www.zareby-kosc.pl/
https://www.facebook.com/ZarebyKoscielne
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INFORMACJA  Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2021 ROK. 

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr XXI/159/20 z dnia 30 grudnia 2020 r uchwaliła 

budżet gminy na rok 2021 , który po stronie dochodów wynosił 20.499.826.84 zł w tym dochody 

bieżące 17.133.736,11 zł  i majątkowe 3.366.090,73 zł oraz po stronie wydatków 24.145.498,80 zł  

w tym: wydatki bieżące 15.594.619,04 zł i majątkowe 8.550.879,76 zł. W ciągu roku uchwałami Rady 

i zarządzeniami Wójta zmieniono plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych 

na zadania zlecone i własne , dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych.  

Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r wynosił ogółem 24.407.316,39 zł  

wykonanie  24.514.077,87 zł, co stanowi 100,44 % planu w tym:  

 dochody bieżące  plan 18.665.226,05 zł wykonanie  18.700.798,23 zł co stanowi 100,19 %   

wykonania planu, 

 dochody majątkowe plan  5.742.090,34 zł wykonanie 5.813.279,64 zł co stanowi 101,24 %   

wykonania planu. 

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 23.381.405,26 zł  wykonanie 21.832.290,86 zł   

co stanowi 93,37 % w tym:  

 wydatki bieżące plan  17.090.644,95 zł wykonanie 16.073.202,36 zł co stanowi 94,05 %  

wykonania planu, 

 wydatki majątkowe plan 6.290.760,31 zł wykonanie 5.759.088,50 zł co stanowi 91,55 %  

wykonania planu. 

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 4.231.066,91 zł  zrealizowano  

w kwocie 5.784.253,65 zł  co stanowi 136,71 %, jako: 

 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach  

publicznych 2.728.348,38 zł, 

  wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 3.055.905,27 zł.  

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 5.256.978,04 zł zrealizowano w kwocie  

5.256.978,04 zł w tym: 

 spłata kredytów i pożyczek w kwocie 944.328,04 zł,  

 przelew na rachunki lokat w kwocie 4.312.650,00 zł w tym: 

 środki z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota  2.100.000,00 zł, 

 uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji kwota  

1.732.375,00 zł, 

 uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe w zakresie wodociągów kwota  

480.275,00 zł. 

 

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 24.514.077,87 zł  

co stanowi 100,44 % planowanych dochodów w tym: 

subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 8.775.159,00 zł z tego: 

 część oświatowa w kwocie  2.825.923,00 zł, 

 część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie  3.371.370,00 zł, 

 część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 20.445,00 zł, 

 uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.557.421,00 zł. 

 

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 6.935.990,22 zł z tego: 

 na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie  6.455.824,69 zł, 

 na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 480.165,53 zł. 

Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień ( umów) w kwocie 50.000,00 zł. 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

 w kwocie 91.337,85 zł. 
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Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

w kwocie  49.802,90 zł. 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   26.445,00 zł. 

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gminy (fundusz sołecki) kwota 55.998,34 zł, 

Środki otrzymane  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w kwocie 20.571,67 zł. 

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu  Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 48.167,25 zł. 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji  

w kwocie 1.930.610,00 zł.  

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących w kwocie 

55.302,39 zł.  
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych  

w kwocie 1.000.000,00 zł.    

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 126.790,00 zł. 

 

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie  5.347.903,25 zł.  

 

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Plan dochodów wynosi 581.134,58 zł osiągnięto wpływy w kwocie 581.938,82 zł.  

Dochody wykonane zostały w 100,14 %  w tym dochody majątkowe 50.000,00 zł. 

Osiągnięto dochody z : 

 dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie   528.374,58 zł, 

 dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu 

budowy  

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów  w kwocie 50.000,00 zł  na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km 0+000-

0+221,00”, 

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie  3.413,42 zł, 

 pozostałe odsetki w kwocie 0,82 zł, 

 wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł,  

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę  2.499,67 zł. 

Prowadzone są czynności do wyegzekwowania zaległości.  

Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 

WODĘ 

Zaplanowano dochody w kwocie 297.000,00 zł wykonano w kwocie  289.122,17 zł co stanowi 

97,35%  

z tego: 

 osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 287.663,80 zł, 

 odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę  1.458,37 zł, 

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą  56.065,73 zł przez cały czas 

prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości. 

 

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 

Zaplanowano dochody majątkowe  w kwocie 206.300,00 zł. wykonano w kwocie 206.368,17 zł. 

tj.100,03 %. Są to środki otrzymane Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa 

ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”. 
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Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Zaplanowano dochody w kwocie 324.755,26 zł osiągnięto w kwocie 368.125,81 zł, tj.113,35 % w tym 

dochody majątkowe w kwocie 271.406,94 zł. 

Dochody osiągnięto: 

 z najmu i dzierżawy budynków komunalnych w kwocie 93.087,42 zł, 

 z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 105,41 zł, 

 wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.459,90 zł, 

 odsetki od zaległych wpłat w kwocie 66,14 zł, 

 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 271.406,94 zł. 

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą  1.498,06 zł. 

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości. 

 

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

Na planowane dochody w kwocie  85.919,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 88.422,02 zł 

tj. 102,91 % w tym dochody majątkowe 780,00 zł.  

Dochody osiągnięto: 

 otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  

w kwocie 58.356,00 zł, 

 wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.076,88  

 z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.315,29 zł, 

 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie  10,85 zł, 

 dotacja z Urzędu Statystycznego na spis ludności w kwocie 13.883,00 zł, 

 ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 780,00 zł. 

 

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 792,00 zł. zrealizowano w kwocie   

792,00 zł,  tj. 100,00 %.  Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego  z przeznaczeniem na 

aktualizację rejestru wyborców.   

 

 

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

Zaplanowano dochody w kwocie 3.709.627,16 zł osiągnięto w kwocie 3.926.368,24 zł tj. 105,84 %   

z tego : 

 z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej  

z odsetkami w kwocie 3.574,00 zł, 

 z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie  681.310,16 zł, 

 z podatku rolnego w kwocie 364.939,92 zł, 

 z podatku leśnego  w kwocie   61.833,74 zł, 

 z podatku od środków transportowych w kwocie  157.750,00 zł, 

 z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.864,00 zł, 

 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 10.097,00 zł, 

 z opłaty eksploatacyjnej  w kwocie 71.214,00 zł, 

 z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 92.907,49 zł, 

 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie  288,14 zł, 

 wpływy z opłaty skarbowej  w kwocie 19.534,00 zł, 

 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39.231,67 

zł, 
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 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  

w kwocie 5.775,74 zł, 

 z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.228.253,00 zł, 

 z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 185.882,06 zł, 

 wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 424,52 zł,  

 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 488,80 zł. 

 

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 242.905,61 zł (kwota zaległości głównie 

dotyczy jednego podatnika w stosunku, do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku 

rolnego kwota 4.638,49 zł, podatku leśnego kwota  1.298,16 zł, podatku od środków transportowych  

kwota 17.313,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 37.67 zł. 

Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności w celu ich wyegzekwowania. 

Zaległości z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanych przez 

Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 2.971,66 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 

Plan w tym dziale wynosi 9.864.924,18 zł wykonano w kwocie 9.862.565,56 zł  tj. 99,98%  

 z tego : 

 część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie  2.825.923,00 zł, 

 część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.371.370,00 zł, 

 część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 20.445,00 zł, 

 uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 344.771,00 zł środki otrzymane od pozostałych jedno-

stek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów  

publicznych w kwocie 2.212.650,00 zł, 

 wpływ pozostałych odsetek w kwocie  7.641,38 zł, 

 środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych  

w kwocie 1.000.000,00 zł, 

 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin (zwrot środków  

z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckie w roku 2020) kwota 23.766,84 zł, 

 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

gmin (zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckie w roku 2020)  

kwota 55.998,34 zł. 

 

 

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Zaplanowano dochody w kwocie 354.502,76 zł wykonano w kwocie 358.484,87 zł, tj. 101,12 %.  

Dochody osiągnięto z następujących źródeł: 

 wpływy z różnych opłat w kwocie 6.016,00 zł, 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę  308,94 zł, 

 wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.278,27  zł, (wpływy refundacji prac interwencyjnych ), 

 wpływy z opłaty za wydawanie duplikatu świadectw w kwocie 90,00 zł, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji   rządowej  

w kwocie 30.844,91 zł ( bezpłatny dostęp do podręczników), 

 dotacje celowe  na udzielenie pomocy gminom w zakresie wychowania przedszkolnego  

w kwocie 100.028,00 zł, 

 wpływy z usług w kwocie 17.720,90 zł za zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przed-

szkola publicznego będących mieszkańcami innych gmin, 

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                       

„Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne”  w kwocie  91.337,85 zł,  

 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w ramach programu pn. „Laboratoria przyszło-

ści” kwota  70.000,00 zł, 



84 
 

 środki Ministerstwa Edukacji I Nauki w ramach przedsięwzięcia  pn. „Poznaj Polskę”  

kwota 19.860,00 zł. 

 

Dz. 851  OCHRONA ZDROWIA 

Zaplanowano dochody w kwocie 30.028,00 zł. wykonano w kwocie 30.028,00 zł tj.100,00% 

Otrzymano dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID. ( punkt szczepienia i piknik promujący 

szczepienia)  

 

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.486.330,36 zł wykonano  

w kwocie 2.491.159,42 zł, tj. 100,19 %. w tym majątkowe 1.930.610,00 zł. 

 Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych: 

 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13.610,26 zł, 

 na zasiłki okresowe  w kwocie 14.134,76 zł, 

 na zasiłki stałe w kwocie 167.737,59 zł, 

 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie  112.896,00 zł, 

 na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 129.682,44 zł, 

 na dożywianie w kwocie 27.928,08 zł, 

 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” w kwocie 

26.762,00 zł, 

 wpływy z usług opiekuńczych w kwocie  9.328,00 zł, 

 dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 473,90 zł, 

 wpływ z różnych dochodów w kwocie 2.694,00 zł, 

  środki otrzymane z Państwowych Funduszy Solidarnościowego na  program  „Opieka wytchnie-

niowa” w kwocie  45.126,03 zł, 

 środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy 

 i Polityki Społecznej   na finansowanie kosztów bieżących zadania pn. „Centrum opiekuńczo-

mieszkalne” w kwocie  10.176,36 zł, 

 środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy 

 i Polityki Społecznej   na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Centrum opiekuńczo-

mieszkalne” w kwocie  1.930.610,00 zł. 

 

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Na planowane dochody w kwocie  32.275,00 zł  wykonano w kwocie 20.064,00zł, tj. 62,17 %  

otrzymano dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia socjalne  

i pomoc materialną dla uczniów. 

 

Dz. 855 – RODZINA 

Na planowane dochody w kwocie 5.749.473,90 zł wykonano  w kwocie 5.711.408,42 zł tj.  99,34 %. 

Dochody osiągnięto: 

 z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500+”  

w  kwocie 3.705.725,00 zł, 

 z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  w kwocie 

1.965.987,16 zł, 

 z tytułu dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 153,90 zł, 

 z tytułu wpływów dotacji na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 21.656,70 zł, 

 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje programu  „ Dobry Start” w kwocie 

369,00 zł, 

 z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

w  kwocie 11.117,11 zł, 
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 z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w kwocie 5.599,55 

zł, 

 środki z Funduszu Pracy kwota 800,00 zł. 

 

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek  alimentacyjnych 

stanowią kwotę 437.706,90 zł  brak możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację 

materialną dłużników. 

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Na planowane dochody w 667.154,19 zł osiągnięto wpływy  560.669,52  zł co stanowi 84,04 %   

w tym majątkowe 85.466,19 zł.  Na dochody składają się : 

 wpływy z  innych lokalnych opłat ( odpłatność za odbiór odpadów) w kwocie 270.937,63 zł, 

 wpływy z różnych opłat   w kwocie 4.213,45 zł  (Fundusz Ochrony Środowiska), 

 wpływy z różnych dochodów w kwocie 55.208,43 zł. (refundacja prac interwencyjnych, odszko-

dowania za szkody)  

 dochody z najmu osiągnięto w kwocie 1.401,61 zł, 

 odsetki w kwocie 5.852,97 zł, 

 wpływy z usług ( ścieki)  w kwocie 30.953,17 zł, 

 koszty egzekucji w kwocie 382,80 zł, 

 sprzedaż składników majątkowych w kwocie 3.207,73 zł, 

 kary i odszkodowania 2.069,08 zł, 

 zbycie praw majątkowych 32.455,56 zł, 

 środki otrzymane na utworzenie punktu konsultacyjnego z programu „Czyste Powietrze”  

kwota  9.000,00 zł, 

 dotacje z państwowych funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska na dofinan-

sowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2021 roku” kwota  

20.571,67 zł, 

 dotacja z państwowego funduszu celowego z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań typu Big Bag  w roku 2020” kwota 48.167,52 zł,  

 dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania w ramach ”Mazo-

wieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”           

kwota 26.445,00 zł,  

 dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

zadania realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2021” w kwocie 49.802,90 zł, 

 

Zaległości z tytułu opłaty za śmieci 91.468,00 zł. 

Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki z odsetkami 1.300,92 zł. 

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości. 

Dz. 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00 zł wykonano w kwocie 14.804,78 zł,  

tj. 105,75 % osiągnięto wpływy: 

 z najmu i dzierżawy składników majątkowych  9.804,78 zł, 

 wpływy z różnych dochodów 5.000,00 zł. 

 

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA 

Zaplanowano dochody w kwocie 3.100,00 zł , wykonano w kwocie 3.756,07  tj. 121,16% są to 

wpływy z najmu i dzierżawy . 

 

 



86 
 

WYDATKI 

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 23.381.405,26 zł zrealizowano  

 w kwocie 21.832.290,86 zł  co stanowi  93,37% wykonania planu w tym wydatki majątkowe              

5.759.088,50 zł  co stanowi 26,38 % wydatków ogółem. 

 

 

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Zaplanowano wydatki w wysokości 950.510,85 zł,  zrealizowano w kwocie 918.557,82 zł co stanowi   

96,64 % realizacji planu. w tym wydatki majątkowe 85.334,06 zł. 

W rozdziale 01008- Melioracje wodne- zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł  zrealizowano  

w kwocie 8.000,00 zł,  tj. 100,00 %  przekazując  dotację dla  Spółki Wodnej Zaręby  Kościelne. 

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki  

w kwocie 404.736,27 zł  wykonano w kwocie 373.043,50 zł co stanowi  92,17 % . 

Wydatki  poniesiono na: 

 wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń   ZUS, FP i odpisy  

na ZFŚS oraz składki na PEFRON, szkolenia -  65.481,40 zł,   

 wydatki związane z utrzymaniem hydroforni  i utrzymaniem sprzętu gminnego stanowią kwotę  

222.228,04 zł a składają się na nie: 

 zużycie energii elektrycznej  kwota 114.849,97 zł,                                                                                      

 zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej, paliwa, części do ciągnika  

i koparki  kwota 71.248,60 zł, 

 konserwacja stacji uzdatniania wody, usuwanie  awarii,  badanie wody, dozór techniczny,  

opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia, opłaty  za telefony,  drobne  usługi -  

36.129,47 zł. 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę  100.000,00 zł na inwestycję pn.:  

 „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości  Zaręby Kościelne” wydatkowano 85.334,06 zł. tj 85,33 % realiza-

cji  

w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciw-

działania COVIT-19 kwota 72.182,12 zł. 

 

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 7.400,00 zł wykonano    

 w kwocie 7.303,60 zł  co stanowi  98,70 % planu.  

Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów    

 z podatku rolnego.  

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 530.374,58 zł 

wykonano w kwocie 530.210,72 zł  co stanowi 99,97% .  

Wydatki poniesiono na: 

 zwrot podatku akcyzowego kwota 528.374,58 zł  w tym  koszty  obsługi z tytułu wypłaty akcyzy  

 w kwocie 10.360,28 zł,  

 opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 1.836,14 zł. 

 

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne- zaplanowano wydatki w kwocie 3.082.481,57 zł 

zrealizowano w kwocie 2.868.002,02 zł  tj. 93,04 %  w tym wydatki majątkowe w kwocie 

2.720.894,62 zł. 

Wydatki bieżące  poniesiono na:  

Utrzymanie dróg gminnych w kwocie  147.107,40 zł w tym na:  

 opłatę roczną  za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ubezpieczenie  – 38.110,68 zł, 

 wykonanie map, podziały działek z przeznaczeniem pod drogi – 18.722,75 zł, 

 zakup słupków i przepustów- 18.596,49 zł ,  

 montaż ozdób świątecznych przy drogach -19.500,00 zł, 
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 profilowanie i remonty dróg – 2.337,00 zł,  

 zakupy na bieżące utrzymanie – 2.881,93 zł, 

 zimowe utrzymanie dróg – 32.131,20 zł, 

 zakup pługa do odśnieżania, zgarniacza i pilarki 10.979,80 zł. 

Z planowanych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Złotoria   

na  kwotę 7.000,00 zł. zrealizowano kwotę 3.847,55 zł na zadanie pn. „Ustawienie progów 

zwalniających ze znakami i lustra drogowego”.  

Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki  

w kwocie 2.861.085,02 zł  zrealizowano w kocie 2.720.894,62 zł co stanowi  95,10 % realizacji planu 

w tym z funduszy sołeckich w kwocie 240.698,64 zł. 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 

 „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze” zaplanowano  

kwotę 26.643,57 zł. zrealizowano kwotę 26.643,53 zł (wydatki poniesiono w ramach funduszu so-

łeckiego sołectwa Świerże Kiełcze kwota 12.648,31 zł oraz z funduszu sołeckiego sołectwa 

Świerże Panki kwota 13.780,26 zł), 

 „ Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie wsi Rostki Daćbogi i Kępiste Borowe” zaplanowano  

kwotę  50.000,00 zł  wydatków nie realizowano, 

  „Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie” zaplanowano kwotę 24.000,00 zł  

wydatków nie zrealizowano, 

 „Modernizacja drogi w miejscowości Chmielewo” zaplanowano kwotę 26.428,56 zł  zrealizowano  

kwotę 26.418,18 zł. ( wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chmielewo), 

 „Modernizacja drogi w miejscowości Gaczkowo” zaplanowano kwotę 13.829,47 zł zrealizowano  

kwotę13.483,26 zł. ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Gaczkowo), 

  „Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo” zaplanowano kwotę 10.974,99 zł zrealizowano  

kwotę 10.974,06 zł  ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Grabowo ), 

 „Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty „ zaplanowano kwotę 13.878,69 zł  zrealizowano  

kwotę 13.875,63 zł. ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Kosuty), 

  „Modernizacja drogi w miejscowości Nienałty Szymany” zaplanowano kwotę 15.109,07 zł  

zrealizowano kwotę 15.088,41 zł  ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego Nienałty Szymany), 

 „Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria” zaplanowano kwotę 10.815,90 zł  zrealizo-

wano kwotę 10.693,62 zł  ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Złotoria), 

 „ Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice” zaplanowano kwotę 11.319,50 zł  

zrealizowano kwotę 11.303,70 zł ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Skłody 

Piotrowice), 

 „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Stachy” zaplanowano kwotę 11.762,43 zł. zrealizo-

wano kwotę 11.735,43 zł  ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Stachy), 

  „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie” zaplanowano kwotę 13.091,24 zł   

zrealizowano kwotę  13.090,89 zł. ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Skłody 

Średnie), 

 „Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia” zaplanowano kwotę 12.451,45 zł   zreali-

zowano 10.981,44 zł. ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa  Świerże Kolonia) 

  „Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne” zaplanowano kwotę 12.451,45 zł  zrealizo-

wano kwotę12.448,83 zł. ( wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Leśne), 

 „Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km.0+000- 0+221,00”  zaplano-

wano kwotę 180.000,00 zł zrealizowano kwotę 147.121,08 zł  ( dofinansowanie ze środków  

Województwa  Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych  

do gruntów rolnych kwota 50.000,00 zł), 

  „Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany” zaplanowano kwotę 13.714,79 zł zreali-

zowano kwotę 13.640,24 zł ( w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kończany  

kwota  11.614,79 zł), 

  „Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi” zaplanowano kwotę 14.402,23 

zł  zrealizowano kwotę 14.305,00 zł. ( w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki 

Daćbogi kwota 12.402,23 zł), 
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 „Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 70.000,00 zł   

zrealizowano kwotę 40.822,23 zł. ( w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby  

Kościelne kwota 40.159,60 zł), 

 „Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 

1+420,00 do km 1+1860,00 km” zaplanowano kwotę 83.400,00 zł. zrealizowano 83.394,00 zł, 

 „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo- Panieńskie- Pętkowo – Wielkie w lokaliza-

cji 0+000-1+719,04” zaplanowano kwotę 1.919.000,00 zł. zrealizowano 1.918.563,61 zł ( w tym 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziała-

nia  COVID- 19 kwota 1.500.000,00 zł), 

 „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”  

zaplanowano kwotę 295.811,68 zł. zrealizowano 295.811,48 zł  (w tym dofinansowanie z Rządo-

wego  Funduszu Dróg Lokalnych kwota 206.368,17 zł), 

  „Zakup kosiarki bijakowej” zaplanowano kwotę 32.000,00 zł  zrealizowano kwotę 30.500,00 zł. 

 

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zaplanowano wydatki  

w kwocie 150.482,06 zł zrealizowano w kwocie 119.753,11 zł, tj. 79,58  %  w tym majątkowe   

49.329,00 zł. 

 

Wydatki poniesiono na: 

 zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie  3.370,77 zł, 

 zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej  

w kwocie  19.460,57 zł,  

 zakup materiałów do bieżących remontów budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy  

w kwocie 7.202,62 zł, 

 wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, remonty budynków mieszkalnych, podziały działek, 

akty notarialne w kwocie 27.944,15 zł. 

 koszty odszkodowania za wywłaszczona nieruchomość po zakończonej inwestycji w kwocie  

12.446,00 zł. 

Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki  

w kwocie 60.000,00 zł zrealizowano w  kwocie 49.329,00 zł, tj. 82,22 %  realizacja inwestycji 

przedstawia się następująco: 

 „Budowa budynku komunalnego” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. zrealizowano 2.976,00 zł, 

 „Zakup działki w Pętkowie Wielkim” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. zrealizowano 46.353,00 

zł. 

 

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.490,94 zł wykonano w kwocie 26.470,80 zł co stanowi   65,37 % 

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki  

w kwocie 40.000,00 zł  zrealizowano w kwocie  26.470,80 zł, tj. 66,18 % .  

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 

W rozdziale 71095- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 490,94 zł  

 na zadanie inwestycyjne pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja nie została 

zrealizowana. 

 

Dz. 720 – INFORMATYKA 

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 32.500,00 zł 

wydatkowano 32.199,21 zł co stanowi  99,07 % planu.  Wydatki poniesiono na obsługę 

informatyczną.  
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Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Planowano wydatki w kwocie 2.150.239,81 zł  zrealizowano 1.920.051,47 zł, tj. 89,29 %. 

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 98.794,26 zł 

zrealizowano w kwocie 89.280,81 zł, tj. 90,37 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika 

 i pochodne od wynagrodzeń tj.: ZUS, FP, ZFŚS. 

W rozdziale 75022 – Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki  

w wysokości  76.300,00 zł zrealizowano w kwocie 56.740,05 zł co  stanowi  74,36% realizacji planu.  

W ramach tej kwoty wypłacono: 

 diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym za 

udział w sesjach i komisjach w kwocie 46.880,00 zł, 

 abonament systemu transmisji głosowania i drobne usługi  w kwocie 8.011,73 zł , 

 usługi telekomunikacyjne w kwocie 676,50 zł,    

 zakupy dla Rady Gminy (zakup kamery )  1.171,82 zł.                

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki  

w kwocie 1.897.835,55 zł zrealizowano  1.715.452,89 zł co stanowi   90,39 % realizacji planu. 

Wydatki poniesiono na: 

 wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, wynagrodze-

nia bezosobowe, badania pracowników,  pochodne od wynagrodzeń  tj. ZUS, FP,   odpisy na 

ZFŚS i wpłaty na  PFRON  w kwocie 1.474.503,29 zł, 

 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie  28.745,00 zł, 

 koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe w kwocie  9.352,71 zł, 

 zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu w kwocie  17.120,17 zł, 

 zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, komputera, oleju opałowego 

do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów na potrzeby se-

kretariatu w kwocie 66.863,11 zł, 

 opłata za monitoring w kwocie 1.328,40 zł, 

 obsługa prawna w kwocie 29.520,00 zł , 

 opłaty pocztowe, prenumerata i inne usługi łącznie poniesiono wydatki w kwocie  60.577,46 zł, 

 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie  7.725,68 zł, 

 szkolenia pracowników w kwocie  14.789,33 zł,  

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21,95 zł, 

 ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty w kwocie 4.905,79 zł. 

 

 

W rozdziale 75056-Spis powszechny i inne- zaplanowano wydatki w kwocie 13.883,00 zł 

zrealizowano 13.883,00 zł, tj. 100 % wydatki poniesiono na przeprowadzenie Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r . 

 

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki  

w kwocie 45.000,00 zł  zrealizowano 33.007,92 zł.  tj. 73,35 %.  

Wydatki poniesiono na promocje gminy. 

 

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 18.427,00 zł  

zrealizowano w kwocie 11.686,80  zł,  co stanowi 63,42 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na: 

 składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”, Związku Samorządów                

Polskich w kwocie 5.359,80 zł, 

 wypłatę diet sołtysom za udział w Sesjach Rady Gminy 5.900,00 zł, 

 dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Partnerska 

współpraca w zakresie rozwoju  oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-

Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w kwocie 427,00 zł. 
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Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI  

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

– zaplanowano wydatki w kwocie 792,00 zł zrealizowano w kwocie 792,00 zł, tj. 100,00 % planu  

na aktualizację stałego rejestru wyborców. 

 

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Zaplanowano wydatki w kwocie 134.061,82 zł  zrealizowano 123.634,91 zł, tj. 92,22%.  

w tym majątkowe w kwocie 5. 000,00 zł.  

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 

5.000,00 zł  na inwestycje pn.: „ Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji  

w Małkini Górnej”  zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł  tj.: 100 %. 

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki w kwocie 127.061,82 zł 

zrealizowano 118.634,91 zł, tj. 93,37 % wydatki poniesiono na:  

 wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe, pochod-

ne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, składki PFRON w kwocie 71.533,94 

zł, 

 konserwacje  sprzętu w OSP Chmielewo w kwocie 1.881,00 zł, 

 wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP  

w kwocie 3.957,09 zł, 

 energię elektryczną w strażnicach w kwocie 4.812,43 zł, 

 ubezpieczenie  samochodów, badania techniczne, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi telefo-

niczne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy w kwocie 8.006,79 zł,       

 zakup paliwa , części do samochodów, zakup pompy zanurzeniowej  w kwocie 28.443,66 zł. 

 

W rozdziale 75414 Obrona cywilna- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł wydatków  

nie realizowano. 

 

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty  

i pożyczki – zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 72.506,50 zł   

co stanowi 72,51%.  

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. 

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA  

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę  76.500,00 zł wykonano 5.421,81 zł, tj. 7,09 %. 

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe- zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł 

zrealizowano w kwocie  5.421,81 zł co stanowi 90,36 % realizacji planu ponosząc wydatki  

na obsługę bankową i odsetki. 

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zaplanowano wydatki w kwocie 70.500,00 zł. 

Wydatków nie poniesiono. 

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi  4.792.124,58 zł wykonano w kwocie 4.529.697,69 zł   

co stanowi  94,52 %  w tym wydatki majątkowe w kwocie 109.384,20 zł. 

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- wydatki zaplanowano w kwocie 3.409.865,02 zł 

wykonano w kwocie 3.198.125,21 zł  co stanowi  93,79%.  
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Wydatki poniesiono na: 

 wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki 

wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP  i odpisy na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitało-

we badania pracowników w kwocie  2.817.495,90 zł, 

 zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych , zakup oleju opałowego, oraz środków czystości, 

rolet w kwocie 102.946,87 zł, 

 energię w kwocie 27.365,86 zł, 

 zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 46.503,98 zł, 

 stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 2.801,35 zł, 

 zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę 26.432,12 zł z przeznaczeniem na 

opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, 

opłata za monitoring,  poradnictwo psychologiczne, naprawa instalacji elektrycznej i centrali, roz-

budowa sieci komputerowej, konserwacja pieca, drobne usługi, 

 usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.797,23 zł, 

 ubezpieczenie mienia w kwocie 15.858,11 zł,  

 podróże służbowe w kwocie 235,41zł. 

 w ramach realizacji  programu  pn.  „Laboratoria przyszłości” wydatkowano kwotę  45.304,18 zł  

na zakup sprzętu komputerowego.    

 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 270.000,00 zł na inwestycje  

pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Zarębach Kościelnych” zrealizowano w kwocie 109.384,20 zł , tj. 40,51 %. 

 

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- planowano wydatki   

w kwocie 762.589,14 zł wykonano  752.010,05 zł, co stanowi  98,61 %.  

 

W ramach tej kwoty wypłacono: 

 wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, Pra-

cownicze Plany Kapitałowe, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 

531.946,40 zł, 

 zakup energii  w kwocie 2.068,20 zł, 

 drobne usługi w kwocie 683,16 zł, 

 wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego                               

w kwocie  111.542,15 zł, 

 zakup pomocy naukowych w kwocie 705,64 zł, 

 zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego  

 w kwocie 8.896,36 zł, 

 w ramach realizacji projektu „ Rozwój edukacyjnej opieki przedszkolnej” wydatkowano  

kwotę 96.168,14 zł na wynagrodzenia i pochodne ZUS, FP, zakup żywności, adaptacja pomiesz-

czeń, zakup artykułów gospodarstwa domowego i zabawek. 

 

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- planowano wydatki w kwocie  252.229,51 zł 

zrealizowano w  kwocie  225.248,72 zł co stanowi  89,30 %.  

 

W ramach tej kwoty wypłacono: 

 wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, pochod-

ne od wynagrodzeń  tj. składka ZUS, FP, FEP,  odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON   

w kwocie 115.347,22 zł, 

 zakup paliwa, części do autobusów szkolnych  w kwocie 34.104,21 zł, 

 zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych w kwocie 3.001,53 zł , 

 badania techniczne autobusów i drobne naprawy  w kwocie  10.507,70 zł, 

 ubezpieczenia  w kwocie 5.369,00 zł, 

 remont autobusu w kwocie 6.007,06 zł,  
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 podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 4.044,00 zł, 

 wynajem autobusu do dowożenia od miesiąca września w kwocie 46.868,00 zł. 

 

W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –zaplanowano wydatki  

w kwocie 19.229,00 zł zrealizowano w kwocie 11.137,80zł, tj. 57,92 % na dokształcanie nauczycieli. 

W  rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

i innych formach wychowania przedszkolnego- zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł 

zrealizowano w kwocie  45.000,00zł, tj. 100,00 %  wydatki poniesiono na: 

 wynagrodzenia i pochodne ZUS,FP, wydatki osobowe w kwocie 38.000,00 zł, 

 usługi w kwocie  5.000,00 zł, 

 zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł. 

 

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 

217.473,00 zł, zrealizowano w kwocie 217.473,00zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.  Wydatki 

poniesiono na: 

 wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne  

od wynagrodzeń, ZUS, FP w kwocie 209.773,00zł, 

 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.700,00 zł,  

 

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- planowano wydatki w kwocie 30.844,91 

zł wykonano 30.844,91 zł, tj. 100 % wydatki poniesiono na zakup materiałów, środków 

dydaktycznych i książek. 

 

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie  54.894,00 zł, 

wydatkowano 49.858,00 zł, co stanowi 90,83 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz 

socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 28.783,00 zł. 

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki  pod nazwa „Poznaj Polskę” w kwocie 

 21.075,00 zł  na wycieczki w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci szkolnych. 

 

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie  109.560,54 zł wykonano w kwocie 89.734,06 zł,  tj. 81,90%.  

W tym wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł.  

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł  

na inwestycje pn.: „Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego”  zrealizowano w kwocie 

5.000,00 zł. tj. 100%. 

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, 

zrealizowano 1.429,00 zł, tj. : 47,63 % . wydatki poniesiono na działania profilaktyczne. 

 

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 71.532,54 

zł zrealizowano w kwocie 53.277,06 zł co stanowi 74,48 % wykonania planu.  

Wydatki poniesiono na: 

 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, obsługę komisji oraz diety za posiedzenia 

komisji w kwocie 16.718,20 zł, 

 profilaktyka uzależnień, programy profilaktyczne, szkolenia, poradnictwo psychologiczne, koszty 

postępowania sądowego w 13.102,56 zł, 

 zorganizowanie półkolonii dla dzieci  23.456,30 zł. 
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W rozdziale 85195 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 30.028,00 zł. 

zrealizowano  

w kwocie 30.028,00 zł. tj.: 100%. Wydatki poniesiono na :  

 utworzenie punktu Covidowego, zakup wyposażenia, wynagrodzenie pracownika i koszty dowozu 

osób do punktu szczepień w kwocie 20.028,00 zł,  

 organizacja pikniku promującego szczepienia na Covid-19 kwota 10.000,00 zł. 

 

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 

3.577.180,29 zł wykonano w  kwocie 3.329.971,80 zł, tj. 93,09 %  wykonania planu, 

 z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę  129.682,44 zł. Wydatki majątkowe  

w kwocie 2.343.000,00 zł. 

W rozdziale  85202 – Domy Pomocy Społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 246.400,00 zł, 

wykonano w kwocie 191.738,07 zł  co stanowi 77,82 % . 

Wydatki poniesiono na  opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu  podopiecznych   

z terenu gminy. 

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia 

W ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Zarębach 

Kościelnych” zaplanowano wydatki w kwocie 2.482.335,00 zł zrealizowano w kwocie 2.353.176,36 zł  

tj. 94,80 % w tym wydatki bieżące na koszty związane z realizacja zadania kwota 10.176,36 zł  

i wydatki majątkowe w kwoce 2.343.000,00 zł ( w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarności w 

ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota 1.940.786,36 zł.) 

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej,  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji 

społecznej- zaplanowano wydatki w wysokości  14.611,00 zł  wykonano   w kwocie 13.610,26zł, 

tj. 93,15%. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób 

pobierających zasiłki stałe.  

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w kwocie 24.135,00 zł  wykonano w kwocie 19.902,72 

zł tj. 82,46 %. Wydatki poniesiono na: 

 wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 14.134,76 zł, 

 wypłatę zasiłków celowych w kwocie 5.767,96 zł. 

 

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zaplanowano wydatki w kwocie 177.950,00 zł wykonano   

w kwocie 167.737,59 zł co stanowi 94.26 % wykonania planu wydatki poniesiono na wypłatę 

zasiłków stałych. 

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 350.005,78 zł 

wykonano w kwocie 313.599,69 zł co stanowi  89,60% wykonania planu. 

Poniesiono wydatki na: 

 wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. 

składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne, ekwiwalent  

za odzież, delegacje, szkolenia łączne wydatki to kwota  288.110,27zł, 

 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej  to: opłaty pocztowe, 

opłaty  za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, 

ubezpieczenie mienia  kwota 25.489,42 zł. 

 

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki  

w kwocie  211.676,52 zł zrealizowano w kwocie 201.610,02 zł, tj. 95,24 % wykonania planu. 

Kwota ta, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych opiekunek. 

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 36.380,00 

zł  zrealizowano je  w kwocie 34.910,10 zł  co stanowi  95,96 %. Wydatki poniesiono na dożywianie. 
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W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 33.686,99 zł 

zrealizowano 33.686,99 % tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono na realizacje  programu „Wspieraj 

Seniora”  w związku z panującą pandemią  koronawirusa Covid-19. 

 

 

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Zaplanowano wydatki w kwocie 392.856,00 zł  zrealizowano w kwocie  372.131,03 zł  co stanowi 

94,72 % . 

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne- planowano wydatki w kwocie 350.581,00 zł  

wykonano 347.051,03 zł  co stanowi  98,99 % . 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

 wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, pochodne  

od wynagrodzeń tj.: składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 342.587,45 zł, 

 zakup  materiałów, środków czystości 4.463,58 zł.  

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -  zaplanowano 

wydatki w wysokości  42.275,00 zł. zrealizowano  25.080,00 zł. tj. 59,33 %  wydatki poniesiono 

na stypendia dla uczniów i koszty obsługi. 

Dz. 855 – RODZINA 

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.791.878,90 zł. zrealizowano w kwocie 5.730.190,37 zł,  tj. 98,93 %  

wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie  stanowią  kwotę 5.693.891,76 zł. 

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze- zaplanowano wydatki w kwocie 3.713.725,00 zł 

wykonano w kwocie 3.706.317,27 zł, tj. 99,80 % .Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń 

wychowawczych z realizacji programu Rodzina 500+ i koszty obsługi w tym: 

 świadczenia wychowawcze w kwocie 3.674.239,80 zł, 

 wynagrodzenie pracownika i pochodne ZUS FP odpisy z ZFŚS, szkolenia  

w kwocie 31.485,20 zł, 

 zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami  

w kwocie 592,27 zł. 

 

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki  

 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zaplanowano wydatki w 

kwocie 2.013.112,00 zł  wykonano w kwocie 1.970.992,90 zł, tj. 97,91% 

 świadczenia rodzinne tj.: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego , zasiłki dla opiekunów,  świadczenia rodzicielskie  ,  jednorazowe 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  w kwocie 1.842.804,68 zł, 

 składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców w kwocie 65.997,63 zł, 

 wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę  57.184,85 zł składają 

 się na to wynagrodzenia  i pochodne , usługi pocztowe i bankowe,  

 zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.005,74 zł. 

 

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- zaplanowano wydatki w kwocie 153,90 zł zrealizowano  

w kwocie 153,90 zł. tj. 100 % wydatki poniesiono na koszty obsługi. 

W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 20.369,00zł  

zrealizowano w kwocie 18.376,00 zł. tj. 90,22 %  wydatki poniesiono na: 

 zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 18.007,00 zł, 

 licencja na program Dobry Start w kwocie 369,00 zł. 

W rozdziale 85508- Rodziny zastępcze- zaplanowano wydatki w kwocie 22.405,00 zł zrealizowano  

w kwocie 12.693,60 zł.  tj.56,65 % . Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu czworga 

dzieci w rodzinach zastępczych. 
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W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano wydatki w 

kwocie 22.114,00 zł zrealizowano w kwocie  21.656,70 zł, tj. 97,93 %. Wydatki poniesiono na 

opłacenie składek zdrowotnych. 

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Zaplanowano wydatki w kwocie 1.390.912,92 zł wykonano w kwocie 1.161.304,47 zł, tj. 83,49 %   

w tym wydatki majątkowe 180.069,90 zł. 

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zaplanowano wydatki w kwocie 

197.477,13 zł  zrealizowano w kwocie 158.354,94 zł,  tj. 80,19 % . Wydatki poniesiono na: 

 zatrudnienie pracownika w oczyszczalni ścieków na ½ etatu pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP,  

dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkole-

nia, badania lekarskie pracowników w kwocie 32.857,82 zł, 

 energię w oczyszczalni w kwocie  64.358,72 zł, 

 ubezpieczenie i składki do Wód Polskich 17.655,11 zł, 

 zakup materiałów do oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, drobne usługi,  

telefony w kwocie  43.483,29 zł. 

 

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki  

w kwocie 417.550,00 zł  zrealizowano w kwocie  310.808,23 zł, tj. 74,44 % .  

Wydatki poniesiono na: 

 odbiór odpadów kwota 295.258,23 zł,  

 koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, ZUS, FP) kwota 15.550,00 zł. 

 

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł 

zrealizowano w kwocie 1.782,00 zł, tj. 89,10 %. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych 

zwierząt z terenu gminy. 

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zaplanowano wydatki  

w kwocie 30.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 9.029,68 zł.tj. 30,10% na realizację  programu  

„Czyste powietrze” na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjnego. 

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki   w kwocie 174.900,00 

zł zrealizowano w kwocie  147.803,75 zł co stanowi 84,51 % realizacji planu.  

Wydatki poniesiono na: 

 opłacenie energii elektrycznej ,oświetlenie dróg, ulic i placów  w kwocie 76.499,05 zł, 

 konserwacje  oświetlenia ulicznego w kwocie  53.857,00 zł, 

 analiza ograniczenia kosztów energii w kwocie 2.447,70 zł. 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł  na inwestycje pn.: ”Budowa 

przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości 

Pętkowo Wielkie” wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. tj 60,00 %.realizacji planu. 

 

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  za 

korzystanie ze środowiska– zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł wykonano   6.000,00 zł,  

tj. 100 %.  

Wydatki poniesiono na  zakup roślin ozdobnych i utrzymanie zieleni.                       

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związana  z gospodarką  odpadami - zaplanowano wydatki  

w kwocie 25.000,00 zł  na usuwanie azbestu z terenu gminy zrealizowano w kwocie 20.605,30 zł,  

tj. 82,42 %. 

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 537.985,79 zł 

zrealizowano w kwocie 506.920,57zł co stanowi  94,23%  realizacji planu w tym majątkowe w kwocie 

165.069.90 zł. 
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Wydatki poniesiono na : 

 wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników  zatrudnionych  

w ramach prac interwencyjny i robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wyna-

grodzenie roczne, pochodne  od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka 

PFRON, ekwiwalent za odzież , badania pracowników w kwocie 122.201,19 zł, 

 energia w budynkach komunalnych w kwocie 18.867,62 zł, 

 zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej  oraz materiałów  

do remontu budynków komunalnych, w kwocie 79.049,80 zł, 

 wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, drobne usługi, ubezpieczenie 

mienia w kwocie 79.831,96 zł, 

 usługi remontowe, remont schodów w budynku komunalnym, naprawa wiaty, naprawa kotła ole-

jowego  w kwocie 31.656,30 zł, 

 odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów i kotów oraz usługi weterynaryjne w kwocie 7.177,75 

zł, 

 podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 1.848,00 zł, 

 koszty postępowania sądowego w kwocie 1.218,05 zł. 

 

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 176.232,73 zł zrealizowano w kwocie 165.069,90 zł  

tj.: 93,67 %. w ramach tej kwoty realizowano zadania: 

 „Budowa altany w miejscowości Pułazie” zaplanowano kwotę 22.295,95 zł zrealizowano  

kwotę 17.699,75 zł  w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pułazie kwota 12.795,95 zł, 

 „ Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty Brewki” zaplanowano kwotę 23.977,12 zł zreali-

zowano 22.090,20 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nienałty Brewki  

kwota 13.977,12 zł. zadanie realizowano z udziałem środków „Mazowieckiego Instrumentu Ak-

tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”  w kwocie 9.987,60 zł. 

 „Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętko-

wo  Wielkie” zaplanowano kwotę 19.601,22 zł. zrealizowano kwotę 19.320,00 zł w tym w ramach 

funduszu  sołeckiego sołectwa  Pętkowo Wielkie kwota 15.601,22 zł. 

 „Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry zaplanowano 

kwotę 22.136,86 zł  zrealizowano 22.090,20 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Kańkowo Piecki, Niemiry,  Stara Złotoria kwota 19.636,86 zł, 

 „Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo” zaplanowano kwotę 12.599,09 zł   

zrealizowano w kwocie 11.462,75 zł  zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołec-

twa Rawy Gaczkowo, 

  „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo” zaplanowano kwotę 34.272,41 zł 

zrealizowano w kwocie 33.465,80 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budziszewo  

kwota 14.272,41 zł. zadanie realizowano z udziałem środków z „Mazowieckiego Instrumentu  

Aktywizacji  Sołectw MAZOWSZE 2021”  w kwocie  9.827,70 zł. 

 „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki” zaplanowano kwotę 17.815,90 zł 

zrealizowano 16.851,00 zł. zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Uścianek Wielki, 

 „Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim” zaplanowano kwotę 23.534,18 zł zreali-

zowano w kwocie 22.090,20 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo Wielkie 

kwota 13.534,18 zł zadanie realizowano z udziałem środków „Mazowieckiego Instrumentu Akty-

wizacji  Sołectw MAZOWSZE 2021”  kwota 9.987,60 zł.   

 

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Zaplanowano wydatki w kwocie  585.832,98 zł  zrealizowano w kwocie 513.324,02 zł,  tj. 87,62%   

w tym wydatki majątkowe 261.076,72 zł. 

 

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki  

w kwocie 255.512,06 zł zrealizowano w kwocie 186.321,60 zł, tj. 72,92 %. Wydatki poniesiono na: 

 bieżące  utrzymanie świetlic ( zakup oleju opałowego, energię, wywóz nieczystości, drobne usłu-

gi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami) w kwocie 40.217,68 zł. 
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Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 200.512,06 zł zrealizowano 146.103,92 zł,  

tj. 72,86 % w ramach tej kwoty realizowano zadania: 

 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka” zaplanowano kwotę 18.947,85 zł.   

zrealizowano w kwocie 17.341,10 zł. realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego  

sołectwa Kietlanka. 

 „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę  

40.000,00 zł.  zrealizowano w kwocie 27.818,34 zł w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 

sołectwa Gąsiorowo kwota 21.556,26 zł. 

 „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki”  

zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. zrealizowano w kwocie  52.093,64 zł w tym środki z funduszu 

sołeckiego sołectwa Zakrzewo Kopijki kwota 16.339,45 zł. 

 „Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych” zaplanowano kwotę 39.457,27 

zł. zrealizowano w kwocie 39.457,27 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Kępiste 

Borowe kwota 18.357,27 zł. zadanie realizowano z udziałem środków „Mazowieckiego Instru-

mentu Aktywizacji   

      Sołectw  MAZOWSZE 2021”  kwota 10.000,00 zł. 

 „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych” zaplanowano kwotę  

12.106,94 zł.  zrealizowano w kwocie 9.393,57 zł. wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego  

sołectwa Świerże Zielone. 

 „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na 

terenie gminy Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę  10.000,00 zł  wydatków nie zrealizowano.  

 

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 215.040,00 zł wykonano  

w kwocie 212.029,62 zł, tj.  98,60 % . 

 

Przekazano dotacje podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy.  

 

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 115.280,92 

zł wykonano w kwocie 114.972,80 zł tj 99,73 % na inwestycje pn.: „Budowa budynku rekreacyjnego  

na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz  Zgleczewo Panieńskie” w tym 

środki  funduszu sołeckiego sołectwa Zgleczewo Panieńskie  kwota 13.731,04 zł  środki funduszu 

sołeckiego  sołectwa Zgleczewo Szlacheckie kwota 12.549,88 zł środki „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”  kwota 10.000,00 zł. 

 

Dz.926- KULTURA FIZYCZNA 
Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 23.000,00zł zrealizowano w kwocie 18.547,77 zł, tj. 80,64%. 

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe-  zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł  zrealizowano   

w kwocie 547,77 zł, tj. 10,95 % . Wydatki poniesiono na drobne zakupy. 

W rozdziale 92695- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł 

zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł, tj. 100 % przekazując dotację celową na dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „ISKRA” w Zarębach Kościelnych.  

 

Podsumowując realizację budżetu Gminy Zaręby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona 

zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 100,44 % natomiast plan wydatków w  93,37%. 

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 91,55 % zrealizowane wydatki inwestycyjne 

stanowią  26,38 %  wydatków budżetowych.  

Gmina w ciągu roku nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek. 

Spłacono kredyty  i pożyczki  w kwocie  944.328,04 zł.   

Przychody budżetu gminy stanowią 5.784.253,65 zł, w tym : 

 niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach pu-

blicznych  w kwocie 2.728.348,38 zł,  

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie  3.055.905,27 zł . 
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Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosi  8.317.776.24 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.842,00 zł 

dotyczyły zaległości z podatku od osób fizycznych w tym: podatku rolnego 82,00 zł, podatku leśnego  

28,00 zł, podatku od nieruchomości 10.703,00 zł. odsetki w podatku od nieruchomości 29,00 zł. 

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynosiły 248.515,51 zł w tym:  

 podatek  od nieruchomości od osób fizycznych 71.802,00 zł, 

 podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.737,00 zł,  

 podatek od środków transportowych 156.982,51 zł, 

 podatek rolny od osób fizycznych 9.935,00 zł, 

 podatek rolny od osób prawnych 59,00 zł. 

 

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 459.970,33 zł w tym: 

 podatku od nieruchomości od osób prawnych 318.165,56 zł, 

 podatek od osób fizycznych 141.804,77 zł. 

 

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. 

Załączniki przedstawione do niniejszej informacji zostały sporządzone na podstawie danych 

wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonania 

planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury przedłożonych  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

                                                                                                                               Wójt 

                                                                                                                          mgr  Urszula Wołosiewicz 

 


