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Wstęp
Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka opracowano w związku z art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka w roku
2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy
Ostrów Mazowiecka.
Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną z uwzględnieniem aspektów funkcjonowania Gminy Ostrów
Mazowiecka w 2018 roku.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Ostrów Mazowiecka do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą
do przeprowadzenia debaty o raporcie.
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I.

Informacje ogólne
1. Położenie Gminy
Gmina Ostrów Mazowiecka została utworzona w wyniku reformy administracyjnej

w 1973 roku, usytuowana jest wokół 25-cio tysięcznego miasta Ostrów Mazowiecka, jest
typową gminą rolniczą gdzie 30% ludności zatrudnionych jest w rolnictwie. W uprawach
dominują głównie zboża, które zajmują 50% powierzchni uprawnej.
Gmina położona jest we wschodniej Polsce, w północno – wschodniej części
województwa mazowieckiego, na pograniczu z województwem podlaskim. Leży w połowie
drogi między Warszawą, a Białymstokiem. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym – na jej
terenie przecina się kilka dróg oraz linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, krajowym
i międzynarodowym.
W układzie pasmowo-węzłowym województwa mazowieckiego, gmina znajduje się
w paśmie podwyższonej aktywności społeczno-gospodarczej, biegnącym z centralnej Polski
na wschód i północny – wschód, na szlaku handlowym Via Baltica, wiodącym z Warszawy
do Białegostoku i dalej na Litwę i Białoruś. Pasmo to obejmuje między innymi szlaki
komunikacyjne, związki infrastruktury technicznej i ekonomicznej. Gmina jest także ważnym
ośrodkiem przemysłowym. Znajdują się tu liczne małe, średnie, a nawet duże podmioty
gospodarcze, dominuje głównie przetwórstwo spożywcze, rolne, leśne oraz usługi.

Rysunek 1. Położenie Gminy Ostrów Mazowiecka
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
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2. Demografia
Na koniec 2018 roku w Gminie Ostrów Mazowiecka zameldowanych było 12 981 osób,
w tym: na pobyt stały – 12 799 osób, a na pobyt czasowy – 182 osoby.
W trakcie roku objętego niniejszym raportem na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka na
pobyt stały z jednoczesnym wymeldowaniem zameldowano 265 osób, w tym 1 cudzoziemca,
natomiast na pobyt czasowy zameldowano 89 osób, w tym 15 cudzoziemców. W 2018 roku
wymeldowano z pobytu czasowego 11 osób, w tym 2 cudzoziemców, natomiast z pobytu
stałego wymeldowano 38 osób.
Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej nie prowadzi spraw z zakresu aktów stanu
cywilnego, są one zlecone innemu urzędowi, który w 2018 roku sporządził 139 aktów urodzeń
dzieci z terenu gminy oraz 141 aktów zgonu dla mieszkańców gminy.
Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 roku
według płci przedstawiała się następująco:
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Wykres 1. Struktura demograficzna Gminy Ostrów Mazowiecka według płci w 2018 roku
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

W 2018 roku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka urodziło się 81 dziewczynek i 58
chłopców.

42%
58%

Dziewczynki
Chłopcy
Wykres 2. Liczba urodzeń dzieci w 2018 roku w podziale na płeć
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
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3. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Rada Gminy Ostrów Mazowiecka liczy 15 radnych.
Rok 2018 był rokiem wyborów samorządowych, w skutek których skład osobowy Rady
Gminy uległ zmianie. W kadencji 2014 – 2018 Przewodniczącym Rady Gminy był Sylwester
Rozumek, natomiast w kadencji 2018 – 2023 Przewodniczącą Rady Gminy została Krystyna
Kossowska.
Frekwencja na sesjach Rady Gminy w 2018 roku wynosiła średnio:
 dla radnych kadencji 2014 – 2018 – 90%
 dla radnych kadencji 2018 – 2023 – 93,3 %
W kadencji 2014 – 2018 przy Radzie Gminy Ostrów Mazowiecka działały 4 stałe
komisje Rady Gminy:
Nazwa Komisji

Zakres działania Komisji

Występowanie z wnioskami do Rady
Gminy w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
Komisja Rewizyjna
a także wykonywanie innych zadań
zleconych przez Radę w zakresie
kontroli.
Opiniowanie budżetu gminy i jego
Komisja Budżetu
realizacji polityki finansowej.
i Finansów
Edukacja
szkolno-przedszkolna,
gminnych
bibliotek
Komisja ds. Oświaty, organizacja
publicznych,
sport,
rekreacja
i
turystyka,
Zdrowia, Kultury,
profilaktyka i ochrona zdrowia, pomoc
Sportu i Turystyki
społeczna, bezpieczeństwo publiczne.
Gospodarka żywnościowa i rolna, leśna,
geologia, ochrona
środowiska
i
gospodarka odpadami oraz ochrona
Komisja Rolnictwa,
sanitarna Gminy i zapobieganie klęskom
Leśnictwa, Ochrony
żywiołowym, mienie gminne, strategię
Środowiska
rozwoju
gminy,
planowanie
i Infrastruktury
przestrzenne i budowlane, infrastruktura
Gminnej
techniczna gminy, w tym drogownictwo,
gminne
inwestycje,
gospodarczą
współpracę z innymi podmiotami.
Przedmiotem działania komisji są skargi
na działanie Wójta i gminnych jednostek
Komisja Skarg,
organizacyjnych,
rozpatrywanie
Wniosków i Petycji
wniosków i petycji składanych przez
mieszkańców Gminy.

Liczba radnych w Komisji
VII
VIII
kadencji
kadencji

5 radnych

5 radnych

6 radnych

6 radnych

7 radnych

5 radnych

6 radnych

6 radnych

-

4 radnych

Tabela 1. Zakres działania Komisji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
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Komisja Skarg, Wniosków i petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i
gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. Mają
istotny wpływ na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach
prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawach. W praktyce, Rada Gminy Ostrów
Mazowiecka na podstawie prac poszczególnych komisji, podejmowała w 2018 r. strategiczne
dla gminy decyzje.
KOMISJA

posiedzenia

ilość w kadencji
VII
VIII
9
2

Komisja Rewizyjna

11

Komisja Budżetu i Finansów

10

8

2

Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki

10

8

2

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska

10

8

2

2

0

2

i Infrastruktury Gminnej
Komisja Skarg, wniosków i petycji

Tabela 2. Ilość posiedzeń Komisji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 roku
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

Powyższe Komisje na swych posiedzeniach realizowały założenia przyjęte w planach
pracy na 2018 rok oraz opiniowały projekt uchwał przygotowywane pod obrady Rady Gminy.
Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji w 2018 roku wynosiła średnio:
 dla radnych kadencji 2014 – 2018 – 86,6 %
 dla radnych kadencji 2018 – 2023 – 80 %
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4. Jednostki pomocnicze Gminy
W skład Gminy Ostrów Mazowiecka wchodzi 41 sołectw oraz jedno Osiedle
Wojskowe.
W 2018 roku sołtysami było 15 kobiet i 27 mężczyzn:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Sołectwo
Antoniewo
Biel
Budy - Grudzie
Dybki
Fidury
Nowa Grabownica
Stara Grabownica
Guty - Bujno
Jasienica
Jelenie
Jelonki
Kalinowo
Kalinowo - Parcele
Komorowo
Koziki
Koziki - Majdan
Kuskowizna
Lipniki
Nowe Lubiejewo
Stare Lubiejewo
Nagoszewka
Nagoszewo
Nieskórz
Nowa Osuchowa
Stara Osuchowa
Pałapus
Podborze
Popielarnia
Pólki
Prosienica
Przyjmy
Przyjmy k. Poręby
Rogóźnia
Sielc
Smolechy
Stok
Sulęcin - Kolonia

Nazwisko i imię sołtysa
GRZYB Jerzy
WILK Tomasz
STELMASZCZYK Bogdan
KUBAT Aneta
SKŁADANEK Waldemar
TYSZKA Kazimierz
LITWA Radosław
GUTOWSKI Marek
KACPURA Krystyna
MAJEWSKA Irena
SZYSZKOWSKI Bogdan
MATYS Stefan
BOROWY Stanisław
SKALIK Andrzej
SKIBA Grażyna
BRYSKA Justyna
BRZOSTEK Jan
ŻABIK Adam
CHUDECKI Stanisław
ZGODA Maria
KOZIOŁ Jan
GRABOWSKI Marian
KAŃKOWSKI Krzysztof
CHROSTOWSKA Jadwiga Marta
SZYDLIK Wiesław
MURAWSKA Agnieszka
GRABOWSKA Elżbieta
SIULKOWSKI Mirosław
KULESZA Hanna
WYSZOMIRSKI Marek
BIEDRZYCKA Barbara
SOWA Wiesław
POLAKOWSKA Magdalena
MALANKA Jan
PASZTALENIEC Grzegorz
PYCH Teresa
PRUSACZYK Andrzej

Strona 8 z 87

Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2018 rok

38.
39.
40.
41.
42.

Ugniewo
Wiśniewo
Zakrzewek
Zalesie
Osiedle Komorowo

ŻACH Piotr
RELUGA Andrzej
MORAWSKA Dorota
SITEK Monika
ROSTKOWSKI Ryszard

Tabela 3. Wykaz sołtysów Gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 roku
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

W ramach współpracy z sołtysami, radami sołeckimi i osiedlami Gminy 23 lutego 2018
r. odbyło się coroczne spotkanie z sołtysami połączone informacją o podatkach na 2018 rok,
natomiast w okresie od 8 sierpnia do 27 września 2018 roku odbyły się zebrania wiejskie
we wszystkich 41 sołectwach w sprawie ustalenia wydatków funduszu sołeckiego
realizowanych w 2019 roku. Największe quorum zostało osiągnięte w sołectwie Antoniewo –
28%, natomiast najmniejsze wyniosło w sołectwie Podborze i Ugniewo – 5%.
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II.

Informacje finansowe
1. Wykonanie budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka
Budżet Gminy na 2018 r. przyjęty został uchwałą Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

Nr XXXII/291/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku .
W trakcie roku budżetowego budżet podlegał modyfikacji: Rada Gminy Ostrów
Mazowiecka podjęła 8 uchwał w tym przedmiocie, natomiast Wójt Gminy Ostrów
Mazowiecka, w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy, wprowadził zmiany
w budżecie poprzez wydanie 21 zarządzeń.
Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 61 078 490,50 zł, a wydatki budżetowe
w kwocie 64 978 490,50 zł.
Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo, Wójt podejmował
działania w celu egzekwowania należnych dochodów oraz czynił starania w celu pozyskania
dodatkowych środków do budżetu gminy. W trakcie roku, w stosunku do pierwotnego planu,
dochody zostały zmniejszone o kwotę 85 990,50 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł
60 992 500,00 zł. i został wykonany w 99,97%, tj. w kwocie 60 975 662,75 zł.
Wydatki budżetu gminy w trakcie roku zwiększono o kwotę 1 104 131,46 zł. Plan
wydatków po zmianach wyniósł 66 082 621,96 zł i został zrealizowany w 96,99%,
tj. w kwocie 64 090 478,95 zł, w tym:


wydatki bieżące: planowane na koniec roku w wysokości 50 080 487,90 zł, wykonano
w 97,84%,tj. w kwocie 48 997 878,67 zł,



wydatki majątkowe: planowane na koniec roku w wysokości 16 002 134,06 zł, wykonano
w 94,32%, tj. w kwocie 15 092 600,28 zł.
Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących.
Planowany

deficyt

budżetowy

w

trakcie

2018

r.

zwiększono

o

kwotę

1 190 121,96 zł, wobec czego wyniósł 5 090 121,96, natomiast w związku z niższą realizacją
wydatków budżet Gminy na koniec 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 3 114 816,20zł.
Dług Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotą 6 030 657,83 zł.
W roku 2018 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami
na łączną sumę 1 308 646,44 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań na koniec roku wynosił 2,15 % ,
a dopuszczalny wskaźnik określony indywidualnie dla Gminy Ostrów Mazowiecka to 12,79 %,
co wskazuje na bezpieczny poziom zadłużenia oraz pozwala na dalszy, dynamiczny rozwój
Gminy. Na koniec 2018 roku Gmina Ostrów Mazowiecka nie posiadała zobowiązań
wymagalnych.
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Realizując wydatki zabezpieczono wykonanie zadań społeczno – gospodarczych, jak
również zadań w sferze tzw. niematerialnej – związanych z utrzymaniem mienia gminnego,
funkcjonowaniem oświaty, kultury, sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia.
Poniższy wykres przedstawia najważniejsze wydatki Gminy w 2018 r.:

Struktura głównych wydatków w 2018 r.
Oświata i wychowanie
2%

10%

3%
Pomoc społeczna (w tym 500+)

4%

36%
Drogi

7%

Administracja

9%

Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków
29%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Oświetlenie uliczne, solary
Pozostałe

Wykres 3. Struktura głównych wydatków Gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 roku
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

Powyższy wykres obrazuje fakt, że Gmina Ostrów Mazowiecka w 2018 roku
największe wydatki poniosła na oświatę.
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2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach budżetowych Gminy
Ostrów Mazowiecka przedstawiało się następująco:
1) w dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO,
ROZDZIAŁ - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI:
L
p.

Nazwa zadania

1.

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków – 127 szt.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Komorowie, 790 m: ul. Sarnia,
ul. Sosnowa, ul. Wodociąg
Budowa sieci wodociągowej
w Komorowie: ul. Sarnia,
ul. Sosnowa, ul. Wodociąg oraz w
Starej Grabownicy, łącznie 1149m
OGÓŁEM

2.

3.

Koszt
inwestycji
w 2018 r.
1 458 117,64

Źródła finansowania
Dochody
Kredyty,
Dotacje
własne
pożyczki
731 362,66 726 754,98
0,00

203 352,64

203 352,64

0,00

0,00

263 972,95

263 972,95

0,00

0,00

1 925 443,23

1 198 688,25

726 754,98

0,00

Tabela 4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – wodociągi i kanalizacja
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

2) w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lp.

1.

Nazwa zadania

Koszt
inwestycji
w 2018 r.
80 000,00

Źródła finansowania
Dochody
Kredyty,
własne
pożyczki
80 000,00
0,00

Dotacje

4.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 2642W Wąsewo – Dalekie Jelenie
Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2638W na odcinku Ostrów
Mazowiecka – Stara
Grabownica
Pomoc finansowa dla Miasta
Ostrów Mazowiecka na
zadanie pn. ”Kolejowa –
modernizacja drogi”
Droga Dudy

5.

Droga Kalinowo

6.

Droga Komorowo Majdan

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

7.

Droga Komorowo ul. Krótka

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

2,

3.

0,00

582 660,00

582 660,00

0,00

0,00

419 028,72

419 028,72

0,00

0,00

5 800,00

5 800,00

0,00

0,00

1 620 494,71

1 086 470,71

0,00

534 024,00
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8.

Droga Nagoszewka

499 159,45

499 159,45

0,00

0,00

10.

Droga Podborze Gościniec

44 981,28

44 981,28

0,00

0,00

11.

11 070,00

11 070,00

0,00

0,00

12.

Droga Podborze
ul. Brzozowa
Droga Podborze ul. Lipowa

11 070,00

11 070,00

0,00

0,00

13.

Droga Sagaje

11 070,00

11 070,00

0,00

0,00

14.

Droga Sielc Pólki

11 070,00

11 070,00

0,00

0,00

15.

Droga Sielc Kolonia

4 766,19

4 766,19

0,00

0,00

16.

Droga Stara Grabownica

729 704,26

729 704,26

0,00

0,00

17.

Droga Stare Lubiejewo
ul. Wschodnia
Droga Stare Lubiejewo
ul. Żale – dokumentacja
Droga Sulęcin Kolonia

195 471,53

195 471,53

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

19 680,00

19 680,00

0,00

0,00

Droga Ugniewo ul. Leśna
i ul. Wspólna
Droga Ugniewo
ul. Podmiejska
Wiata przystankowa Stare
Lubiejewo

259 100,55

259 100,55

0,00

0,00

14 760,00

14 760,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

4 576 886,69

4 042 862,69

0,00

534 024,00

18.
19.
20.
21.
22.

OGÓŁEM

Tabela 5. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – inwestycje drogowe
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

3) w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Lp.

1.

Nazwa zadania

Zakup i montaż szybu
windowego w Ośrodku
Zdrowia w Komorowie

Koszt
inwestycji
w 2018 r.
80 847,80

Źródła finansowania
Dochody
własne
80 847,80

Kredyty ,
pożyczki
0,00

Dotacje

Tabela 6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – gospodarka mieszkaniowa
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
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4) w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Lp.

Nazwa zadania

Dochody
własne
587,31
587,31

Regionalne partnerstwo samorządów
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie
e – administracji i geoinformacji – wkład
własny do projektu na utworzenie
i wdrożenie nowych e-usług w Urzędzie
Gminy

1.

Źródła finansowania

Koszt
inwestycji
w 2018 r.

Kredyty ,
pożyczki
0,00

Dotacje
0,00

Tabela 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – e-administracja
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

5) w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Lp.

1.

Nazwa zadania

Budowa biologicznej oczyszczalni
ścieków dla PSP w Nowej
Osuchowej
Budowa biologicznej oczyszczalni
ścieków przy PSP w Pałapusie
Monitoring wizyjny dla PSP
w Komorowie
Rozbudowa szkoły i budowa sali
gimnastycznej w Komorowie
OGÓŁEM

2.
3.
4.

Źródła finansowania

Koszt
inwestycji
w 2018 r.
7 380,00

Dochody
własne
7 380,00

Kredyty
pożyczki
0,00

Dotacje

7 380,00

7 380,00

0,00

0,00

11 930,40

11 930,40

0,00

0,00

2 704 974,51

2 254 074,51

0,00

450 900,00

2 731 664,91

2 280 764,91

0,00

450 900,00

0,00

Tabela 8. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – oświata
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

6) w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Adaptacja pomieszczenia
na gabinet stomatologiczny –
PSP w Jasienicy
Adaptacja pomieszczenia
na gabinet stomatologiczny –
PSP w Jelonkach

Koszt
inwestycji
w 2018 r.

Źródła finansowania

25 131,75

Dochody
własne
25 131,75

Kredyty
pożyczki
0,00

29 606,84

29 606,84

0,00

Dotacje
0,00

0,00
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3.

Adaptacja pomieszczenia
na gabinet stomatologiczny –
PSP w Nagoszewie
Wyposażenie do gabinetu
stomatologicznego –
PSP Jasienica
Wyposażenie do gabinetu
stomatologicznego –
PSP Jelonki
Wyposażenie do gabinetu
stomatologicznego – PSP
Nagoszewo
OGÓŁEM

4.

5.

6..

26 744,56

26 744,56

0,00

0,00

108 300,00

0,00

0,00

108 300,00

108 300,00

0,00

0,00

108 300,00

108 300,00

0,00

0,00

108 300,00

406 383,15

81 483,15

0,00

324 900,00

Tabela 9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – ochrona zdrowia
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

7) w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Lp.

1.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Nazwa zadania

Odnawialne źródła
energii – montaż
solarów na 380
posesjach w Gminie
Oświetlenie uliczne
Komorowo
ul. Cegielniana
Oświetlenie uliczne
Nowa Osuchowa
Oświetlenie uliczne
Stara Grabownica
Oświetlenie uliczne
Stare Lubiejewo
ul. Krótka
Oświetlenie uliczne
Ugniewo ul. Magnolii
Oświetlenie uliczne
Ugniewo ul. Szkolna
Oświetlenie uliczne
Ugniewo ul. Wspólna
i ul. Leśna
Oświetlenie uliczne
Wiśniewo

Koszt
inwestycji
w 2018 r.

Źródła finansowania
Dochody
własne

Kredyty
pożyczki

4 121 000,31

1 119 906,98

0,00

Dotacje
i środki
zewnętrzne
3 001 093,33

47 646,44

47 646,44

0,00

0,00

28 273,76

28 273,76

0,00

0,00

14 403,28

14 403,28

0,00

0,00

21 829,57

21 829,57

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

18 769,85

18 769,85

0,00

0,00

29 700,00

29 700,00

0,00

0,00
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11.

Wkład pieniężny dla
PUK i R Sp. z o. o. w
Ostrowi Mazowieckiej
OGÓŁEM

290 154,06

290 154,06

0,00

0,00

4 581 777,27

1 580 683,94

0,00

3 001 093,33

Tabela 10. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

8) w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Nazwa zadania

Przebudowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości
Komorowo
Remont i wyposażenie
świetlicy wiejskiej
w miejscowości Biel
Rozbudowa świetlicy
w Starej Grabownicy
Utwardzenie terenu przy
świetlicy Biel
Wykonanie schodów
zewnętrznych do świetlicy
w Nowej Grabownicy
Przebudowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości
Nagoszewo
Ławka Niepodległości dla
samorządów
OGÓŁEM

Koszt
inwestycji
w 2018 r.

Źródła finansowania

44 280,00

Dochody
własne
44 280,00

Kredyty/
pożyczki
0,00

Dotacje

19 844,13

9 922,07

0,00

9 922,06

324 865,21

324 865,21

0,00

0,00

14 790,75

14 790,75

0,00

0,00

8 610,00

8 610,00

0,00

0,00

338 669,83

338 669,83

0,00

0,00

37 950,00

7 950,00

0,00

30 000,00

789 009,92

749 087,86

0,00

39 922,06

0,00

Tabela 11. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
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3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, od chwili objęcia stanowiska tj. od ponad 20 lat
prowadzi dynamiczną i efektywną politykę budżetową, która wyraża się przede wszystkim
w pozyskiwaniu dodatkowych środków na realizację zadań Gminy w szerokim zakresie.
W 2018 roku Gmina pozyskała środki finansowe zarówno z funduszy Unii Europejskiej,
jak również z funduszy krajowych.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 pozyskane zostały fundusze na niżej wymienione projekty:
1) „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka”
Całkowita wartość zadania: 5 960 166,85 zł, wysokość dofinansowania: 4 307 720,97 zł
W ramach przedmiotowego zadania w 2018 roku zamontowanych zostało 380
zestawów kolektorów słonecznych na budynkach. Ponadto w 2019 r. zamontowanych zostanie
46 kotłów na biomasę w budynkach gospodarstw domowych mieszkańców Gminy oraz
4 instalacje fotowoltaiczne w szkołach tj.: Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dybkach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich
w Kalinowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ugniewie oraz
Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie.
2) „OSTRO Z WIEDZĄ - wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego
o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów
Mazowiecka”.
Całkowita wartość projektu: 999 413,00 zł, kwota dofinansowania: 949 413,00 zł.
Projekt rozpoczął się w 2017 r. Projektem objętych zostało łącznie 300 uczniów ze szkół
podstawowych (PSP w Dudach, PSP w Jasienicy, PSP w Jelonkach, PSP w Komorowie, PSP
w Kozikach, PSP w Nagoszewce, PSP w Starym Lubiejewie, PSP w Ugniewie, PSP w Nowej
Osuchowej, PSP w Kalinowie, PSP w Dybkach) oraz 4 gimnazjów (PG w Jasienicy, PG
w Komorowie, PG w Nagoszewie, PG w Jelonkach). Projekt zakłada m.in. organizację zajęć:
„Języki obce bez problemu na egzaminie”, „Z matematyką za pan brat”, „Gra biznesowasymulacja przedsiębiorstwa”, „Dream Team- warsztaty pracy zespołowej, „Warsztaty
kreatywności i innowacyjności”, „Przyrodnicze eksperymentatorium”, „Programista Jutra!”.
W ramach projektu zorganizowane zostały wyjazdy edukacyjne, a w trakcie wakacji pólkolonie
naukowe „Eksperymentowo”. Projekt zakłada również doposażenie szkolnych pracowni
matematyczno- przyrodniczych w sprzęt oraz materiały edukacyjne, stworzenie w szkole
w Jelonkach międzyszkolnej pracowni TIK. Projektem objęci zostali również nauczyciele
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uczący w szkołach, dla których zorganizowano szereg szkoleń m.in. z programowania
dla

nauczycieli,

z

zakresu

rozpoznawania

potrzeb

rozwojowych,

edukacyjnych

i psychofizycznych uczniów.
3) „Akademia

przedszkolaka

-

zwiększenie

liczby

miejsc

w

Przedszkolu

Samorządowym w Komorowie"
Całkowitej wartości projektu 313 662, 50 zł, wartość dofinansowania wynosi 250 682,50 zł.
W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu ww. zadania. Dzięki przyznanemu
wsparciu Gmina Ostrów Mazowiecka stworzy i doposaży 20 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne szatni,
łazienek i sali zabaw. Zakupione zostaną także nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne,
tablica multimedialna dotykowa, projektor multimedialny, komputery. Zorganizowane zostaną
także dodatkowe zajęcia taneczno – rytmiczne. Elementem projektu jest również uzupełnienie
kompetencji 6 nauczycieli, którzy wezmą udział w kursach uzupełniających.
Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Gmina pozyskała środki na
zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo”.
Całkowita wartość zadania: 1 598 748,07 zł, kwota dotacji: 534 024 zł. Zrealizowane zostało
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019”, zakładało przebudowę odcinka o długości 650 mb łączącego drogę powiatową
z istniejącą zabudową jednorodzinną. W ramach zadania zaprojektowano jezdnię o nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz zjazdy i chodniki z kostki brukowej. Dodatkowo wykonane zostanie
oświetlenie drogi i przyległego terenu.
Ponadto uzyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
1) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania:
 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo”
Całkowita wartość inwestycji: 662 081,83 zł, wysokość dofinansowania: 173 119,00 zł.
Zadanie rozpoczęło się w 2018 roku, docelowo wykonane zostaną prace polegające
na wymianie dachu, dociepleniu ścian, wymianie stolarki, montażu alternatywnych źródeł
pozyskiwania ciepła itp.
 „Gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”
Całkowita wartość inwestycji: 2 333 305,47 zł, wysokość dofinansowania: 1 014 350,00 zł.
W ramach przedmiotowego zadania w 2018 roku wybudowano 127 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków, sieć wodociągową w Starej Grabownicy i w Komorowie ul. Wodociąg,
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ul. Sosnowa, ul. Sarnia, sieć kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Wodociąg, ul. Sosnowa,
ul. Sarnia.
2) „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Grabownica”, w ramach środków
związanych z wyłączeniem z produkcji z gruntów rolnych
Kwota dotacji 100 000,00 zł , całkowity koszt zadania 489 823,33 zł.
3) Dożynki Gminy Ostrów Mazowiecka 2018 - kwota wsparcia - 25000,00 zł, które
przeznaczone zostało na pokrycie kosztów wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia
oraz wydania albumu dożynkowego.
4) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 Gmina
otrzymała środki na:
 „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biel” – dotacja 9 922,06zł, koszt zadania- 19 844,13 zł.
Wymienione zostały okna, zamontowana została klimatyzacja i rolety zewnętrzne oraz
zakupiono sprzęt AGD.
 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Grabownica” - dotacja 9 999,17 zł, koszt zadania- 19 998,34 zł.
Świetlicę wyposażono w sprzęt AGD, zastawę stołową, stół kuchenny, garnki oraz zestaw
nagłaśniający.
W 2018 roku Gmina składała również wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wyniku czego otrzymała dofinansowanie na:


„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowieckaetap IV” ; dotacja – 37 343,98 zł , koszt zadania – 46 679,98 zł



"Ekojelonki- ścieżka edukacyjna z kącikiem pszczelarskim” , dotacja- 31 687,94 zł.,
koszt zadania- 39610,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania przy szkole w Jelonkach powstała ścieżka edukacyjna,
która została wyposażona w 9 urządzeń i pomocy edukacyjnych.
Z Ministerstwa Sportu i Turystyki udało się pozyskać środki na:
1) „Rozbudowę sali gimnastycznej przy ZSP w Komorowie”; całkowita wartość
zadania 4 006 501,00 zł, otrzymane dofinansowanie - 1 450 900,00 zł .
Projekt rozpoczął się w 2017 r. W ramach inwestycji zostały wykonane: piętro nad
częścią parterową szkoły, w wyniku czego powstały nowe sale lekcyjne oraz sala gimnastyczna
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wraz z zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu sportowego i pomieszczeniami
technicznymi. Dofinansowane zostało także doposażenie boiska trawiastego w piłkochwyty,
bramki i wiaty dla zawodników.
2) „Umiem pływać – jestem bezpieczny- V edycja” - kwota dotacji z Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów – 22 250,00 zł, koszt zadania – 44 500,00 zł.
W ramach projektu grupa 146 uczniów klas I i II z 13 szkół podstawowych uczestniczyła
w bezpłatnych i systematycznych lekcjach pływania. Projekt miał na celu opanowanie przez
uczniów podstawowych umiejętności pływackich, co wpłynie na bezpieczeństwo dzieci
podczas wakacji spędzanych w pobliżu akwenów wodnych oraz pozwoli na unikanie zagrożeń
wynikających z nieznajomości zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie.
Jednocześnie, w wyniku złożonych wniosków udało się pozyskać fundusze z niżej
wymienionych instytucji:
1) od Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach programu rządowego "Aktywna
tablica", całkowita wartość zadania: 17 680 zł, wartość dofinansowania: 14 000 zł –
zakupiono tablicę interaktywną oraz zestawy nagłaśniające dla Publicznej Szkoły Podstawowej
im. płk dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie.
2) z Ministerstwa Obrony Narodowej na przedsięwzięcie pn. „Ławka Niepodległości
w Komorowie”; całkowita wartość zadania: 37500 zł., wartość dofinansowanie: 30 000 zł.
W ramach zadnia w Komorowie w Alei Powstania Listopadowego powstała multimedialna
Ławka Niepodległości oraz zagospodarowany został teren wokół ławki.
3) z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Myśl ekonomicznie”,
całkowita wartość projektu: 42 4000 zł., kwota dofinansowania: 30 400 zł.
W ramach projektu grupa 180 uczniów z dwunastu szkół podstawowych z terenu Gminy
Ostrów Mazowiecka brała udział w warsztatach z zakresu zagadnień ekonomicznych. Ponadto
zorganizowane zostały: wyjazdy edukacyjne do Narodowego Banku Polskiego oraz konkurs
z zakresu zagadnień ekonomicznych.
Reasumując, w wyniku intensywnych działań, w 2018 r. udało się pozyskać dodatkowe,
bezzwrotne środki finansowe w kwocie 8 990 812,62 zł

Strona 20 z 87

Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2018 rok

III. Mienie komunalne Gminy
1. Stan mienia komunalnego
W trakcie roku 2018 Gmina Ostrów Mazowiecka pozyskała 2,3474 ha gruntów, z czego
nieodpłatnie nabyto działki o łącznej powierzchni 0,9853 ha
Na koniec roku całkowita powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi wyniosła 337,9598
ha. Na koniec okresu objętego raportem grunty Gminy stanowiły 371,0747 ha.
W analizowanym roku wykonano 5 014 m dróg o nawierzchni twardej i bitumicznej,
tak więc w skład mienia komunalnego wchodzi 127 648 m. dróg o nawierzchni bitumicznej
i twardej.
Szczegółowy stan mieni komunalnego Gminy Ostrów Mazowiecka na koniec 2018 roku
przedstawiał się następująco:
1. Grunty Gminy ogółem stanowią 371,0747 ha w tym:
1) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

-

1,8437 ha

2) grunty pod drogami

-

337,9598 ha

3) pozostałe grunty

-

31,2712 ha

- nabyto nieodpłatnie na utworzenie i poszerzenie dróg gminnych:

-

0,9853 ha

- odpłatnie za odszkodowaniami:

-

1,3621 ha

RAZEM:

-

2,3474 ha

-

0,0065 ha

W 2018 r.
1) grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie uległy zmianie
2) grunty pod drogami:

3) pozostałe grunty:
nabyto odpłatnie:
- udział w działce 1941/9 wraz z garażem w obrębie Komorowo
2. Budynki ogółem: 48 szt. w tym:
- 91/2 budynków mieszkalnych: Nagoszewo, Guty Bujno (1/2), PGR Zalesie, Nowa Osuchowa,
Koziki i Jelonki /tj. budynki mieszkalne przy szkołach/ oraz Pałapus Szlachecki (od GS) i
kontenery mieszkalne (3 szt.)
- 13 obiektów szkolnych w miejscowościach Dudy, Dybki, Jasienica, Jelonki, Kalinowo,
Komorowo, Koziki, Stare Lubiejewo, Nagoszewo, Nagoszewka, Nowa Osuchowa, Pałapus i
Ugniewo
- 2 budynki Gminnych Ośrodków Zdrowia w m. Jelonki i Komorowo
- 211/2 obiektów użyteczności publicznej w tym:
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a) świetlice gminne – 16 szt. w miejscowościach: Biel, Prosienica, Komorowo /2szt.
tj. od OSP i po byłym biurze przepustek/, Przyjmy k/Poręby, Nagoszewka I,
Nieskórz, Stok, Nagoszewo, Jelenie, Nowa Grabownica, Wiśniewo, Kuskowizna,
Stara Grabownica, Guty Bujno i Jasienica
b) pozostałe budynki użyteczności publicznej – 5½ szt.: Guty Bujno (1/2), Wiśniewo
(kaplica), PGR Zalesie (budynek gospodarczy), Prosienica (budynek gospodarczy),
strażnica Nagoszewka I i budynek pod siedzibą Urzędu Gminy
- inne 2 szt.: 1 garaż OSP w m. Koziki i 1 szt. ławka niepodległości Komorowo
Lokale: 10 lokali w tym: 9 lokali w budynku przy ul. Sikorskiego 3 i 1 lokal w budynku UG
przy ul. Sikorskiego 5
Razem: 48 budynków
Wiaty przystankowe:
8 szt. w miejscowości Zakrzewek, Dybki, Komorowo, Lipniki, Nowe Lubiejewo, Podborze,
Popielarnia, Stare Lubiejewo
3. Wodociągi:
W 2018 r. przekazano aportem PUKiR łącznie 29 128,50 m oraz wybudowano:
1) sieć wodociągowa o dł. 311,00 m w m. Stara Grabownica
2) sieć wodociągowa o dł. 130,50 m w m. Komorowo ul. Sosnowa
3) sieć wodociągowa o dł. 486,50 m w m. Komorowo ul. Wodociąg
4) sieć wodociągowa o dł. 221,00 m w m. Komorowo ul. Sarnia
Razem: 4 szt./ 1 149 m
4. Kanalizacja
W 2018 r. przekazana aportem PUKiR 13 464 m oraz wybudowano:
1) sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 88,00 m w m. Komorowo ul. Sosnowa
2) sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 445,00 m w m. Komorowo ul. Wodociąg
3) sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 257,0 m w m. Komorowo ul. Sarnia
Razem: 3 szt./790 m
W 2018 r. Stacja Uzdatniania Wody przekazana aportem PUKiR
5. Oczyszczalnie ścieków:
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków – 1160 szt.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków – 1 szt. Jelonki
6. Urządzenie dźwigowe – 1 szt. (winda WOZ)
7. Drogi o nawierzchni bitumicznej – 127 648 m, w tym wykonane w 2018 r.: 5 014 m
8. Zagospodarowanie terenu wokół świetlic (ogrodzenia i utwardzenia)
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- przy świetlicy Przyjmy k/ Poręby – 1 szt.
- przy świetlicy Stara Grabownica – 1 szt.
- utwardzenie placu przy świetlicy Przyjmy k/Poręby – 1 szt.
- ogrodzenie przy świetlicy Nowa Grabownica – 1 szt.
- ogrodzenie przy świetlicy Biel- 1 szt.
- utwardzenie placu przy świetlicy Stok – 1 szt.
- utwardzenie placu przy świetlicy Kuskowizna – 1 szt.
- utwardzenie placu przy świetlicy Nieskórz – 1 szt.
9. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy – 1 szt.
10. Parkingi:
- 1 przy drodze w miejscowości Kalinowo i 1 przy świetlicy w m. Biel
- utwardzenie kostką przy przystanku Budy Grudzie
11. Oświetlenie uliczne:
Dybki Grabniak, Komorowo ul. Kościelna, Ugniewo (ul. Krótka), Sulęcin Kolonia, Dudy, Stare
Lubiejewo (ul. Ostrowska), Wiśniewo, Stare Lubiejewo (ul Krótka), Komorowo (ul.
Cegielniana), Ugniewo (ul. Wspólna i Leśna), Nowa Osuchowa, Stara Grabownica i Prosienica
12. Obiekty sportowe:
Boiska sportowe – 9 szt. w miejscowościach: Dudy, Komorowo, Nowa Osuchowa, Koziki,
Stare Lubiejewo, przy ZSP Jelonki, Prosienica i Nieskórz oraz siłownia zewnętrzna
Komorowo.
13. Urządzenia techniczne – 393 szt. w tym:
- systemy selektywnego alarmowania – 3 szt.
- aparaty powietrzne – 3 szt. (3 OSP po 2 szt.)
- urządzenie selektywnego powiadomienia OSP Komorowo – 1 szt.
- instalacja solarna – 381 szt.
- radiostacja – 1 szt.
- telefon IPhone – 3 szt.
- monitoring UG – 1 szt.
14. Wyposażenie - place zbaw – 11 szt. w miejscowościach:
Zalesie, Biel, Nowe Lubiejewo, Komorowo i przy Przedszkolu Samorządowym
w miejscowości Komorowo, Zakrzewek, Koziki Majdan, Pałapus i siłownia k/ OSP Sielc
oraz 2 altanki w miejscowości Zalesie i Nieskórz
15. Maszyny, urządzenia i aparaty: 67 szt. w tym:
- zestawy komputerowe – 44 szt.
Strona 23 z 87

Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2018 rok

- kopiarki, niszczarki, sejf, fax – 11 szt.
- motopompy – 3 szt.
- podgrzewacz wody – 1 szt.
- rzutnik multimedialny – 1 szt.
- serwer – 4 szt.
- skanery – 3 szt.
16. Urządzenia do wymiany ciepła:
– klimatyzacja w budynku UG
– klimatyzacja w budynku świetlicy Nieskórz
– klimatyzacja w budynku świetlicy Biel
17. Narzędzia: 3 szt. w tym:
- zestaw hydrauliczny urządzeń ratowniczych OSP Komorowo – 1 szt.
- piła do cięcia – 1 szt.
- elektrokardiogram – 1 szt.
18. Kotły i maszyny: 15 szt.
19. Wartości niematerialne i prawne: 49 szt.
20. Środki transportu: 17 szt. w tym:
- samochody osobowe – 2 szt.
- samochody pożarnicze – 15 szt.
21. Działalność telekomunikacyjna: sieć szerokopasmowa – 1 szt.
22. Inwestycje – stan zaangażowania: to inwestycje rozpoczęte w ubiegłych latach,
kontynuowane w 2018 r.; planowane zakończenie w latach następnych:
NAZWA INWESTYCJI
- Droga Stare Lubiejewo ul. Żale
- Oczyszczalnia ścieków Pałapus
- Oczyszczalnia ścieków Osuchowa
- Droga Komorowo ul Krótka
- Droga Podborze ul. Brzozowa
- Wodociąg Guty Bujno - Prosienica
- Droga Sielc Kolonia
- Budowa i przebudowa budynku socj. w Zalesiu
- Droga Podborze ul. Torowa
- Droga Sagaje
- Droga Ugniewo ul. Podmiejska
- Droga Sielc – Pólki
- Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo
- Rozbudowa drogi Nowa Osuchowa
- Droga Komorowo ul. Majdan
- Remont świetlicy Komorowo FS

Poniesione koszty
stan na 31.12.2018 r.

22 690,00
7 380,00
7 380,00
11 000,00
11 070,00
3 210,00
13 958,08
62 669,56
7 227,50
11 070,00
14 760,00
11 070,00
96 090,00
25 456,20
24 200,00
54 243,00
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- Droga Antoniewo FS
- Boisko sportowe PSP Dybki
- Remont świetlicy Nagoszewo
- Droga Dudy
- Boisko sportowe PSP Nagoszewka
- Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Magnolii
- Kanalizacja sanitarna Komorowo ul. Majdan
- Remont świetlicy Osiedle Wojskowe Komorowo
- Budowa drogi Podborze ul. Lipowa
- Budowa linii nN Ugniewo ul. Szkolna
- Rewitalizacja terenu Komorowo
- Adaptacja pomieszczenia PS Komorowo
- Adaptacja pomieszczenia socjalnego Pałapus
- Droga Sulęcin Kolonia
OGÓŁEM

7 476,00
12 952,00
356 669,83
20 800,00
22 952,00
5 000,00
5 535,00
19 680,00
19 228,00
5 000,00
29 520,00
24 600,00
4 920,00
19 680,00
937 487,17

Tabela 12. Stan zaangażowania inwestycji wieloletnich w 2018 roku
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

2. Oświetlanie uliczne
W Gminie Ostrów Mazowiecka na bieżąco prowadzona jest ewidencja miejscowości
ulic i adresów, w której w 2018 roku wprowadzono 53 nowych punktów adresowych i wydano
53 zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku.
W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w 2018 roku zainstalowano 29 nowych
punktów oświetlenia ulicznego, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:
Ilość
stanowisk
słupowych

Ilość opraw

Długość
przewodu

1 Komorowo ul. Cegielniana

7

0

7

2 Stare Lubiejewo ul. Krótka

3

0

3

3 Stare Lubiejewo ul. Słoneczna

6

0

0

3

0

0

5 Wiśniewo przy posesji nr 13

1

60

0

6 Kalinowo Morgi

1

100

0

7 Stare Lubiejewo ul. Ostrowska przy nr 27

1

0

0

8 Wiśniewo przy nr 5

1

100

0

9 Koziki - Majdan przy posesji nr 3

1

400

1

10 Kacpury

1

0

0

LP.

4

Lokalizacja

Jelenie przy drodze wojewódzkiej
naprzeciwko posesji nr 3 i 3a
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11 Wiśniewo przy nr 18A

1

500

0

12 Stare Lubiejewo ul. Klonowa koło boiska

1

0

0

13 Popielarnia przy działce nr 63/3

1

95

0

14 Koziki - Majdan przy placu zabaw.

1

0

0

29

1255

11

RAZEM

Tabela 13. Stan oświetlenia ulicznego w Gminie w 2018 roku
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

3. Gospodarka odpadami
Zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 3 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Ostrów Mazowiecka
objęła wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi.
W 2018 r. w systemie zarejestrowano 3148 deklaracji, w których wykazano 10574
mieszkańców. Selektywnym systemem zbiórki odpadów objęto 2520 nieruchomości
(zamieszkałych przez 9331 mieszkańców), natomiast nieselektywnie odpady odbierane
są z 628 nieruchomości zamieszkałych przez 1243 mieszkańców. Na bieżąco przyjmowane są
zmiany złożonych deklaracji oraz nowe deklaracje na odbiór odpadów komunalnych.
Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzyła punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych znajdujący się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117.
W 2018 r. zapewnione zostały osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu. Poziom
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, dla Gminy Ostrów
Mazowiecka w 2018 r. wyniósł 34,45%.
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4. Gospodarka gruntami
W ramach gospodarowania gruntami w 2018 roku nabyto na własność Gminy Ostrów
Mazowiecka łącznie 2,3539 ha działek.
Nieodpłatnie zostało nabytych 9 działek o łącznej powierzchni 0,9853 ha
z przeznaczeniem pod drogi gminne w obrębach: Komorowo, Rogóźnia, Komorowo
(ul. Brzozowa), Podborze (ul. Poprzeczna i ul. Prosta) i Stare Lubiejewo.
Odpłatnie nabyte zostały nieruchomości:
 za odszkodowaniami w trybie specustawy 7 działek pod rozbudowę drogi
gminnej Dudy w obrębach Kuskowizna i Nowa Grabownica o łącznej
powierzchni 0,2002 ha;
 za odszkodowaniami w trybie spec ustawy 30 działek pod rozbudowę drogi
gminnej ul. Majdan w miejscowości Komorowo o łącznej pow. 1,1160 ha;
 udział w działce 1941/9 o powierzchni 0,0065 ha wraz z lokalem użytkowym
(garażem) o pow. 14,22 m 2 od AMW w miejscowości Komorowo (cena
nabycia gruntu 1.370,00 zł., garażu – 760,00 zł.);
 1 działkę o powierzchni 0,0459 ha w obrębie Przyjmy k/Poręby pod drogę
gminną.
W 2018 roku uregulowano stan prawny dla 32 działek pod drogami gminnymi
w obrębie: Komorowo (ul. Majdan), Kuskowizna, Nowa Grabownica, Popielarnia, Stare
Lubiejewo, Rogóźnia, Jelonki, Koziki i Przyjmy k. Poręby poprzez uzyskanie wpisów prawa
własności Gminy w księgach wieczystych.
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IV.

Realizacja polityk, programów i strategii
1. Strategia Rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 – 2024

Strategia rozwoju gminy jest najważniejszym dokumentem programowym w gminie.
Ma charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza istotne
ramy, myśląc o trwałym rozwoju.
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2024
rozpoczęła się z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Ostrów Mazowiecka uchwały nr
XV/135/16 w dniu 20 maja 2016 r. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Ostrów
Mazowiecka. W ten sposób utworzono prawne ramy wdrażania strategii.
Ze względu na fakt, iż gmina funkcjonuje w zmiennym otoczeniu, założono
prowadzenie bieżących działań monitorujących w celu przeglądu uwarunkowań, ograniczeń
i identyfikacji potencjalnego ryzyka. 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 i kierunki rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka
wpisują się w inne programy i plany rozwojowe Gminy.
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 roku pokrywa się
z realizacją działań inwestycyjnych.

2. Plany odnowy miejscowości
2.1

Plan Odnowy Miejscowości Nagoszewo

Plan Odnowy Miejscowości Nagoszewo, przyjęty uchwałą Nr XIX/177/16 Rady Gminy
Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016 roku jest sukcesywnie realizowany.
07 grudnia 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania
pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nagoszewie”. Zadanie zostanie zrealizowane
do września 2019 r.
2.2

Plan Odnowy Miejscowości Komorowo

W ramach Panu Odnowy Miejscowości Komorowo przyjętym uchwałą Nr XIX/176/16
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016 roku w 2018 roku realizowano
zadanie pn. „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”
przeprowadzono roboty polegające na budowie sieci wodociągowej w Komorowie
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ul. Wodociąg, ul. Sosnowa, ul. Sarnia oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Wodociąg, ul.
Sosnowa, ul. Sarnia.
2.3

Plan Odnowy Miejscowości Koziki

W ramach przyjętego uchwałą Nr XIII/112/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia
18 grudnia 2015 roku Planu odnowy Miejscowości Koziki, w 2018 r. mieszkańcy miejscowości
Koziki objęci zostali zadaniem pn. „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Ostrów
Mazowiecka” w ramach, którego wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ponadto
corocznie prowadzone są działania mające na celu usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

3. Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Ostrów Mazowiecka
na lata 2016 – 2026
Gminny Program Rewitalizacji przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XIX/168/16
z dnia 28 października 2016 roku w roku 2018 był sukcesywnie realizowany. 13 września
2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Akademia przedszkolakazwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie” w ramach którego
utworzonych i doposażonych zostanie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne szatni, łazienek i sali zabaw.
Zakupione zostaną także nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, tablica multimedialna
dotykowa, projektor multimedialny, komputery. Zorganizowane zostaną także dodatkowe
zajęcia taneczno – rytmiczne. Z kolei w ramach projektu

pn. „Ławka Niepodległości

w Komorowie” przy Alei Powstania Listopadowego zamontowano Ławkę Niepodległości oraz
zagospodarowano teren wokół. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową
na przebudowę świetlicy w Komorowie.

4. Ochrona środowiska
4.1

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Mazowiecka
do roku 2020

Realizacja przyjętego uchwałą Nr XXVI/23/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia
31 marca 2017 r. Programu Ochrony Środowiska w 2018 r. odbyła się poprzez realizację
zadania Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - etap
IV. Odbiór azbestu od mieszkańców Gminy został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie
37 343,98 zł. Odbyła się także „Akcja Sprzątania Świata 2018”.
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4.2

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Mazowiecka

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Mazowiecka został przyjęty 28
października 2015 roku uchwałą Rady Gminy Ostrów Mazowiecka Nr X/82/15. W 2018 r. w
ramach zadania pn. „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”
przeprowadzono

roboty

polegające

na

budowie

sieci

wodociągowej

w Komorowie ul. Wodociąg, ul. Sosnowa, ul. Sarnia i Starej Grabownicy oraz kanalizacji
sanitarnej przy ul. Wodociąg, ul. Sosnowa, ul. Sarnia.
Ponadto prowadzone były działania mające na celu termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w ramach zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Nagoszewo” przeprowadzono kompleksowe prace termomodernizacyjne
budynku. Zadanie zostanie zrealizowane do września 2019 r.
4.3

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Ostrów Mazowiecka

Realizacja w 2018 r.: zabrano i zutylizowano 164 Mg odpadów zawierających azbest
z 68 nieruchomości na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, kwota zadania: 46 679,98 zł,
wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie

5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrów
Mazowiecka na lata 2018-2023 został przyjęty uchwałą nr XXXV/330/18 Rady Gminy Ostrów
Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. Dokument opracowano w celu tworzenia warunków
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Ostrów
Mazowiecka, zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych, a także zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
W programie przedstawiono prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2018 – 2023, z podziałem na lokale socjalne
i pozostałe lokale mieszkalne.
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Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa

Wyposażenie

Przybliżony
rok budowy

1

Biel 89 07-300 Ostrów Mazowiecka

43,50 m2

paliwa stałe, woda, WC

67

2

Guty Bujno 37 07 – 304 Ostrów Mazowiecka

83,56 m2

paliwa stałe, woda,

57

3

Jelonki 17/1 07-302 Ostrów Mazowiecka

55,00 m2

CO - olej, woda, WC

52

4

Jelonki 17/2 07-302 Ostrów Mazowiecka

38,00 m2

CO - olej, woda, WC

52

5

Jelonki 17/3 07-302 Ostrów Mazowiecka

55,00 m2

CO - olej, woda, WC

52

6

Jelonki 17/4 07-302 Ostrów Mazowiecka

38,00 m2

CO - olej, woda, WC

52

7

Koziki 1/1 07-300 Ostrów Mazowiecka

38,00 m2

paliwa stałe, woda, WC

52

8

Koziki ½ 07-300 Ostrów Mazowiecka

38,00 m2

paliwa stałe, woda, WC

52

9

Koziki 1/3 07-300 Ostrów Mazowiecka

38,00 m2

paliwa stałe, woda, WC

52

10

Nagoszewo 82/1 07-300 Ostrów Mazowiecka

22,00 m2

paliwa stałe, woda,

67

11

Nagoszewo 82/2 07-300 Ostrów Mazowiecka

25,00 m2

paliwa stałe, woda,

67

12

Nagoszewo 82/2 07-300 Ostrów Mazowiecka

22,00 m2

paliwa stałe, woda,

67

13

Turka 39A/1 07-300 Ostrów Mazowiecka

52,00 m2

CO - olej, woda, WC

52

14

Nowa Osuchowa, ul. Szkolna 52/1 07-308 Poręba

40,00 m2

CO – paliwa stałe, woda, WC

52

15

Nowa Osuchowa, ul. Szkolna 52/2 07-308 Poręba

40,00 m2

CO – paliwa stałe, woda, WC

52

16

Nowa Osuchowa, ul. Szkolna 52/3 07-308 Poręba

44,00 m2

CO – paliwa stałe, woda, WC

52

17

Pałapus 20/1 07 - 300 Ostrów Mazowiecka

47,39 m2

CO - olej, woda, WC

47

18

Pałapus 20/2 07 - 300 Ostrów Mazowiecka

32,07 m2

CO - olej, woda, WC

47

RAZEM

751,52 m2
Tabela 14. Lokale mieszkalne Gminy Ostrów Mazowiecka
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

W 2018 r. zgodnie z założeniami programu, wszystkie lokale mieszkalne stanowiące
własność Gminy Ostrów Mazowiecka wynajmowane były osobom najbardziej potrzebującym,
pozostających w trudnej sytuacji finansowej, nieposiadjących tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego. Najem prowadzony był zgodnie z zasadami zarządzania lokalami określonymi
w Wieloletnim Planie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Wysokość czynszu
za najem lokali ustalana była zgodnie ze stawką bazową czynszu za 1 m 2 powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego wskazanej w zarządzeniu Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka
z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym programie.
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6. Ochrona zdrowia
6.1

Opieka dentystyczna

W ubiegłym roku Gmina Ostrów Mazowiecka przystąpiła do realizacji programu
ogłoszonego

przez

Ministra

Zdrowia

pn.:

„Poprawa

dostępności

do

świadczeń

stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”
W ramach Programu pozyskano od Ministra Zdrowia 358 850,00 złotych na utworzenie
trzech szkolnych gabinetów dentystycznych oraz na przeprowadzenie programu edukacyjnego
dla mieszkańców gminy, skierowanego do dzieci, młodzieży i ich rodziców mającego na celu
uświadomienie konieczności dbania o higienę ustną i kontrolowania stanu zdrowia zębów
u dzieci.
W celu adaptacji pomieszczeń w szkołach podstawowych w Jelonkach, Jasienicy
i Nagoszewie z budżetu gminy przekazane zostały środki finansowe w wysokości 86 186,44
złotych. Prace adaptacyjne trwały przez 4 miesiące a pod koniec grudnia 2018 roku gabinety
były już wyposażone w wysokiej klasy sprzęt medyczny i gotowe do pracy. Z gabinetów
korzystają już dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy, które nie ukończyły jeszcze 18 roku
życia.

6.2

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
przyjęty został uchwałą Nr XXXII/294/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia
15 grudnia 2017 r.
Celem głównym Programu była aktywizacja instytucji, organizacji, stowarzyszeń
i mieszkańców gminy w obszarze promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na ograniczenie spożycia alkoholu.
Zadania określone w Programie realizowane były przez pracownika ds. patologii
społecznej i ochrony zdrowia, poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, działalność gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, szkół
gminnych i świetlic socjoterapeutycznych działających przy szkołach, oraz współpracę
z organizacjami pożytku publicznego, kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
W 2018 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
53 wnioski o podjęcie działań zmierzających do leczenia odwykowego bądź działań w kierunku
zaprzestania nadużywania alkoholu przez te osoby. Jest to największa liczba wniosków
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złożonych, jak do tej pory w ostatnich 10 latach prowadzenia działań komisji. Dla porównania
w 2017 roku do komisji wpłynęło 34 wnioski, a w 2016 roku - 27 wniosków.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 22 posiedzenia,
w tym: 12 posiedzeń odbyło się w celu zmotywowania osób zgłoszonych do komisji
do podjęcia leczenia odwykowego oraz przeprowadzenia rozmów z członkami ich rodzin,
8 posiedzeń w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych oraz 2 posiedzenia w celu organizacji działań profilaktycznych
na terenie gminy.
W ubiegłym roku członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie:
 8 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwo,
 4 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5%
do 18% alkoholu
 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 18 %
alkoholu.
Ponadto w roku 2018 wraz z funkcjonariuszami policji w ramach działań związanych
z przestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi odbyły się 4 wyjazdy w celu przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.
Sfinansowano 2 badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu. Ponadto 10 osób dobrowolnie skorzystało z pomocy grup
samopomocowych AA, 5 osób dobrowolnie podjęło terapię odwykową na Oddziale Leczenia
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w szpitalu w Choroszczy oraz w Wojewódzkim
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Do Sądu Rejonowego w Ostrowi
Mazowieckiej skierowano 2 wnioski w celu wydania postanowienia o objęcie leczeniem
odwykowym osób uzależnionych od alkoholu.
Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych
w 2018 roku podjęto następujące działania:
1. Sfinansowano przeprowadzenie badań, które miały na celu zdiagnozowanie aktualnego
stanu zagrożeń związanych z dostępem i spożywaniem alkoholu i narkotyków w gminie.
Wyniki badań zostały zapisane w Diagnozie Lokalnych Zagrożeń – Ostrów Mazowiecka
2018. Badaniami objęto 249 uczniów szkół podstawowych, 70 uczniów szkół
gimnazjalnych, 100 przypadkowych mieszkańców gminy oraz 20 właścicieli punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Analizując całościowo uzyskane wyniki
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badań można stwierdzić, że nadal pośród młodych mieszkańców gminy najważniejszy
zdaje się być problem picia alkoholu. – 16% uczniów szkoły podstawowej i aż 57%
gimnazjalistów deklaruje, że inicjację alkoholową ma już za sobą. Dodatkowo zarówno
wśród uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum są osoby deklarujące picie bieżące, a
także przyznające się do incydentów upijania się, choć w tym przypadku odnotowano
spadek tego typu incydentów.
Można mówić zatem o skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych, jednak
nie jest ona na tyle duża, by z całą pewnością stwierdzić, że jest wystarczająca i już
niepotrzebna. Wręcz przeciwnie – otrzymane dane powinny być impulsem do dalszych
działań lokalnych władz. Na 100 przebadanych mieszkańców 43% czuje większe
zagrożenie ze strony osób pijących, a 85% jest za zwiększeniem kontroli i ograniczeń
sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Finansowano zajęcia oraz zakupiono materiały papiernicze, gry edukacyjne itp. dla 13
świetlic socjoterapeutycznych w szkołach na terenie Gminy, gdzie realizowane były
programy profilaktyczne o tematyce uzależnień.
3. Sfinansowano zajęcia oraz zakupiono materiały profilaktyczne i edukacyjne niezbędne do
prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich w Kuskowiźnie i Nowej Grabownicy, gdzie
zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
4. Dofinansowano do organizacji bezalkoholowego balu sylwestrowego organizowanego
przez Wspólnotę Domowego Kościoła w Ostrowi Mazowieckiej.
5. Sfinansowano naukę pływania podczas ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w
Nowej Grabownicy.
6. Dofinansowano do organizacji wyjazdu rekolekcyjno – wypoczynkowego pn.”Spotkanie
z Bogiem” w Góry Stołowe Kotlina Kłodzka dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
7. Dofinansowano

zimowiska

w

Zakopanem

zorganizowane

przez

Parafię

pw.

Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej dla 10 dzieci z terenu naszej, których
rodziny borykają się z problemami z kategorii patologii społecznej.
8. Sfinansowano szkolenie pn. „Dni Skupienia” dla 8 mieszkańców naszej gminy
organizowane przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.
9. Dofinansowano do „XVI Forum Trzeźwościowego” zorganizowanego przez GminnoMiejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich RODZINA w dniu 19 maja 2018 r.
10.

Współfinansowano imprezę pn. Osuchowskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych
organizowaną przez członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
„RODZINA” w dniach 17-19 sierpnia 2018 r.
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11.

Współfinansowano szkolenie dla 40 kuratorów sądowych społecznych i zawodowych
powiatu

ostrowskiego

pn.

„Współpraca

kuratora

sądowego

z

zespołami

interdyscyplinarnymi działającymi na terenie gminy” organizowane przez Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
12.

Zorganizowano i sfinansowano 5 trzygodzinnych warsztatów terapeutycznych dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu naszej gminy prowadzone
przez specjalistę terapii uzależnień ze szpitala w Choroszczy.

13.

Zorganizowano nieodpłatne kolonie letnie w górskiej miejscowości Krościenko dla 20
dzieci z terenu naszej gminy w dniach 07-16.07.2018 r. we współpracy z Polskim
Towarzystwem Krajoznawczym z Zielonej Góry.

14.

Finansowano dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i członków ich rodzin oraz dla osób borykających się
z problemami uzależnień, gdzie można uzyskać nieodpłatna poradę i specjalistyczne
wsparcie.

15.

Sfinansowano pobyt mieszkańca gminy na Zlocie Trzeźwościowym w miejscowości
Murzasichle w dniach 27.04. – 04.05.2018 r.

16.

Sfinansowano pobyt 3 – osobowej rodziny na Ogólnopolskim Zlocie Rodzin
Abstynenckich w Karłowicach w dniach 17-22.07.2018 r.

17.

Sfinansowano pobyt 4 osobowej rodziny z terenu naszej gminy w Ogólnopolskim Zlocie
Trzeźwościowym we Władysławowie w dniach 13-17.06.2018 r.

18.

Sfinansowano koszty transportu wycieczek do Białegostoku i Warszawy, uczestników
półkolonii organizowanej przez parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi
Mazowieckiej.

Aby skutecznie przeciwdziałać patologiom spowodowanym uzależnieniami i przemocą, na
rzecz rozwiązywania lokalnych problemów z tym związanych podejmowane działania
realizowane były we współpracy z szeregiem instytucji tj.:
 Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
 Powiatową Komendą Policji w Ostrowi Mazowieckiej,
 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 Gminno – Miejskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „RODZINA”.
 Klubem Abstynenta „TANTAL” w Ostrowi Mazowieckiej,
 Dyrektorami szkół gminnych,
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 Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
w szczególności z biegłą psychiatrą,
 Kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi,
 Poradnią Leczenia Uzależnień w Ostrowi Mazowieckiej

6.3

Program Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostrów Mazowiecka
na 2018 rok przyjęty został uchwałą Nr XXXII/295/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 grudnia 2017 r.
Celem głównym Programu była aktywizacja instytucji, organizacji, stowarzyszeń
i mieszkańców gminy w obszarze promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na przeciwdziałanie narkomanii.
Zadania określone w programie na rok 2018 realizowane były przez pracownika
ds. patologii społecznej i ochrony zdrowia, poprzez działalność Gminnej Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

działalność

gminnego

Zespołu

Interdyscyplinarnego, szkół gminnych i świetlic socjoterapeutycznych, działających przy
szkołach, oraz współpracę z organizacjami pożytku publicznego, kościołami i związkami
wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Realizując Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku podjęto
następujące działania:
1. Sfinansowano przeprowadzenie badań, które miały na celu zdiagnozowanie aktualnego
stanu zagrożeń związanych z dostępem i spożywaniem alkoholu i narkotyków
w gminie. Wyniki badań zostały zapisane w Diagnozie Lokalnych Zagrożeń – Ostrów
Mazowiecka 2018.
2. Wspomagano finansowo i merytorycznie 13 świetlic socjoterapeutycznych w szkołach
na terenie Gminy, gdzie realizowane są programy profilaktyczne o tematyce
uzależnień.
3. Finansowano zajęcia i sfinansowano materiały profilaktyczne i edukacyjne niezbędne
do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich w miejscowości Kuskowizna i Nowa
Grabownica.
4. Sfinansowano naukę pływania podczas ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy wiejskiej
w Nowej Grabownicy.
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5. Dofinansowano

do

organizacji

wyjazdu

rekolekcyjno

–

wypoczynkowego

pn. ”Spotkanie z Bogiem” w Góry Stołowe Kotlina Kłodzka dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy.
6. Dofinansowano

zimowiska

w

Zakopanem

zorganizowane

przez

Parafię

pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej dla 10 dzieci z terenu naszej,
których rodziny borykają się z problemami z kategorii patologii społecznej.
7. Współfinansowano szkolenie dla 40 kuratorów sądowych społecznych i zawodowych
powiatu

ostrowskiego

pn.

„Współpraca

kuratora

sądowego

z

zespołami

interdyscyplinarnymi działającymi na terenie gminy” organizowane przez Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
8. Zorganizowano nieodpłatne kolonie letnie w górskiej miejscowości Krościenko dla 20
dzieci z terenu naszej gminy w dniach 07-16.07.2018 r. we współpracy z Polskim
Towarzystwem Krajoznawczym z Zielonej Góry.
9. Finansowano dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i członków ich rodzin oraz dla osób borykających się
z problemami uzależnień, gdzie można uzyskać nieodpłatna poradę i specjalistyczne
wsparcie.
10. Sfinansowano koszty transportu wycieczek do Białegostoku i Warszawy, uczestników
półkolonii organizowanej przez parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi
Mazowieckiej.
11. Ze

środków

przeciwdziałania

narkomanii

sfinansowano

koszty

transportu

wakacyjnego wyjazdu do Estonii (Parnu Jaagupi) 18 uczniów z terenu gminy Ostrów
Mazowiecka, gdzie realizowano program profilaktyki pn. „Stop narkotykom”
z elementami profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.
Aby skutecznie przeciwdziałać narkomanii ww. działania podejmowane były we
współpracy z szeregiem instytucji tj.: Powiatową Komendą Policji w Ostrowi Mazowieckiej,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrowskim
Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „RODZINA”, Klubem Abstynenta „TANTAL”
w Ostrowi Mazowieckiej, dyrektorami szkół gminnych, kuratorami sądowymi zawodowymi
i społecznymi, specjalistą terapii uzależnień ze szpitala w Choroszczy, parafiami katolickimi
obejmującymi teren gminy.
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7. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W budżecie Gminy na 2018 rok wyodrębnione zostały środki na zadania zlecone
organizacjom pozarządowym oraz realizowane wspólnie z nimi, zgodnie z uchwalonym przez
Radę Gminy Ostrów Mazowiecka Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2018 rok (Uchwała Nr XXXI/286/17 z dnia 24 listopada 2017 roku).
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku miała charakter finansowy
i pozafinansowy.
Formy współpracy finansowej w 2018 roku:
1) powierzanie organizacjom realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji, w tym:
 zadanie z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych świadczonych
mieszkańcom z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. Zadanie to w roku sprawozdawczym
zrealizował w całości Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej.
Kwota dotacji na ww. usługi wyniosła 316 536 zł,
 zadanie w zakresie organizacji kolonii letnich dla

dzieci z terenu Gminy Ostrów

Mazowiecka. Zadanie to w roku sprawozdawczym zrealizowało w całości Polskie
Towarzystwo Organizacja Pożytku Publicznego ul. Prosta 53, 65 - 783 Zielona Góra.
Kwota dotacji na ww. zadanie wyniosła 15 000 zł,
2) wspieranie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj.
- udzielenie dotacji celowej w wysokości 215 106,79 zł

dla Stowarzyszenia „Razem

w Przyszłość” z siedzibą w miejscowości Pałapus (Gmina Ostrów Mazowiecka),
na działalność statutową Stowarzyszenia jaką jest prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Pałapusie,
- udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Osuchowej na zadanie
publiczne pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo
- gaśniczych” w wysokości 1074,00 zł
- udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prosienicy na zadanie publiczne
pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych” w wysokości 1 124,00 zł
Formy współpracy pozafinansowej w 2018 roku:
 włączenie się w organizację spotkania wigilijnego dla osób należących do Polskiego
Związku Niewidomych Powiatowego Koła Terenowego w Ostrowi Mazowieckiej, do którego
należą również mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka,
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 włączenie się w organizację Zlotu Motocyklowego w Komorowie dla osób należących do
Stowarzyszenia Grupy Motocyklowej „Stajnia”, do którego należą mieszkańcy Gminy Ostrów
Mazowiecka,
 włączenie się w organizację 2. Biegu Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty
w Komorowie przeprowadzonego przez Stowarzyszenie OSTRÓW BIEGA,
 współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło nr 34 w Komorowie, polegająca na:
- współorganizacji XV Otwartych Zawodów Spinningowych o puchar Wójta Gminy Ostrów
Mazowiecka oraz zawodów pn. „Dożynkowe Wędkowanie”,
 współpraca z 16 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostrów
Mazowiecka w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także nieodpłatnego użyczania lokalu,
 współpraca z Zarządem Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrowi
Mazowieckiej polegająca na:
− nieodpłatnym udostępnianiu lokali należących do Gminy na działalność statutową TPD,
− wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności dla dobra dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka i współdziałaniu w celu ich
zharmonizowania,
 współpraca z Lokalną Grupą Działania „ZIELONE SIOŁO” w Ostrowi Mazowieckiej
polegająca na upowszechnianiu i wymianie informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD, a także
udzielaniu wsparcia mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie
przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów
pomocowych,
 współpraca z Ostrowskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „RODZINA”
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, poprzez:
− organizowanie transportu paczek żywnościowych z Banku SOS dla mieszkańców Gminy
Ostrów Mazowiecka znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
− uczestnictwo osób uzależnionych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w spotkaniach
(mitingach) grupy samopomocowej AA,
 współpraca z Klubem Abstynenta „TANTAL” w Ostrowi Mazowieckiej polegająca na:
− nieodpłatnym udostępnianiu lokalu należącego do Gminy na działalność statutową Klubu,
− uczestnictwie osób uzależnionych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w spotkaniach
(mitingach) grupy samopomocowej AA,
 współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich:
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- polegająca na nieodpłatnym udostępnianiu lokali (świetlic) należących do Gminy na potrzeby
statutowe kół w Nowej Grabownicy, Gutach-Bujno, Przyjmach k. Poręby, Jeleniach,
- poprzez promocję kultury i tradycji regionalnych podczas festynów i uroczystości gminnych
m.in. Dożynki Gminne, Dni Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki. Na terenie Gminy
Ostrów Mazowiecka działa 13 Kół Gospodyń Wiejskich.

8. Program opieki nad zwierzętami
Realizacja 2018 roku Programu Opieki nad Zwierzętami polegała na realizacji takich zadań
jak:
 wyłapywanie, transport, zapewnienie miejsca w schronisku oraz obligatoryjna
sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku – 81 szt. na kwotę 90
169,10 zł;
 usypianie ślepych miotów – 4 ślepe mioty na kwotę 2 064,90 zł;
 zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt – 5 szt. na kwotę 1 328,70 zł;
 opieka nad wolno żyjącymi kotami – 3 szt. na kwotę 1 166,10 zł

9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostrów
Mazowiecka
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostrów Mazowiecka na lata
2016-2024 przyjęta została uchwałą Nr XIII/109/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia
18 grudnia 2015 roku.
Adresatami strategii jest społeczność zamieszkała na terenie Gminy Ostrów
Mazowiecka. Strategia stanowi podstawę lokalnej polityki społecznej, której zadaniem jest
zbudowanie w miarę spójnego i skutecznego systemu ochrony bezpieczeństwa socjalnego
członków naszej społeczności tak, aby dać im możliwość i gwarancję zaspokojenia
różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracji oraz oczekiwań. Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych monitorowana jest w oparciu o bieżącą działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (GOPS) oraz sprawozdawczość.
Realizacja celów przyjętych w ramach Strategii opiera się między innymi na
wzmocnieniu osób i rodzin wymagających wsparcia w rozwiązywaniu ich problemów.
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W Strategię wpisuje się szereg programów realizowanych przez Gminę, mających na celu
rozwój różnego rodzaju form wsparcia, w postaci pomocy materialnej w formie pieniężnej
i niepieniężnej, a także w postaci poradnictwa, w tym prawnego oraz socjalnego,
prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę pracowników socjalnych.
Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji
osoby i rodziny zwracającej się o pomoc oraz na podstawie wywiadu środowiskowego
stworzenie holistycznej diagnozy. Opracowana diagnoza jest punktem wyjściowym
do skonstruowania długofalowego planu pracy z osobą/rodziną.
Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami oraz ze społecznością lokalną.
Świadczenie to jest wykonywane bez względu na posiadany dochód osoby i rodziny,
z uwzględnieniem prawa jednostki do samostanowienia i poszanowania jej godności.
W 2018 r. pomocą w postaci pracy socjalnej zostało objętych 273 rodziny, w tym
wyłącznie pracą socjalną 68 rodzin.
Najczęściej podejmowanymi w 2018 roku działaniami pracowników socjalnych
w zakresie pracy socjalnej były:
 działania związane z uzyskaniem pomocy materialnej i usługowej dla osoby/rodziny
z GOPS bądź z innych instytucji, organizacji.
 działanie polegające na wzmocnieniu osoby lub rodziny, wyzwoleniu jej sił, zasobów,
działanie zmierzające do zmniejszenia poczucia lęku, braku wpływu na swoją sytuację,
umieszczenie problemu, odbieranego przez osobę lub rodzinę jako problem osobisty,
w ogólnym kontekście społecznym,
 działania pracownika socjalnego zmierzające do zrozumienia przez osobę lub rodzinę
natury problemu, uświadomienia

uwarunkowań wewnętrznych i

zewnętrznych,

uświadomienia przez osobę lub rodzinę swojego funkcjonowania w relacji z innymi, pomoc
pracownika w zrozumieniu przez osobę/rodzinę reakcji innych na własne zachowania i
postawy.
W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni GOPS w Ostrowi Mazowieckiej realizują
również zadania polegające na występowaniu do sądów z wnioskiem o wgląd w sytuację
rodzinno - wychowawczą i o zajęcie stanowiska wobec opieki nad małoletnim dzieckiem.
W 2018 roku GOPS w Ostrowi Mazowieckiej wystąpił 2 razy z wnioskiem do Sądu
Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny oraz małoletnich dzieci.
Pracownicy socjalni w 2018 roku skierowali 20 wniosków do Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań w sprawie przymusowego
leczenia odwykowego.
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Jednocześnie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi
Mazowieckiej w toku codziennych działań podejmują współpracę z następującymi
organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami:
1) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie poradnictwa rodzinnego, interwencji

kryzysowych, kierowania osób na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, itp.
2) Powiatowym Urzędem Pracy – w celu rozwijania aktywnej polityki rynku pracy,

przeciwdziałania

i zapobiegania

funkcjonowania

w

bezrobociu,

środowisku,

osób

w

kierunku

długotrwale

odzyskania

bezrobotnych,

zdolności

zagrożonych

wykluczeniem społecznym. Ponadto systematycznie prowadzona jest współpraca
polegająca na przekazywaniu listy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
korzystających z pomocy społecznej Ośrodka.
3) Komendą Powiatową Policji – w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w przypadkach

interwencji dot. stosowania przemocy w rodzinie, osób chorych psychicznie, bezdomnych,
demoralizacji nieletnich, w pracy z tzw. „trudnym” klientem, współpraca z policjantami
dzielnicowymi, a także możliwość korzystania z asysty w sytuacjach zagrożenia w czasie
wykonywania czynności służbowych.
4) Sądem Rejonowym – w zakresie wydania zarządzeń odnośnie władzy rodzicielskiej

w środowiskach wskazujących na zaniedbywania dzieci, kierowanie osób na leczenie
psychiatryczne bez zgody uczestnika oraz kierowania do domów pomocy społecznej bez
zgody uczestnika w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osoby lub środowiska, natomiast
w przypadku rodzin dysfunkcyjnych objętych nadzorem kuratorskim współpraca
z kuratorami sądowymi i społecznymi itp.
5) Prokuraturą Rejonową – składanie wniosków o wszczęcie postępowania w przypadku

zgłoszenia przemocy w rodzinie, podejrzenia o wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie
lub innych spraw klientów wymagających rozpoznania wychodzącego poza zakres
kompetencji pracownika socjalnego.
6) Zakładem Opieki Zdrowotnej – w sprawie o wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia

klientów, wydawanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym, wypełniania dokumentów dla
osób ubiegających się o skierowanie do domów pomocy społecznej lub zakładów
opiekuńczo-leczniczych, itp.
7) Szkołami – współdziałanie pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi w zakresie

udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom, a także z dyrektorami szkół w sprawie
dożywiania uczniów w czasie trwania roku szkolnego.
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8) Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kierowanie osób uzależnionych

od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe.
9) Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną

–

w

zakresie

pomocy

pedagogicznej

i psychologicznej dzieciom z problemami w nauce i zachowaniu.
10) z organizacjami pozarządowymi, tj. Polskim Czerwonym Krzyżem, Stowarzyszeniem

Rodzin Abstynenckich „Rodzina”, Oddziałem Caritas przy parafii WNMP w Ostrowi
Mazowieckiej – w zakresie pomocy żywnościowej dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.
W 2018 roku pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych, usług oraz pracy
socjalnej objęto łącznie 348 rodzin. Liczba osób w rodzinach świadczeniobiorców wynosiła
934 co stanowiło 7,29 % ogółu mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka. W ramach systemu
pomocy społecznej wydanych zostało 614 decyzji

administracyjnych, kończących

postępowania w sprawach dotyczących różnego rodzaju świadczeń, do których stosuje się
przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej procedurę. Świadczenia przyznawane są w
formie pieniężnej lub niepieniężnej na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego, prowadzonego w przypadku pomocy społecznej w formie
wywiadu środowiskowego.
Kryterium dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
wynosiło odpowiednio:


dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,



dla osoby w rodzinie – 514 zł.
Analizy wskazują, iż ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby wykluczone

z rynku pracy na skutek długotrwałego bezrobocia. Jest to problem głównie osób o niskim
poziomie zdobytego wykształcenia, niskich kwalifikacjach, często niedostosowanych do
potrzeb rynku pracy. Okazuje się, że im niższe wykształcenie głowy rodziny, tym niższy jest
jej status materialny. Oznacza to, że rodziny te nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb, żyjąc
poniżej minimum egzystencji. Należy także zauważyć, iż samo pozostawanie w zatrudnieniu
nie chroni przed ubóstwem. Bardzo niski poziom płacy minimalnej determinuje ubóstwo osób
zatrudnionych.
Wśród gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną najliczniejszą grupę
stanowią rodziny z dziećmi – 48,56% ogółu gospodarstw domowych, z czego 8,62 % stanowią
rodziny niepełne.

Drugą grupę pod względem liczebności stanowią gospodarstwa

jednoosobowe – 38,50% z ogółu gospodarstw domowych. Rodziny emerytów i rencistów
objętych pomocą stanowią 12,06% środowisk.
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Rodziny Ogółem
o liczbie osób
1
2
3
4
5
6 i więcej
w tym (z wiersza 1) rodziny z
dziećmi ogółem
o liczbie dzieci
1
2
3
4
5
6
7 i więcej
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
o liczbie dzieci
1
2
3
4 i więcej
RODZINY EMERYTÓW
I RENCISTÓW OGÓŁEM
o liczbie osób
1
2
3
4 i więcej

LICZBA RODZIN
OGÓŁEM
348

LICZBA OSÓB
W RODZINACH
934

134

134

61
40
42
40
31

122
120
168
200
190

169

750

43

116

47
42
26
4
3
4
30

178
207
154
28
23
44
93

14

28

7
4
5

22
16
27

42

76

22

22

14
3
3

28
9
17

Tabela 15. Typy gospodarstw domowych objętych pomocą w 2018 roku
Źródło: Sprawozdania roczne MPiPS-03-R.

Analiza trudności występujących w gospodarstwach domowych pokazuje, że ubóstwo,
bezrobocie, długotrwała choroba oraz niepełnosprawność, to najczęstsze powody ubiegania się
o wsparcie. Problemem ubóstwa dotkniętych było 61,49% gospodarstw domowych,
długotrwałą chorobą – 46,26%, natomiast problem bezrobocia dotknął 53,73% środowisk
objętych pomocą społeczną.
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Trudności występujące
w rodzinie
Ubóstwo

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

214

719

3

3

78

464

Bezrobocie

187

605

Niepełnosprawność

155

315

161

342

14

65

rodziny niepełne

8

28

rodziny wielodzietne

6

37

Alkoholizm

21

88

Narkomania

0

0

Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

2

3

Przemoc w rodzinie

15

61

Sytuacja kryzysowa

0

0

Zdarzenie losowe

0

0

Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa

Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych,
w tym:

Tabela 16. Powody przyznania pomocy
Źródło: Sprawozdania GOPS w Ostrowi Mazowieckiej

W 2018 roku w wydatkach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej najwyższą
pozycję stanowiły wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu
„Rodzina 500+”, a następnie świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach programu „ Dobry
Start” – 300+, a w dalszej kolejności świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pomoc
społeczna to największe wydatki na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych, w dalszej
kolejności koszt usług opiekuńczych, pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy
społecznej, dożywianie uczniów, zasiłki celowe i okresowe.
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Poniższy schemat przedstawia ogólne wydatki GOPS na poszczególne rodzaje
działalności w 2018 roku:

DODATKI
MIESZKANIOWE
23 119,58 ZŁ

USŁUGI OPIEKUŃCZE
I SPECJALISTYCZNE
341 896,00 ZŁ

USŁUGI OPIEKUŃCZE
KDR,GMINA PRZYJAZNA
RODZINIE 4 590,36 ZŁ
POMOC SPOŁECZNA
1 611 865,04 ZŁ

ŚWIADCZENIA RODZINNE
5 330 429,63 ZŁ

ASYSTENT RODZINY I
PIECZA ZASTĘPCZA
44 314,84 ZŁ

WYDATKI
OGÓŁEM
18 694 449,56
ZŁ

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
498 367,18 ZŁ

„ DOBRY START” -300+
535 680 ZŁ
ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZE (500+)
10 019 676,16 ZŁ

DOMY POMOCY
SPOŁECZNEJ
255 710,77

POZOSTAŁE ZADANIA
1.
28 800 ZŁ

2.

.
Rysunek 2. Struktura wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Źródło: GOPS w Ostrowi Mazowieckiej
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Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

9.1

W ramach pomocy społecznej mogą być przyznane niżej wymienione świadczenia:
1) zasiłek stały,
2) składka zdrowotna,
3) zasiłek okresowy,
4) zasiłek celowy,
5) specjalny zasiłek celowy,
6) sprawienie pogrzebu,
7) udzielenie schronienia.
W

celu

przeciwdziałania

niweczeniu

uzyskanej

pomocy i

marnotrawstwu

przyznanych środków część osób, głównie nadużywających alkoholu lub marnotrawiących
przyznaną pomoc, nie otrzymywało pomocy w gotówce, lecz realizowało ją w sklepach
spożywczych.

9.1.1

Zasiłek stały

Zasiłek stały wypłacony został 80 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, w tym w większości osobom samotnym – 62 osobom. Zasiłek
przyznawany jest w ustawowej wysokości wynikającej z równicy pomiędzy kryterium
dochodowym, a posiadanym dochodem. W ubiegłym roku kwota wypłaconych świadczeń
wyniosła 414.527 zł.

9.1.2

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna została opłacana za 60 osób pobierających zasiłek stały, które nie
posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Koszt
świadczeń

Zasiłki stałe – ogółem

80

807

414 527

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne (przy zas. stałym)

60

604

31 172

WYSZCZEGÓLNIENIE

Tabela 17. Wydatkowanie zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku w 2018 roku
Źródło: Dane GOPS ze sprawozdania MPiPS-03, SKŁ-ZDR.

Strona 47 z 87

Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2018 rok

9.1.3 Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo określa wysokość
zasiłków okresowych. Kwota zasiłku okresowego stanowi różnicę między kryterium
dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie może być niższy od 50% tej
różnicy, jednak nie mniejszy niż 20,00 zł.
Wyszczególnienie

2018

Liczba rodzin

22

Liczba osób w rodzinach

34

Kwota świadczeń (w zł)

31 448

Tabela 18. Realizacja zasiłków okresowych w 2018 roku
Źródło: Sprawozdania GOPS w Ostrowi Mazowieckiej

9.1.4

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, żywności, leków
i leczenia, odzieży i obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw sprzętu użytku domowego, a także kosztów pogrzebu.
Do otrzymania zasiłku celowego uprawnione są również osoby lub rodziny, które
poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W tego rodzaju przypadkach świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu i
może nie podlegać zwrotowi. Jeśli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia,
celowo je niszczy lub korzysta w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawi własne
zasoby finansowe, może nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania.
9.1.5
Specjalny

Specjalny zasiłek celowy

zasiłek

celowy

jest

bezzwrotnym

świadczeniem

przyznawanym

w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
określone w ustawie kryterium.
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Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia

Koszt
świadczeń

Zasiłki celowe i w naturze - ogółem, w tym:

145

91760

W tym celowe specjalne

40

22 170

W tym zasiłki przeznaczone na zakup posiłku lub
żywności w ramach realizacji programu "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania".

41

16 760

WYSZCZEGÓLNIENIE

Tabela 19. Realizacja zasiłków celowych w 2018 roku
Źródło: Opracowanie własne GOPS

9.1.6

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez
gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. Dotyczy to osób zmarłych, które nie były ubezpieczone
i nie pozostawiły masy spadkowej, nie miały rodziny lub rodzina nie była w stanie sprawić
pochówku z uwagi na trudną sytuację finansową. W 2018 r. Ośrodek zlecił sprawienie
3 pogrzebów zakładowi pogrzebowemu na kwotę 6000 zł.

9.1.7
Udzielenie

Udzielenie schronienia

schronienia

następuje

przez

przyznanie

tymczasowego

miejsca

noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do
tego przeznaczonych. W 2018 r. opłatę na pobyt w schroniskach dokonano za
3 bezdomnych na kwotę 1.265 zł.

9.2

Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
9.2.1

Usługi opiekuńcze.

Do najważniejszych problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych należy samotność
i poczucie nieprzydatności. Prowadzą one do stopniowej marginalizacji i wykluczenia ze
społeczności lokalnej. Przesłaniem niesionej przez ośrodek pomocy było zapobieganie temu
zjawisku, zwłaszcza wśród osób samotnych. Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania
podopiecznych ośrodka w środowisku i klimacie domowym to istota usług opiekuńczych.
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
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Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie
zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić.
Usługi opiekuńcze na terenie gminy Ostrów Mazowiecka zlecane są w trybie
konkursowym podmiotowi zewnętrznemu. Jednostką skutecznie wykonującą ten obszar zadań
jest od wielu lat Polski Czerwony Krzyż – Placówka Terenowa w Ostrowi Mazowieckiej.
Odpłatność za usługi opiekuńcze określała tabela odpłatności zawarta w Uchwale Rady
Gminy Ostrów Mazowiecka Nr XIII/146/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od odpłat jak również trybu ich pobierania. Z tego tytułu na dochody gminy
wpłynęło 18 613,78 zł. Koszt jednej roboczogodziny ww. usług w 2018 roku wynosił 16,56 zł.
W 2018 roku usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 33 osób, a ich koszt wyniósł
316 536 zł.
Zabezpieczając pomoc w formie usług opiekuńczych zauważamy, że z roku na rok
wzrasta liczba podopiecznych wymagających pomocy w tej formie. Są to osoby ze znacznymi
niedowładami po udarach mózgu, wylewach, stanach po złamaniach zwłaszcza kości szyjki
udowej i innymi schorzeniami w tym ciężkimi stanami neurologicznymi, powodującymi
znaczną niepełnosprawność i trudności w codziennym funkcjonowaniu.
1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi te obejmują czynności polegające na
uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, jako
wspierania procesu leczenia.
W 2018 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmowały usługi świadczone na rzecz
osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania. Świadczone były przez
4 terapeutów dla 7 osób, w tym jednej osoby dorosłej. Koszt jednej roboczogodziny ww. usług
to 40,00 zł. Ogółem koszt tych usług wyniósł 25 360 zł

9.2.2
Osobie

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

wymagającej

całodobowej

opieki

z

powodu

wieku,

choroby lub

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie
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można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu
zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody sądu na umieszczenie w domu
pomocy społecznej.
W 2018 r. do ośrodka pomocy wpłynęło 3 wnioski o umieszczenie w domu pomocy
społecznej. W wyniku przeprowadzonych postępowań wszystkie te osoby zostały skierowane
do domu pomocy społecznej.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, ustala odpowiednio, w zależności od
zasięgu działania domu pomocy społecznej - wójt / burmistrz / prezydent, starosta lub
marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do
dnia 31 marca każdego roku.
Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym ww.
osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną
odpłatność.
W oparciu o obowiązujące przepisy opłatę za pobyt w DPS ponosi sam mieszkaniec,
jednak nie więcej niż 70 % swojego dochodu. Jeżeli więc nie pokrywa on opłaty w całości,
różnicę ponoszą członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji (małżonek, zstępni i wstępni).
W przypadku, gdy ich dochody nie przekraczają 300 % kryterium dochodowego, koszty ponosi
gmina. W 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 12 mieszkańców Gminy. Pełen
koszt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniósł 255 711 zł.
W gminie Ostrów Mazowiecka obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych,
o niskich dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie
mają. W związku z tym zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta
z uwagi na starzenie się społeczeństwa i migrację ludzi młodych. Jednocześnie wzrost
wydatków w tym rozdziale spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania w placówkach
za osoby nieposiadające dostatecznych dochodów, z których ponosiłyby pełną odpłatność.
Jako gmina nie mamy wpływu na koszt utrzymania w DPS, ponieważ to starostowie danego
powiatu, co roku ustalają miesięczny koszt utrzymania w DPS, a gmina zobowiązana jest do
ponoszenia odpłatności zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
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9.2.3

Ośrodki Wsparcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy porozumienia zawartego z Miastem
Ostrów Mazowiecka, w sprawie współpracy dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym,
kwalifikuje chętnych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Warchalskiego 3,
który funkcjonuje od stycznia 2000 roku. Jest jednostką dziennego pobytu dla 40 uczestników:
osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych, które wymagają
wsparcia i postepowania rehabilitacyjnego. Dom ma zasięg lokalny i obejmuje swoim
terytorium Miasto Ostrów Mazowiecka. Uczestnikami domu mogą być także mieszkańcy
sąsiednich gmin, jeżeli dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie
na realizację zadania publicznego. Celem Domu jest osiągnięcie przez uczestników poprawy
jakości życia, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, powstrzymanie wykluczenia
społecznego oraz marginalizacji. Dom zapewnia oparcie społeczne dla uczestników poprzez
świadczenie usług dostosowanych dla poszczególnych potrzeb tych osób. Rozwija
umiejętności niezbędne do samodzielnego życia poprzez różnego rodzaju treningi, zajęcia,
warsztaty i terapię. Zapewnia wsparcie swoim uczestnikom, pozwalając im na zaspokojenie
potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie
możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.
Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy, w 2018 roku korzystało 6 – ro
mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka. Koszt dowozu osób niepełnosprawnych w ciągu
roku wyniósł 28 800 zł. Kwalifikację do domu samopomocy przeprowadzają pracownicy
socjalni na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W tym celu przeprowadzono 12
wywiadów środowiskowych.

9.3

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz
alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadania
w zakresie świadczeń rodzinnych,

świadczeń wychowawczych,

świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, świadczeń z Programu „ Dobry Start” – 300+ , jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
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9.3.1

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny
zasiłek opiekuńczy,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
4) świadczenie rodzicielskie.

Rodzaj świadczenia

Średniomiesięczna liczba rodzin
korzystających z zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami
oraz jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka
w 2018 roku

Kwota wypłaconych
świadczeń
(w złotych)

Zasiłek rodzinny
z dodatkami

581

2 535 821,29

Świadczenia opiekuńcze
Rodzaj świadczenia
Zasiłek pielęgnacyjny –
ogółem, w tym:
Zasiłek pielęgnacyjny
dla niepełnosprawnego
dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny –
wypłacony osobie
niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16 roku
życia o znacznym
stopniu
niepełnosprawności
Zasiłek pielęgnacyjny –
wypłacony osobie, która
ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny –
wypłacony osobie
niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16 roku
życia o umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności,
jeżeli
niepełnosprawność
powstała w wieku do

Liczba wypłaconych świadczeń
w 2018 roku

Kwota wypłaconych
świadczeń

5224

826 230,00

949

150 192,00

2654

419 668,00

44

6 983,00

1577

249 387,00
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ukończenia 21 roku
życia.
Świadczenia
pielęgnacyjne

625

922 202,00

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

245

130 358,00

Świadczenie rodzicielskie
473

4352

Tabela 20. Realizacja świadczeń rodzinnych w 2018 roku
Źródło: Opracowanie własne GOPS

9.3.2

Świadczenie wychowawcze „500+”

Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ostrowi

Mazowieckiej realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach
realizacji ustawy przyznawane jest świadczenie wychowawcze, które wynosi 500 zł
miesięcznie na dziecko . W stosunku do drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie, świadczenie
wychowawcze nie jest związane z kryterium dochodowym. W stosunku do pierwszego dziecka
w rodzinie przyznanie świadczenia związane jest z kryterium dochodowym, które wynosi 800
zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych w 2018 r. – 1078, w tym
rodzin pobierających świadczenia również na pierwsze dziecko – 730
Kwota wypłaconych świadczeń - 9 879 478 zł.

9.3.3

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do
jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000zł, przyznane na podstawie ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r. poz. 1860).
Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. W 2018 r. w Gminie Ostrów
mazowiecka wypłacono 1 tego rodzaju świadczenie.

9.3.4

Jednorazowe świadczenie w ramach Programu „Dobry Start”
300+

Program „Dobry Start” to świadczenie obowiązujące od września 2018 roku, w kwocie
300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny,
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do ukończenia 20 roku życia, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Realizacja świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” 300+ w 2018 r. przedstawia
się następująco:
Liczba osób
uprawnionych

Liczba
rodzin

1 728

1 133

Kwota wypłaconych świadczeń
(w zł.)
518 400

Tabela 21. Realizacja świadczeń „Dobry Start” w 2018 roku
Źródło: Opracowanie własne GOPS

9.3.5

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę
uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 r. przedstawia się
następująco:
Liczba osób
uprawnionych

Liczba
rodzin

Kwota wypłaconych świadczeń
(w zł.)

99

59

466 113,00

Tabela 22. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku
Źródło: Opracowanie własne GOPS

9.4

Gminny Program Wspierania Rodziny

Zadania w zakresie wspierania rodziny przyjęte w Strategii rozwiązywania problemów
społecznych, uszczegółowione zostały w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie
Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2018, przyjętym uchwałą Nr XIV/129/16 Rady Gminy
Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016 r. Podstawowym założeniem tego Programu jest
utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz rodzin przeżywających
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trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Realizowane w ramach
Programu zadania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie, mając na
celu pomoc rodzinom z grup szczególnego ryzyka, głównie poprzez podejmowanie działań
osłonowych, prewencyjnych i edukacyjnych, zapobiegając w ten sposób izolacji
i marginalizacji, tam gdzie jest to konieczne. Odbiorcami programu są rodziny zamieszkałe na
terenie

Gminy

Ostrów

Mazowiecka,

doświadczające

problemów

opiekuńczo-

wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej bądź też takie, którym
została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez nadzór kuratora lub
umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

9.4.1

Asystent rodziny

W 2018 r. Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznej pracy socjalnej poprzez
zatrudnianie asystenta rodziny. Celem świadczenia usługi jest poprawa sytuacji życiowej
rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej, w tym w szczególności stworzenie optymalnych warunków
służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie
umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Adresaci usługi
to rodziny, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo – wychowawcze
z dziećmi, gotowe do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji i współpracujące z pracownikiem
socjalnym

oraz

asystentem

rodziny,

posiadające

zasoby

pozwalające

rozwiązać

zidentyfikowane problemy przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i zasobów,
w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem dzieci w placówce
opiekuńczo – wychowawczej. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie gminy
Ostrów Mazowiecka realizowana była przez 1 asystenta rodziny zatrudnionego na umowę
o pracę na pełen etat. Wsparciem asystenta objętych było 16 rodzin. Na zatrudnienie
asystenta rodziny wydatkowano kwotę 9 417 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa, z
Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 3 703 zł oraz ze środków własnych kwotę 21 105,62 zł
W 2018 roku asystent rodziny pracował z 16 rodzinami , w tym 1 rodzina nowo objęta
oraz 15 rodzin, z którymi nie zakończono jeszcze pracy bezpośredniej z ubiegłych lat.
Asystent rodziny podejmował różne działania, wspierające rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, w tym między innymi mające na celu edukację rodziny, zarówno
w zakresie zwiększania kompetencji rodzicielskich, jak i dotyczące higieny, zdrowego
odżywiania, sposobów spędzania czasu z dzieckiem czy też gospodarowania budżetem
domowym. Ważnym elementem jego pracy były działania motywujące członków rodziny –
zarówno w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania zatrudnienia czy
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podjęcia leczenia odwykowego. Istotnym elementem współżycia społecznego są kontakty
z różnymi osobami i podmiotami życia publicznego w tym między innymi współpraca ze
szkołami, kuratorami, czy innymi instytucjami. I tu także rodziny mogły liczyć na wsparcie.
Często okazywało się, że potrzebna jest między innymi pomoc przy napisaniu pisma
urzędowego, podania czy życiorysu. Jednak najczęściej rodziny uzyskiwały wsparcie przy
rozwiązywaniu problemów bieżących, codziennych. Uczono rodziny sztuki mediacji poprzez
wspólne omawianie problemów na forum rodziny, niwelowania konfliktów w celu poprawy
relacji w rodzinie.
Efektywność w/w działań zależała jednak od wielu czynników, w tym między innymi
od: chęci czy braku chęci współpracy ze strony rodzin, zbyt dużej demoralizacji rodzin,
roszczeniowej postawy i wyuczonej bezradności, złego sposobu pojmowania celu oferowanej
pomocy i konieczności zmiany postaw w rodzinie, oporu i strachu przed zmianą, dziedziczności
nieprawidłowych wzorców postępowania, zaburzeń psychicznych i agresywnej osobowości,
czy też upośledzenia rodziców lub brak motywacji rodzin do zmiany.

9.4.2

Piecza zastępcza

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
zobowiązany jest do ponoszenia części wydatków ze względu na umieszczenie dziecka
w rodzinnej pieczy zastępczej albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej
W 2018 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
wpłynęło 3 nowe decyzje o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jak również noty
obciążeniowe dotyczące pokrycia części kosztów związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy
zastępczej zgodnie z zawartym porozumieniami z Powiatem Ostrowskim.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 w/w ustawy, gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości:


10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej



20% wydatków w drugim roku pobytu,



50% pobytu od trzeciego roku pobytu

Łączny koszt refundacji pobytu 5 dzieci w pieczy zastępczej za rok 2018 wyniósł 10.089,22 zł.
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9.5

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2020, przyjęty został
uchwałą Nr XIV/128/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016 roku. Celem
Programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy. Adresowany jest do wszystkich
mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka, 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 stworzenie wsparcia
i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności
zorganizowanych 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 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej kontynuował
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podejmowane w ramach
procedury „Niebieskie Karty”. 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 rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
powołany został Zespół Interdyscyplinarny, a w jego ramach działały grupy robocze, które
podejmowały działania zgodne z zadaniami określonymi w ustawie. W skład grup roboczych
wchodzili przedstawiciele GOPS, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjaliści mogący udzielać
pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie.
Zespól Interdyscyplinarny w 2018 roku spotkał się cztery razy. W trakcie każdego
spotkania na bieżąco omawiano współpracę pomiędzy instytucjami w zakresie realizacji
Programu. Członkowie Zespołu otrzymywali informację o realizacji procedury „Niebieskiej
Karty”, ilości powołanych grup roboczych, problemach związanymi z realizacją procedur
zgłaszanych

przez

członków

grup

roboczych.

Dokonywano

oceny

skuteczności

podejmowanych działań oraz ustalano zasady współpracy pomiędzy członkami grup
roboczych. Omawiano także możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniana wiedzy na
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temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą
przemocą.
W roku 2018 działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie objętych było 45 rodzin, z czego 33 rodziny dla których „ Niebieskie
Karty” zostały założone w 2018 roku, 12 rodzin objętych było procedurą „ Niebieskiej Karty”
z poprzednich lat). Ogólna liczba osób w rodzinach objętych działaniami Zespołu wyniosła 66.
W 3 rodzinach dochodziło do kolejnych interwencji domowych. Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w celu udokumentowania nowego zdarzenia ponownie wypełnili formularz
„ Niebieska Karta” – część A.
Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie realizowana była we współpracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej, poprzez działalność
Poradni Rodzinnej, a w przypadku dzieci Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Pomoc terapeutyczna realizowana jest na bazie działalności Miejsko – Gminnego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Rodzina” w Ostrowi Mazowieckiej,

poprzez

możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia, utworzonej z myślą o osobach doznających
przemocy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej,
w ramach swoich zadań prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych
i Współuzależnionych, dostępny raz w miesiącu dla mieszkańców gminy. Ponadto Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, corocznie finansuje kilkudniowe
wyjazdy dla „trzeźwych alkoholików” do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu,
w celu odnowy duchowej i wzmocnienia rozwoju osobistego dla osób uzależnionych od
alkoholu. Placówki oświatowe jak szkoły i świetlice

prowadzą działania dydaktyczno-

profilaktyczne z zakresu zapobiegania agresji słownej i fizycznej w kontaktach z opiekunami
i rówieśnikami. Pracownicy socjalni każdorazowo udzielali informacji o prawach
przysługującym ofiarom przemocy. Interweniowano również na zgłoszenia anonimowe,
telefoniczne.
Na podstawie analizy posiadanej dokumentacji wynika, iż sprawcy przemocy to głównie
mężczyźni, stosujący przemoc fizyczną i psychiczną w większości po spożyciu alkoholu.
W stosunku do sprawców przemocy domowej zostały podjęte następujące działania:
 20 osób skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6 osób objęto dozorem kuratora,
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 7 osoby podjęły chęć dobrowolnego uczestnictwa w terapii w Punkcie Konsultacyjnym,
działającym na rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych,
 w 1 przypadku podjęto działania dotyczące odizolowania sprawcy od rodziny,
 2 osoby podjęło terapię w placówkach lecznictwa odwykowego
 5 osób dobrowolnie uczestniczyło w spotkaniach grup samopomocowych dla osób
uzależnionych.
Sytuacja rodzinna ofiar przemocy domowej jest systematycznie monitorowana przez
pracowników socjalnych GOPS oraz dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji.

9.6

Program „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie”

Program „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie” przyjęty został uchwałą Nr
XXI/192/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016 roku.

Osobami

uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin wielodzietnych,
zamieszkujących na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, którym przysługuje prawo do
posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Wydawana jest

bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta

przysługuje samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy
zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymują nie tylko obywatele polscy, ale też
cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce. Rodzice mogą korzystać z karty
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia
25

lat. Osoby

niepełnosprawne

otrzymają

kartę

na

czas

trwania

orzeczenia

o niepełnosprawności. Co ważne, rodzice nie muszą być małżeństwem – o kartę mogą się starać
także osoby pozostające w związkach partnerskich i rozwodnicy. Karta oferuje system zniżek
oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie
tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu
zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny”.
Równocześnie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka od 1 stycznia 2017 roku, działa
lokalny Program o nazwie „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie”. Program ma
na celu wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, poprawę warunków materialnych
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tych rodzin oraz zwiększenie dostępności do instytucji kultury i obiektów sportowych. Do
realizacji Programu gmina Ostrów Mazowiecka poszukiwała i w dalszym ciągu poszukuje
chętnych partnerów, wśród firm i instytucji działających w rejonie miasta i gminy Ostrów
Mazowiecka. Do programu udało się pozyskać:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej - gdzie Beneficjenci
Programu mogą korzystać z krytej pływali z uwzględnieniem 50 % zniżki w stosunku do
obowiązujących cen biletów zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, a także na lodowisko z
analogiczną zniżką począwszy od stycznia 2019 roku.
- Firmę „ Sławbud” z Ostrowi Mazowickiej, która oferuje Beneficjentom Programu od 10%
do 40% zniżki, na szeroki asortyment materiałów budowalnych, począwszy od farb, klejów a
kończywszy na drzwiach i oknach do nowo budowanych budynków czy też remontowanych
domów.
- Pizzerię „ Biesiadowo” w Ostrowi Mazowieckiej, która oferuje 10 % zniżki na pizzę i
napoje oraz 5 % zniżki na zapiekanki, w której miło można spędzić czas z rodziną.
- Firmę budowlaną Pana Huberta Jasińskiego z siedzibą w Starej Grabownicy 83,
ofeującego 20% zniżkę od obowiązującej ceny, na wykonywanie prac zewnętrznych budynku
mieszkalnego oraz tyle samo zniżki na wykonywanie prac wewnętrznych budynku
mieszkalnego.
- Usługi transportowe Marka Siedleckiego z siedzibą w Starej Grabownicy 65 – oferujące
80 % zniżkę na zakup biletu miesięcznego od obowiązującej ceny, dla uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kozikach, na trasie Popielarnia- Koziki.
Ponadto w ramach Programu, członkom rodzin wielodzietnych przysługuje ulga
w wysokości 25% w opłacie za każde dziecko, za świadczenia w zakresie korzystania
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym podstawę programową.
Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje na bieżąco opłaty za świadczenia przedszkola
w zakresie przekraczającym podstawę programową.
Ze zniżek w ramach Programu w 2018 roku skorzystało ogółem 619 osób, w tym:
 pokrywanie kosztów związanych z 50% zniżką zakupu biletów wstępu na basen - ze zniżek
skorzystało 608 osób na kwotę 2 591,50 zł
 pokrywanie kosztów związanych z 80% zniżką zakupu biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających na zajęcia szkolne do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozikach - ze
zniżek skorzystało 11 uczniów na kwotę 1 669,36 zł.
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Rodzaj Karty

Rok 2018

Liczba wydanych
Kart Dużej Rodziny

120

Liczba osób, która przystąpiła do
Programu
„ Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna
Rodzinie”

198

Tabela 23. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny oraz liczba osób, która przystąpiła do Programu „Gmina Ostrów
Mazowiecka Przyjazna Rodzinie” w roku 2018.
Źródło: Opracowanie własne GOPS

9.7

Dożywianie

W Strategię rozwiązywania problemów społecznych wpisuje się również realizacja
programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
W ramach tego programu wsparcia udziela się w szczególności:


dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,



uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,



osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznana

była w 2018 r. bezpłatnie 303 osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał
kwoty 771,00 zł (514 zł kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie x 150%), a dla osoby
samotnie gospodarującej 951,00 zł (634 zł kryterium dochodowe dla osoby samotnie
gospodarującej x 150%). Pomoc przyznawano na podstawie przeprowadzonego wywiadu
środowiskowego, tj. na zasadach określonych w Uchwale Rady Ministrów o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o pomocy
społecznej.
W ramach programu objęto pomocą 196 dzieci i uczniów, którzy otrzymali pomoc
o łącznej kwocie 170 367 zł (z tego środki własne 74 927 zł, dotacja 95 440 zł).
Dożywianie prowadzone było łącznie w 15 placówkach, w tym 1 przedszkolu i w 14 szkołach.
Posiłek zapewniany jest w formie pełnego obiadu w przedszkolu oraz jednego dania
gorącego w szkołach. Ponadto dożywiano dzieci i młodzież zamieszkującą w Gminie Ostrów
Mazowiecka, a uczącą się poza miejscem stałego zameldowania w 6 placówkach.
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Jednocześnie pomoc w formie dożywiania przyznano 107 osobom znajdującym się
w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
Gmina przyjęła równocześnie Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Program stanowi wsparcie Gminy
w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy uczeń lub dziecko wyrażą chęć zjedzenia posiłku
a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w takiej formie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej włączył się aktywnie
w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014 - 2020
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany
FEAD), który polega na udzielaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej
w formie paczek. Pomocą taką mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej, po otrzymaniu skierowania od pracownika socjalnego.
W tym celu pracownicy socjalni po analizie sytuacji materialno – bytowej
rodziny/osoby wydali 210 skierowań do lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się
pozyskiwaniem żywności z Banku Żywności, a zarazem jego dystrybucją. Organizacją
realizującą w 2018 roku ww. zadanie było Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Rodzina”
oraz oddział Caritas Diecezji Łomżyńskiej przy parafii WNMP w Ostrowi Mazowieckiej, które
łącznie wydawały paczki żywnościowe dla 597 osób zamieszkujących gminę Ostrów
Mazowiecka.. W ramach działań wspierających zorganizowano dla osób korzystających
z pomocy żywnościowej warsztaty kulinarno – dietetyczne.

9.8

Dodatki mieszkaniowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadania
nałożone ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem
pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu umożliwienie osobom o niskich
dochodach pokrycie części kosztów utrzymania mieszkania. Taka forma pomocy dla osób,
które przy wykorzystaniu własnych możliwości finansowych nie są w stanie pokryć
obciążających ich kosztów związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, została
wprowadzona Ustawą z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.
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Obecnie zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków
mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.).
Zgodnie z wymienioną ustawą osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi
spełniać ściśle określone przesłanki, do których zaliczamy między innymi posiadanie tytułu
prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego o określonej powierzchni normatywnej,
w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego i osiąganie odpowiedniego
dochodu.
Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której przyznano dodatek musi
ponosić i uiszczać we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą, poza dodatkiem
mieszkaniowym część opłat związanych z utrzymaniem lokalu. W przypadku nie regulowania
na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się, a jeżeli
zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu trzech miesięcy, stwierdza się wygaśnięcie prawa
do dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym
obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Od 1 marca 2018 roku kwota najniższej emerytury
wynosi 1029,80 zł brutto.
Świadczenie przyznawane jest zawsze na okres sześciu miesięcy. Jego wysokość
stanowi różnicę wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania a wskazanym
ustawą procentowym udziałem średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.
Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny, w którym mieszka wnioskodawca.
W 2018 roku z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 18 gospodarstw
domowych. Na pomoc w formie dofinansowania do czynszu wydano 23 120 zł

9.9

Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej wydaje decyzje
potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie

Strona 64 z 87

Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2018 rok

Nr 237/10 z dnia 14 czerwca 2010 roku Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie
upoważnienia Kierownika GOPS w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania niektórych spraw
z zakresu administracji publicznej. Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
na podstawie ww. ustawy na okres 90 dni mogą skorzystać osoby nieubezpieczone,
posiadające obywatelstwo polskie lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, które
spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których nie
stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową. Wydanie
przedmiotowej decyzji poprzedza postępowanie analogiczne jak w przypadku przyznawania
świadczeń z pomocy społecznej, a więc niezbędne jest przeprowadzenie rodzinnego
wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. W wyniku tego wywiadu ustala
się, czy dana osoba spełnia wymogi ustawowe i czy możliwe jest potwierdzenie prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W 2018 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 10
decyzji.
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Realizacja uchwał Rady Gminy

V.

Rada Gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 roku obradowała na 11 sesjach.
 Rada Gminy VII (2014 - 2018) obradowała na 8 sesjach, na których podjęła 65 uchwał
 Rada Gminy VIII (2018 – 2023) obradowała na 3 sesjach, na których podjęła 19 uchwał
Podjęte przez Radę Gminy uchwały dotyczyły:
ilość w kadencji
Zakres uchwały

gospodarki finansowej gminy
infrastruktury oraz zagospodarowania przestrzennego gminy
ochrony środowiska
spraw oświatowych
przeciwdziałania patologii społecznych
pomocy społecznej
spraw organizacyjnych

podjęto

VII

VIII

36

26

10

9

3

6

2

2

0

5

5

0

5

3

2

1

1

0

7

6

1

Tabela 24. Rodzaje uchwał Rady Gminy Ostrów Mazowiecka podjętych w 2018 roku
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

W 2018 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostało
opublikowanych 28 uchwał.
Wszystkie uchwały Rady Gminy przekazane zostały organom nadzoru, w tym:
 38 uchwał dotyczących gospodarki finansowej gminy – Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
 46 uchwał – Wojewodzie Mazowieckiemu
 zgodnie z art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
dwie uchwały podjęte na XXXIII Sesji w dniu 23 marca 2018 r.:
 w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
zostały przekazane do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce.
Szczegółowe wykonanie uchwał Rady Gminy Ostrów Mazowiecka przedstawia
poniższa tabela:
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Uchwała
XXXIII/298/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu;
XXXIII/299/18 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z Powiatem Ostrowskim;

Sposób realizacji
Uchwała została zrealizowana
Uchwała w trakcie realizacji

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
XXXIII/300/18 i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa biologicznej oczyszczalni
ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Osuchowej;

Uchwała została uchylona; realizację
zadania przeniesiono na rok 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
XXXIII/301/18 i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa biologicznej oczyszczalni
ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Pałapusie;

Uchwała została uchylona; realizację
zadania przeniesiono na rok 2019 r.

XXXIII/302/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018
– 2026;

XXXIII/303/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała została zrealizowana
Uchwała została zrealizowana

XXXIII/304/18

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Ostrów
Mazowiecka na 2019 rok;

Uchwała została zrealizowana

XXXIII/305/18

w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

Uchwała została zrealizowana

XXXIII/306/18

w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

Uchwała została zrealizowana

w
sprawie
określenia
wysokości
opłat
za
korzystanie
XXXIII/307/18 z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana
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XXXIII/308/18

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy
i doradcy zawodowego;

Uchwała została zrealizowana

XXXIII/309/18

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2023;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewoda Mazowieckim na
XXXIII/310/18 prowadzenie prac pielęgnacyjno – porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego w
miejscowości Komorowo, Lipniki i Guty Bujno;

Uchwała została zrealizowana

XXXIII/311/18

w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia na własność Gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie
miejscowości Podborze;

Uchwała została zrealizowana

XXXIII/312/18

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

XXXIII/313/18

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy
i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;

Uchwała została zrealizowana

XXXIII/314/18 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ostrów Mazowiecka.

Uchwała została zrealizowana

Uchwała została zmienioną Uchwałą Nr
XL/357/18 z dnia 16.11.2018 r., a w dniu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające 14.12.2018 r. podpisano umowę z Bankiem
XXXIV/315/18 finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
Gospodarstwa Krajowego na
lata 2014 – 2020;
wyprzedzające finansowanie zadania pn.
„Gospodarka wodno- ściekowa na terenie
Gminy Ostrów Mazowiecka”.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
XXXIV/316/18 i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”;

Uchwała została uchylona; realizację
zadania przeniesiono na rok 2019 r.
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w sprawie wniesienia przez Gminę Ostrów Mazowiecka wkładów pieniężnych
XXXIV/317/18 i niepieniężnych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. z
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018
– 2026;

Uchwała została zrealizowana

XXXIV/318/18

XXXIV/319/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji
celowych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli,
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych
XXXIV/321/18
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ostrów
Mazowiecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Miastem
XXXIV/322/18 Ostrów Mazowiecka w celu realizacji zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu
dowozu i opieki uczniom niepełnosprawnym;

Uchwała została zrealizowana

XXXIV/323/18 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Podborze.

Uchwała została zrealizowana

XXXIV/320/18

Sprawozdanie zostało zatwierdzone

XXXV/324/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

XXXV/325/18

w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

XXXV/326/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018
– 2026;

Uchwała została zrealizowana

XXXV/327/18

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała została zrealizowana

XXXV/328/18

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

Uchwała została zrealizowana

Absolutorium zostało udzielone
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XXXV/329/18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Miastem
Ostrów Mazowiecka, Gminą Wąsewo i Gminą Zaręby Kościelne w celu realizacji zadań z
zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu dowozu i opieki uczniom niepełnosprawnym;

Uchwała została zrealizowana

XXXV/330/18

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. Nr
XXXIII/309/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018 - 2023;

Uchwała została zrealizowana

XXXV/331/18

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. Nr
XXXIII/312/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

XXXV/332/18

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

Uchwała została zrealizowana

XXXVI/333/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Akademia przedszkolaka – zwiększenie liczby miejsc
w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie;

Podpisano umowę w dniu 13.09.2018 r.;
projekt realizowany będzie do 31.08.2020
r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
XXXVI/334/18 terenie gminy Ostrów Mazowiecka w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu;

Uchwała została zrealizowana

XXXVI/335/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

XXXVII/336/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018
- 2026;

Uchwała została zrealizowana

XXXVII/337/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała została zrealizowana

XXXVII/338/18

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych;

Uchwała została zrealizowana
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XXXVII/339/18

w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

XXXVII/340/18

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

XXXVII/341/18

w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

XXXVII/342/18

w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

XXXVIII/343/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018
- 2026;

Uchwała została zrealizowana

XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedziba w Nagoszewie;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
XXXVIII/346/18 sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 r.;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na
XXXVII/347/18 prowadzenie przez Gminę Ostrów Mazowiecka zimowego utrzymania dróg powiatowych
położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sezonie zimowym 2018/2019;

Uchwała została zrealizowana

XXXVIII/348/18 Zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych;

Uchwała została zrealizowana

XXXVIII/345/18
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XXXIX/349/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;

Uchwała została zrealizowana

XXXIX/350/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

XXXIX/351/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018
- 2026;

Uchwała została zrealizowana

XXXIX/352/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała została zrealizowana

XXXIX/353/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia na własność Gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie
miejscowości Komorowo;

Uchwała została zrealizowana

XL/354/18

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa
biologicznej
oczyszczalni
ścieków
dla
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
w Nowej Osuchowej”;

Realizację zadania przeniesiono na rok
2019 r.

XL/355/18

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa biologicznej
oczyszczalni ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Pałapusie”;

Realizację zadania przeniesiono na rok
2019 r.

XL/356/18

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”;

Realizację zadania przeniesiono na rok
2019 r.
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XL/357/18

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

W dniu 14.12.2018 r. podpisano umowę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania pn.
„Gospodarka wodno- ściekowa na terenie
Gminy Ostrów Mazowiecka”.

XL/358/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata
2018-2026;

Uchwała została zrealizowana

XL/359/18

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała została zrealizowana

XL/360/18

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą
jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków;

Uchwała została zrealizowana

w sprawie uchwalania Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Program realizowany jest od 01 stycznia
do 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie z
realizacji programu zostanie przedłożone
Radzie Gminy do końca kwietnia 2020
roku.

XL/361/18

I / 1 / 18

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy;

Uchwała została zrealizowana

I / 2 / 18

ws. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała została zrealizowana

II / 3 / 18

ws powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz określenia przedmiotu ich działania;

Uchwała została zrealizowana

II / 4 / 18

ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka;

Uchwała została zrealizowana

II / 5 / 18

ws. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określania podróży służbowych dla
Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała została zrealizowana
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III / 6 / 18

W dniu 14.12.2018 r. podpisano umowę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie realizacji
zadania
pn. „Gospodarka wodno- ściekowa
w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”budowa przydomowych oczyszczalni
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
ścieków w kwocie 726 7540,98 zł. Spłata
pożyczki zostanie dokonana z otrzymanych
środków dofinansowania z PROW 20142020.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/349/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12
października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;

Uchwała została zrealizowana

III / 8 / 18

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę ostrów Mazowiecka wkładów
pieniężnych i niepieniężnych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka
z o.o.;

Uchwała została zrealizowana

III / 9 / 18

w sprawie wniesienia przez Gminę Ostrów Mazowiecka wkładów pieniężnych
i niepieniężnych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o.;

Uchwała została zrealizowana

III / 10 / 18

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018;

Uchwała została zrealizowana

III / 11 / 18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania
Realizację przeniesiono na lata 2019-2020
inwestycyjnego;

III / 12 / 18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata
23018-2026;

Uchwała została zrealizowana

III / 13 / 18

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała została zrealizowana

III / 7 / 18
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III / 14 / 18

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata
2019-2027;

Uchwała została zrealizowana

III / 15 / 18

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2019 rok;

Uchwała została zrealizowana

III / 16 / 18

w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, wniosków i petycji;

Uchwała została zrealizowana

III / 17 / 18

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Ostrów Mazowiecka i stałych Komisji na
2019 rok;

Uchwała została zrealizowana

III / 18 / 18

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok;

Uchwała została zrealizowana

III / 19 / 18

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostrów
Mazowiecka na rok 2019.

Uchwała została zrealizowana

Tabela 25. Realizacja uchwał Rady Gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 roku
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
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VI.

Pozostałe działania Gminy
1. Edukacja

W Gminie Ostrów Mazowiecka w 2018 roku funkcjonowało 13 szkół podstawowych,
w tym:
 1 szkoła podstawowa z klasami I-III w Pałapusie;
 3 szkoły z oddziałami gimnazjalnymi w Jelonkach, Komorowie i Nagoszewie
W okresie objętym raportem funkcjonowało również Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy
oraz Przedszkole Samorządowe w Komorowie.
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie
z klasami IV – VIII - dla 24 uczniów.
W roku 2018 z nauczania indywidualnego korzystało 5 uczniów.
W 2018 roku wydatki na gminną oświatę wyniosły 20 469 935,96 zł, co po przeliczeniu
na 1387 uczniów daje kwotę 14 758,43 zł średnio na 1 ucznia.
Wydatki z budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 ucznia w 2018 roku kształtowały się
następująco:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii
Dąbrowskiej w Dudach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Dybkach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Jasienicy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mjr
Henryka Sucharskiego w Jelonkach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców
Syberyjskich w Kalinowie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Płk Dypl.
Ludwika Bociańskiego w Komorowie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rtm.
Witolda Pileckiego w Kozikach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Starym Lubiejewie

Wydatek gminy
na utrzymanie
szkoły

Wydatek w
przeliczeniu na
1 ucznia

81 uczniów

1 151 666,38

14 218,10

92 uczniów

1 291 158,02

14 034,33

158 uczniów 1 627 534,38

10 300,85

149 uczniów 2 067 598,37

13 876,50

84 uczniów

1 009 427,08

12 016,99

268 uczniów 2 737 642,36

10 215,08

70 uczniów

13 470,38

Ilość
uczniów

942 926,95

112 uczniów 1 279 381,43

11 423,05
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9.

10.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Nagoszewce
Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Powstańców 1863 roku w Nagoszewie

53 uczniów

739 713,98

13 956,87

74 uczniów

2 063 092,60

27 879,63

53 uczniów

967 345,56

18 251,80

19 uczniów

411 105,94

21 637,16

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha
11.

Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej
Osuchowej

12.
13.

14.
15.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Ugniewie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy im.
Ks. Płk. Antoniego Warakomskiego
Przedszkole Samorządowe w Komorowie

111 uczniów 1 281 268,53

11 542,96

38 uczniów

1 026 381,92

27 010,05

123 dzieci

1 077 473,97

8 759,95

Tabela 26. Wydatki Gminy w 2018 roku na jednego ucznia
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

Subwencja oświatowa jaka przekazana została dla Gminy Ostrów Mazowiecka
z budżetu państwa na 2018 rok wynosiła 12 067 268,00, co daje nam kwotę 8.700,27 zł
na jednego ucznia, podczas gdy faktyczne koszty utrzymania jednego ucznia wyniosły
ok. 14 758,43 zł, czyli otrzymywana przez Gminę subwencja wystarczała na 58,95% wydatków
związanych z oświatą.
W 2018 roku Wójt przyznał stypendia dla 241 uczniów z powodu niskiego dochodu
na osobę w rodzinie, w wysokości ogółem 84 002, 80 zł, z czego:
 środki z budżetu państwa – 53 701,00 zł;
 środki z budżetu gminy – 30 301,80 zł
Prowadzona była również pomoc w zakresie dożywiania, w ramach której dzieci
pochodzące z rodzin najuboższych otrzymują bezpłatne posiłki. W roku 2018 z takiej
pomocy korzystało 280 uczniów dziennie.
Dowóz uczniów w 2018 roku zorganizowany został na bazie komunikacji publicznej,
z którego korzystało 548 uczniów, co stanowi 39,51% ogółu uczniów. Gmina zorganizowała
także dowóz dla 17 uczniów niepełnosprawnych, w tym:
 dla 7 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie,
 dla 7 uczniów uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Zuzeli,

Strona 77 z 87

Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2018 rok

 dla 2 dzieci uczęszczających do miejskiego przedszkola z oddziałami integracyjnymi,
 dla 1 ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, uczęszczającego do szkoły średniej.

2. Kultura
2.1 Biblioteki
W Gminie Ostrów Mazowiecka w 2018 r. w ramach działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej funkcjonowało pięć filii bibliotecznych, w Jasienicy, Jelonkach, Komorowie,
Ugniewie i Nagoszewie.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 56843 woluminów, zaś na koniec roku
– 56794 woluminów. W 2018 roku zarejestrowano 1380 czytelników i użytkowników. W ciągu
roku z usług wszystkich placówek skorzystało 7330 czytelników i użytkowników, którzy
skorzystali łącznie z 15384 woluminów i czasopism. W poprzednim roku wzbogacono zbiory
bibliotek o 1550 pozycji.
Biblioteka od lat bierze udział w programie Biblioteki Narodowej p.n. Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W 2018 r. Biblioteka otrzymała na zakup
nowości 12 000,00 zł. dzięki czemu wzbogaciła swój księgozbiór oraz Filii Bibliotecznych
o 609 woluminów.
W 2018 roku Biblioteka zorganizowała szereg spotkań z okazji Tygodnia Bibliotek
obchodzonego w dniach 08 - 15 maja tj.:
 Od autora do czytelnika czyli jak powstaje książka ,
 Czytam, bo lubię!,
 Katalog kartkowy czy katalog on-line ?
 Podróże z książką.
Spotkania miały na celu promowanie czytelnictwa, zachęcenie najmłodszych do czytania
i odwiedzania biblioteki. W czasie tych spotkań dzieci oglądały prezentacje multimedialne,
rozwiązywały zagadki i rebusy, a także poznawały książki o wybranej tematyce.
W 2018 r. Biblioteka zorganizowała Narodowe Czytanie, za co otrzymała od Prezydenta
RP oficjalne podziękowanie za udział w akcji. Wyrazem tego podziękowania jest
okolicznościowy egzemplarz Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, który stanowi miłą pamiątkę
z tego dnia.
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W roku 2018 już po raz trzeci Biblioteka przystąpiła do III edycji ogólnopolskiej akcji
promującej czytanie „Jak nie czytam jak czytam”. Akcje odbyły się w Jelonkach i Nagoszewce
przy współpracy dzieci i nauczycieli tamtejszych szkół.
Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości która
przypadała w minionym roku biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pn. „Jestem Polką
– Jestem Polakiem.
W każdej gminnej szkole funkcjonują także biblioteki szkolne, co przedstawia
poniższa tabela:
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dudach

Ilość
woluminów
4336

Czytelnictwośrednio na ucznia
15

2

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach

1991

7

3

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasienicy

3291

6

4

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonkach

6345

18

5

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kalinowie

2686

11

6

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie

10645

6

7

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozikach

1024

9,9

8

4799

5

9

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym
Lubiejewie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewie

5429

3

10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewce

2584

10

11

2118

9

12

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej
Osuchowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie

2437

6

13

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ugniewie

4306

17

14

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy

2404

6

Lp
1

Tabela 27. Biblioteki szkolne
Źródło: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
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2.2 Dożynki
1 września 2018 roku w miejscowości Stara Grabownica zorganizowane zostały
Dożynki Gminne. Rolę starostów dożynek pełnili gospodarze miejsca Pan Mateusz Siedlecki
i Urszula Miądlicka.
Podczas Mszy Świętej dziękczynnej poświęcone zostały wieńce dożynkowe
przygotowane przez 18 przybyłych delegacje z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. Na placu
dożynkowym wystawionych zostało 21 stołów regionalnych, które przygotowały: Osiedle
Wojskowe Komorowo, Sołectwa: Stare Lubiejewo, Stara Osuchowa, Nowa Osuchowa,
Nagoszewka, Jasienica, Sielc, Kalinowo, Pałapus, Koła Gospodyń Wiejskich: Stara
Grabownica, Nowa Grabownica, Ugniewo „Ugniewo Razem”, „Tylko Razem” Kuskowizna
„Boskie Gutowianki” Guty - Bujno, Jelenie, Nagoszewo, Przyjmy k. Poręby, Nieskórz, Stok,
Komorowo, Biel.
W 2018 roku gwiazdą Dożynek była Kasia Kowalska z zespołem, ponadto wystąpiły
takie zespoły jak Defis, Pauper Band, Cygański Tabor oraz DJ.

3. Sport i rekreacja
Co roku w Gminie Ostrów Mazowiecka odbywają się cykliczne olimpiady i zawody
sportowe o Puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka. W 2018 roku zorganizowano m.in.:
 XX Gminna Olimpiada Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019,
 XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej z udziałem siedmiu drużyn.
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: I miejsce „Piasek” Rembertów,
II miejsce „Rzeczka Tuchełka”, III miejsce „Drewmax” Stok, IV miejsce Alpla
Koziki,
 XV Turniej Piłki Nożnej: I miejsce drużyna „Drewmax” Stok, II miejsce
Podborze, III miejsce Dybki.
 Programy zajęć dodatkowych z nauki pływania dla uczniów gminnych szkół.
W 2018 roku odbył się także V Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem
sześciu zespołów. Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce Gmina Ostrów
Mazowiecka, II miejsce Miasto Ostrów Mazowiecka, III miejsce Powiat Ostrowski, IV miejsce
Gmina Andrzejewo, V - VI Gmina Wąsewo i Gmina Małkinia Górna.
Co roku organizowane są również otwarte zawody spławikowe pn. „Dożynkowe
Wędkowanie". Ponadto podczas Dożynek Gminy Ostrów Mazowiecka po raz pierwszy odbył
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się I Dożynkowy Wyścig Rowerowy, w którym udział wzięło 80 uczestników. Zawodnicy
ścigali się na trzech dystansach w trzech kategoriach wiekowych, natomiast z okazji Dnia
Dziecka odbył się II Bieg Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie
organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ostrów Biega”.

4. Współpraca zagraniczna
Tradycją Gminy Ostrów Mazowiecka jest polsko – estońska wymiana młodzieży, która
od wielu lat odbywa się w okresie wakacyjnym. W sierpniu 2018 r. gościliśmy w Gminie
Ostrów Mazowiecka 20 osobową grupę młodzieży z Estonii. Wizyta miała charakter wymiany
młodzieży w ramach zagranicznej współpracy partnerskiej. Tygodniowy pobyt w Polsce
wypełniony był wieloma atrakcjami. Organizowane były zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry
i zabawy zespołowe, ogniska integracyjne oraz dyskoteki. Niezwykle atrakcyjnym punktem
programu była wycieczka na Mazury i rejs statkiem szlakiem wielkich jezior mazurskich
z miejscowości Ruciane Nida do Mikołajek. Młodzież zwiedziła również średniowieczny
zamek krzyżacki RYN. Wiele atrakcji dostarczyła młodzieży wizyta na farmie iluzji
w rodzinnym parku rozrywki.
Co roku przyznawane są Nagrody Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka za wybitne
osiągnięcia szkolne w postaci wyjazdu do Estonii. W roku szkolnym 2017/208 przyznano
nagrody 18 uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program wymiany młodzieży
realizowany od wielu lat pomiędzy Gminą Ostrów Mazowiecka, a gminą estońską, daje
młodym ludziom możliwość poszerzenia swojej wiedzy o świecie, doskonalenia umiejętności
językowych, a także zawiązania międzynarodowych przyjaźni.
W dniach 18-20 października 2018r. zespół ludowy ,,Przepióreczka” z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Dudach, reprezentując Gminę Ostrów
Mazowiecka, wyjechał do Estonii na obchody pierwszej rocznicy powstania Gminy Põhja –
Pärnumaa. Wyjazd był zorganizowany z inicjatywy Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka.
Występy zespołu miały miejsce w Domu Kultury w miejscowości Vändra i w Restauracji
Halinga w Loomse. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili w Park Laserów w Pärnu, Centrum
Edukacji Uniwersytetu Tallińskiego i Muzeum osady C. R. Jakobsona w Kurgja.
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5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
5.1 Sprawy obronne
W 2018 roku został opracowany i uzgodniony z Wojewodą Mazowieckim plan
i program szkolenia obronnego w Gminie Ostrów Mazowiecka. Podjęte zostały również
czynności związane z przygotowaniem stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy
Wójta,

zapewniających

realizację

zadań

obronnych

i

ciągłość

pracy

urzędu

w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
Ponadto prowadzone były postępowania wyjaśniające w sprawach o przeznaczenie osób
na potrzeby świadczeń na rzecz obrony, zakończone wydaniem decyzji Wójta.
W dniach 27-28 września 2018 r. odbyły się ćwiczenia powiatowo-gminne
pt. OSTROVA 2018 - mające na celu osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz
realizację przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.
W roku 2018 tak jak w latach ubiegłych prowadzone były prace związane z kwalifikacją
wojskową. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, wysłanych zostało 99
wezwań do osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1999, w tym
98 dla mężczyzn, 1 dla kobiet oraz zostały przeprowadzone czynności zmierzające do ustalenia
przyczyn uchylania się od tego obowiązku.
5.2 Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
W 2018 r. zostały opracowane dokumenty planistyczne w zakresie realizacji zadań
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Kontynuowano proces doskonalenia struktur
obrony cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi
z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw
poprzez dostosowywanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych
wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto w sposób ciągły monitorowano
zagrożenia na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz opracowywano procedury reagowania
na zdarzenia kryzysowe, w ścisłej współpracy z Gminnym Zespołem Zarządzania
Kryzysowego.
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5.3 Ochrona przeciwpożarowa
Wydatki finansowe na ochronę przeciwpożarową w roku 2018 były zaplanowane
w wysokości 459 901,23 zł, z czego wykorzystano 427 136,34 zł, co stanowi 92,88 %.
Znaczną część budżetu wydatkowano na zakup paliwa, płynów i części
samochodowych (21 053,99 zł) oraz wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczogaśniczych (9 190,54 zł). Jednostki OSP z terenu gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 r. do akcji
wyjeżdżały w sumie 122 razy. Najwięcej do miejscowych zagrożeń (59), do pożarów (50),
alarm fałszywy oraz zabezpieczenie rejonu (12), ćwiczenia 1 raz.
Najczęściej uczestniczącymi jednostkami OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych były
jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) tj. OSP
Nagoszewka (48), OSP Komorowo (21) oraz OSP Nieskórz (19).
W roku 2018, tak jak w latach ubiegłych prowadzono dalszą modernizację sprzętu
i wyposażenia jednostek OSP naszej gminy. Pozyskaliśmy dotację celową ze środków
Funduszu

Sprawiedliwości

-

Funduszu

Pomocy

Pokrzywdzonym

oraz

Pomocy

Postpenitencjarnej (Ministerstwo Sprawiedliwości) na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP
z terenu gminy Ostrów Mazowiecka w wysokości 45 727,11 zł. Dla OSP w Nieskórzu został
zakupiony agregat prądotwórczy na łączną kwotę 5 995 zł. Sprzęt współfinansowano ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (2 100 zł) oraz ze środków własnych
gminy (3 895 zł). Dodatkowo sprzęt i wyposażenie wyeksploatowane lub niespełniające
parametrów i norm bezpieczeństwa sukcesywnie wycofywano zastępując go nowym na łączną
kwotę 12 110,76 zł. Przekazano dotację celową dla OSP Prosienica oraz OSP Nowa Osuchowa
w łącznej kwocie 2 198 zł. W ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”
otrzymaliśmy pomoc finansową ze środków województwa mazowieckiego na wykonanie prac
remontowych w budynku strażnicy w OSP w Gutach-Bujno w wysokości 23 742 zł. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 83 068,52 zł. Kwotę w wysokości 59 326,52 zł zapłacono ze środków
własnych Gminy.
Działając na rzecz popularyzacji ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Ostrów Mazowiecka,

przeprowadzone

zostały

eliminacje

gminne

do

41

edycji

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Celem niniejszego konkursu, kierowanego do dzieci i młodzieży jest popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej.
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W dniu 24 czerwcu 2018 roku na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Jelonkach zorganizowano Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka, w których udział wzięło 17 reprezentacji
poszczególnych jednostek, w tym trzy drużyny kobiece z Komorowa, Starego Lubiejewa
i Jelonek. Natomiast w dniu 15 września 2018 r. odbyły się w Pruszkowie VI Wojewódzkie
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych woj. mazowieciego. Naszą
gminę reprezentowały dwie jednostki: drużyna męska z OSP Nagoszewka, która zajęła
w klasyfikacji generalnej III miejsce oraz drużyna żeńska z OSP Komorowo, która zajęła II
miejsce.
W dniu 22 września 2018 roku w Nowej Osuchowej przeprowadzone zostały ćwiczenia
ratowniczo-gaśnicze (tzw. manewry), których celem była ocena stanu gotowości bojowej OSP,
poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego
sprzętu, sprawdzenie poprawności procedur alarmowania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo-gaśniczych
zmierzających do możliwie jak najszybszej likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego oraz
sprawdzenie poprawności kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
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Podsumowanie
Gmina Ostrów Mazowiecka, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić
czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień
związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem
o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju
społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny
czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne
jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu
podstawowych potrzeb mieszkańców.
Położenie komunikacyjne Gminy Ostrów Mazowiecka jest bardzo korzystne, jednak
aby móc czerpać z niego wymierne korzyści potrzebne są inwestycje w lokalny układ drogowy.
Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzanie dróg gruntowych, budowanie nowych dróg
wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był dojazd do nowobudowanych posesji,
ale również o budowę ciągów pieszo-rowerowych. Zwiększenie stopnia skomunikowania
wewnętrznego oraz poprawa stanu technicznego dróg w gminie są niezbędne dla
zrównoważonego rozwoju i stanowią jeden z priorytetów działania organów Gminy.
Zrównoważony, trwały rozwój Gmina Ostrów Mazowiecka stara się osiągnąć poprzez
szerokie działania, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Władze Gminy
podejmują działania, które zaspokajając potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszają
jednocześnie szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
Rok 2018 okazał się rokiem obfitym jeśli chodzi o przeznaczanie środków na ekologię.
Gmina pozyskała dofinansowanie, dzięki któremu na 380 budynkach mieszkalnych
zamontowane zostały instalacje solarne. Rozwijana jest działalność na polu edukacyjnym,
a także stale rozbudowywana infrastruktura Gminy przy jednoczesnym dbaniu o ekologię
i środowisko naturalne.
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