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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wąsewo

Raport o stanie Gminy Wąsewo

opracowany

został zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w
roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom
Gminy Wąsewo do poszerzenia wiedzy na temat
funkcjonowania

samorządu

podstawą

przeprowadzenia

do

gminnego

oraz

debaty

będą
nad

przedstawionym raportem.
Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania
inwestycyjne, społeczne, oświatowe, były realizowane w pełnym zakresie.
Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum moich starań było dobro
mieszkańca. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wąsewo
Rafał Kowalczyk
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Charakterystyka Gminy
Gmina Wąsewo położona jest w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego w
powiecie ostrowskim. Powierzchnia obszaru gminy wynosi 11 920 ha, w tym
największy udział w jej powierzchni mają użytki rolne stanowiące 71,7% jej
powierzchni tj. 8 573 ha. Jest to więc gmina typowo rolnicza.
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią 24,9% powierzchni gminy tj.
2 973 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,5% powierzchni gminy tj. 299 ha,
nieużytki 0,8% powierzchni gminy tj. 95 ha, a grunty pod wodami 0,1% powierzchni
gminy tj. 9 ha.

W powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dominują drogi, które
stanowią prawie 82% tych terenów. Pozostałe grunty zabudowane i zurbanizowane
to tereny zabudowy mieszkaniowej stanowiące 2% tych gruntów, tereny
przemysłowe stanowiące 1% tych gruntów, inne tereny zabudowane stanowiące
5,4% tych gruntów oraz tereny kolejowe stanowiące 9,6% tych gruntów.
Poza gruntami zabudowanymi i zurbanizowanymi zabudowa usytuowana jest
również na gruntach rolnych zabudowanych. Grunty te stanowią nieco ponad 2,4%
powierzchni gminy. Zatem zdecydowana większość terenów zabudowanych, w tym
budynkami mieszkalnymi znajduje się na gruntach rolnych.
Ludność gminy liczy 4.360 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi
37 osób na 1 km2.
Pod względem administracyjnym gmina składa się z 31 miejscowości skupionych
w 32 sołectwach.
Wąsewo jest gminą typowo rolniczą, w strukturze zasiewów dominuje uprawa zbóż.
Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla bydła mlecznego.
Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 60.
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Pomimo, iż Gmina ma charakter rolniczy, to bliskość aglomeracji warszawskiej (85
km) oraz dobre położenie przy drodze krajowej nr 60 w niedalekiej odległości od
drogi krajowej S8, powodują coraz bardziej widoczne zmiany idące w kierunku
rezygnacji z działalności rolniczej na rzecz zatrudnienia w przemyśle, usługach i
innych.

Działalność

gospodarczą

prowadzi

ok.

150

małych

i

średnich

przedsiębiorców.
Gmina

Wąsewo

Przestrzennego,

w

posiada
którym

aktualny
obok

Miejscowy

terenów

Plan

Zagospodarowania

przeznaczonych

pod

zabudowę

mieszkaniową wyznaczone są tereny produkcyjno-usługowe.
Gmina posiada także bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Atutem
gminy są jej gościnni, życzliwi mieszkańcy oraz przyjazna administracja publiczna.
To wszystko czyni Gminę Wąsewo bardzo dobrym miejscem do zamieszkania i
lokalizacji biznesu
Pod względem przyrodniczym cały teren gminy znajduje się w obszarze
funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski” oraz południowa część gminy wzdłuż drogi
krajowej nr 60 w obszarze „NATURA 2000”.
Gmina podejmuje różnorodne działania służące poprawie warunków życia
mieszkańców, w szczególności w obszarach: infrastruktury drogowej, wodnościekowej, ochrony środowiska, energetycznej, edukacji i sportu, aktywizacji osób
wykluczonych społecznie.
Działania gminy w każdym z tych obszarów mają kluczowe znaczenie i są
traktowane jako inwestycja.
Niewątpliwie efektywność działania gminy zależy od możliwości pozyskania
środków zewnętrznych.
Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Rada Gminy Wąsewo liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące komisje
stałe:
1) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych,
2) Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosła,
3) Rozwoju Gospodarczego, Planowania i Finansów,
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4) Samorządu, Prawa, Porządku Publicznego i Interwencji,
5) Rewizyjna,
6) Skarg Wniosków i Petycji

Urząd Gminy Wąsewo
W okresie sprawozdawczym w urzędzie gminy na dzień 31.12.2018 r. (łącznie
z osobami wykonującymi pracę w GCSiR – hala sportowa) zatrudnionych było
30 pracowników ( w tym: Wójt Gminy):


17 osób na stanowiskach urzędniczych, w tym: 1 osoba na ½ etatu,

13 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym: 3 osoby na ½

Gminne jednostki organizacyjne
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie,
2) Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim,
5) Dzienny Dom Senior+ w Wąsewie
6) Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie.
Sołectwa
W skład Gminy wchodzi 32 sołectwa.
- Bagatele, Bartosy, Brzezienko, Brudki Nowe, Brudki Stare, Choiny, Grądy, Grębki,
Czesin, Dalekie, Jarząbka, Króle, Majdan Suski, Mokrylas, Modlinek, Przedświt,
Przyborowie, Rososz, Ruda, Rynek, Rząśnik Majdan, Rząśnik Szlachecki, Rząśnik
Włościański, Trynosy, Trynosy – Osiedle, Ulasek, Wąsewo, Wąsewo Kolonia,
Wąsewo Lachowiec, Wysocze, Zastawie, Zgorzałowo.
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Sołectwa Gminy Wąsewo
Zarządzanie Gminą
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej i
przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone
przez administrację rządową oraz zadania publiczne powierzone gminie w drodze
zawartych porozumień.
Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone
przez administrację rządową- dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego,
ewidencji ludności, wyborów i obronności.
Miniony rok 2018 był kolejnym rokiem intensywnej pracy na rzecz rozwoju Gminy i
jej mieszkańców. Mimo niełatwej sytuacji finansowej Gminy (niskie dochody własne
przy stosunkowo dużej ilości inwestycji infrastrukturalnych wykonanych na
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przestrzeni ostatnich 10 lat) udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć,
także z obszaru wydatków majątkowych jak i w ramach realizacji projektów
miękkich.
Głównym zadaniem w 2018 roku podobnie jak w latach poprzednich była realizacja
inwestycji zaplanowanych w uchwałach budżetowych z takim priorytetem, że w
pierwszej kolejności

realizujemy

te, które

są dofinansowane

ze

środków

zewnętrznych.

Zarządzenia Wójta
Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy wykonuje
uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa przy pomocy
urzędu gminy.
W roku sprawozdawczym wydano 93 zarządzenia Wójta jako organu gminy
w następujących sprawach:
 bieżąca gospodarka finansowa i budżet gminy

57 zarządzeń,

 powołanie komisji przetargowych

9 zarządzeń,

 gospodarka nieruchomościami

2 zarządzenia,

 gospodarowanie mieniem ruchomym

4 zarządzenia,

 ochrona przeciwpożarowa

1 zarządzenie,

 funkcjonowanie Urzędu Gminy

2 zarządzenia

 okresowa inwentaryzacja w Urzędzie Gminy

1 zarządzenie,

 usługi opiekuńcze

2 zarządzenie,

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

1 zarządzenie,

 funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy

10 zarządzeń,

 wybory samorządowe

2 zarządzenia

 obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

2 zarządzenia.
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Wydano 7 zarządzeń Wójta Gminy jako kierownika urzędu w następujących
sprawach:
 ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży i prewspółczynnika VAT dla
na 2018 rok

1 zarządzenie,

 organizacyjnych urzędu

1 zarządzenie,

 wyznaczenia inspektora danych osobowych

1 zarządzenie,

 wprowadzenia zasad rachunkowości

2 zarządzenia,

 organizacja wyborów samorządowych

2 zarządzenia,

Wydano:
 2 upoważnienia do działania w imieniu wójta jako organu,
 15 upoważnień dla pracowników urzędu do wykonywania określonych
czynności,
 16 pełnomocnictw do dokonywania w imieniu wójta określonych czynności.
Demografia
Zgodnie z danymi z ewidencji ludności liczba mieszkańców Gminy Wąsewo w/g
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 4 360 osób.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano:


61 urodzeń ,



35 małżeństw,



67 zgonów.
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Ponadto:
Przyjęto 6 zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego.
Zameldowano 30 osób na pobyt stały oraz 57 osób na pobyt czasowy.
Przemeldowano 10 osób w granicach administracyjnych gminy.
Zrealizowano 28 wniosków (Policji, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Skarbowego) dot. udzielenia danych
z rejestru mieszkańców).
Wydano 103 zaświadczenia o zameldowaniu na wniosek.
31 osobom nadano nr PESEL.
Urząd Stanu Cywilnego
W roku sprawozdawczym tworzono komputerową bazę danych aktów stanu
cywilnego z lat ubiegłych.
Ponadto sporządzono:


11 transkrypcji,



25 aktów zawarcia związku małżeńskiego,



28 aktów zgonu.

Wydano:


4 decyzję w sprawie sprostowania aktów stanu cywilnego,



1 decyzje w sprawie zmiany nazwiska + przyjęto 2 oświadczenia o powrocie do
nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,



10 decyzji w sprawie uzupełnienia aktów stanu cywilnego,



50 (zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego, zezwoleń oraz
przyjęcie oświadczeń),



384 wydano odpisów z ksiąg stanu cywilnego,



582 migracje aktów

Naniesiono 107 wzmianek i 513 przypisków w aktach stanu cywilnego
oraz 363 usunięcia niezgodności.
Dowody osobiste
Przyjęto 405 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
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W miesiącu październiku zorganizowano uroczystość Złotych, Diamentowych i
Żelaznych godów dla 17 par małżeńskich, w tym 50-lecie pożycia małżeńskiego
(złote gody) świętowało 14 par, 60-lecie pożycia małżeńskiego (diamentowe gody)
obchodziło 2 par małżeńskich i 1 para 65-lecie (żelazne gody).
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Informacja finansowa
Dochody budżetowe wykonano w kwocie 20 528 619,18 zł , tj. 99,00% planu,
w tym:
 Dochody bieżące

19 465 219,83 zł – 99,46% planu

- subwencja

7 103 575,00 zł,

- dotacje

7 311 351,24 zł,

- podatki i opłaty 2 316 752,53 zł, (w tym podatki: rolny, leśny, od nieruchomości.,
od środków transportowych - 1 526 910,31 zł),
- udziały w PIT


1 805 378,00 zł

Dochody majątkowe 1 063 399,35 zł – 91,40% (195 024,00 zł - refundacja ze
środków PROW wydatków na przebudowę dróg w m.: Bagatele-Daleki i RynekModlinek, 100 000,00 zł - dotacja z FOGR na przebudowę drogi w m. Zastawie,
323 600,00 zł - dotacja na odbudowę przepustu drogowego w m. Grębki,
80 000,00 zł - dotacja z Powiatu Ostrowskiego na modernizację drogi powiatowej
w m. Rząśnik Majdan, 191 761,18 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na
modernizację hali sportowej, 100 000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na wykonanie otwartych stref aktywności w m. Trynosy-Osiedle
i Grądy, 37 870,44 zł - zwrot wydatków z FS)

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 20 896 831,93 zł , tj. 94,28 % planu, w
tym:
 wydatki bieżące stanowią kwotę 17 562 168,59 zł, tj. 84,04 % wydatków
ogółem


wydatki majątkowe 3 334 663,34 zł, tj. 15,96 % wszystkich wydatków.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Na plan 1 122 576,34 zł wykonano 1 087 952,63 tj. 96,92 %
Dział 600 - Transport i łączność
Na plan 3 149 760,12 zł wydatkowano kwotę 2 726 013,32 zł tj. 86,55 %
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Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Na plan 148 900,00 zł wykonano 120 680,87 zł tj. 81,05 %
Dział 710 - Działalność usługowa
Na plan 43 732,00 zł wydatkowano 17 240,80 zł tj. 39,42%
Dział 750 - Administracja publiczna
Na plan 2 212 298,15 zł wydatkowano 2 087 806,32 zł tj.94,37 %
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Na plan 67 420,00 zł wydatkowano 63 842,71 zł, tj. 94,69%.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na plan 349 186,98 zł wykonano 340 454,60 zł tj. 97,50%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Na plan 110 000,00 zł wykonano 101 553,60 zł tj. 92,32%.
Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe
Na plan 62 500,00 zł wykonano 5 324,70 zł tj.8,52%
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Na plan 5 776 515,71 zł wykonano 5 581 940,21 zł tj. 96,63%
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Na plan 44 996,11 zł wydatkowano 43 997,44 zł tj. 97,78 %
Dział 852 - Pomoc społeczna
Na plan 1 159 846,56 zł wykonano 1 011 905,95 zł tj. 87,24%.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 49 411,00 zł wykonano 38 742,58 zł, tj. 78,41%.
Dział 855 – Rodzina
Na plan 5 905 245,67 zł wydatkowano kwotę 5 871 900,69 zł, tj. 99,44%.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na plan 714 717,53 zł wydatkowano kwotę 587 581,87 zł tj. 82,21%
Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na plan 319 750,00 zł wydatkowano kwotę 295 941,96 zł tj. 92,55%
Dział 926 - Kultura fizyczna
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Na plan 926 874,18 zł wydatkowano kwotę 913 951,68 zł tj. 98,61 %.
Największe wydatki inwestycyjne:
 987 610,77 zł – Przebudowa drogi gm. relacji Bagatele-Dalekie,
 590 558,49 zł – przebudowa dróg gm. w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie i
Ulasek,
 421 275,00 zł – odbudowa przepustu drogowego w m. Grębki,
 391 586,87 zł – modernizacja hali sportowej w Wąsewie,
 204 168,04 zł – budowa otwartych stref aktywności w m. Trynosy-Osiedle i
Grądy.
Budżet gminy Wąsewo w 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 368 212,75 zł,
przy planowanym deficycie w kwocie 1 428 750,93 zł.
W roku 2018 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Wąsewie w
kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów.
W ciągu roku spłacono kwotę 1 083 500,00 zł rat kredytów. Dwa kredyty zaciągnięte
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Mazowiecka w 2011 i 2012 roku zostały
w całości spłacone.
Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosiło 4 894 907,28 zł i jest ono wyższe niż
na koniec 2017 roku o 443 810,00 zł.
Mienie komunalne Gminy
Nieruchomości stanowiące własność:
1) Budynek Urzędu Gminy wraz z działką

o pow. 0,1878 ha,

2) Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z działką

o pow. 0,15 ha,

3) Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych

o pow. 0,27 ha,

4) Skwer – zieleń osiedlowa w Wąsewie

o pow. 0,43 ha,

5) Parking w Wąsewie

o pow. 0,07 ha,
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6) Remiza OSP w Zgorzałowie wraz z działką

o pow. 0,10 ha,

7) Świetlica w Ulasku wraz z działką

o pow. 0,12 ha,

8) Świetlica we wsi Przedświt wraz z działką

o pow. 0,20 ha,

9) Stacja uzdatniania wody w Wąsewie wraz z działką

o pow. 0,43 ha,

10) Stacja uzdatniania wody w Bartosach wraz z działką

o pow. 0,10 ha,

11) Stacja uzdatniania wody w Brzezienku wraz z działką

o pow. 0,15 ha,

12) Stacja uzdatniania wody w Przyborowiu wraz z działką

o pow. 0,12 ha,

13) Stacja uzdatniania wody w Majdanie Suskim wraz z działką o pow. 0,39 ha,
14) Stacja uzdatniania wody w Rząśniku Wł. wraz z działką o pow. 0,23 ha,
15) Oczyszczalnia

ścieków

i

kanalizacja

sanitarna

z

przepompowniami

wraz z działką o pow. 1,48 ha,
16) Działka na której znajduje się transformator do oczyszczalni ścieków o pow.
0,04 ha,
17) Budynek Przedszkola w Wąsewie wraz z działką

o pow. 0,29 ha,

18) Szkoła w Wąsewie wraz z działką

o pow. 2,16 ha,

19) Budynek nauczyciela w Wąsewie,
20) Gminne Centrum Sportu i Rekreacji/hala sportowa/ w Wąsewie,
21) Szkoła w Trynosach -Osiedle wraz z działką

o pow. 0,90 ha,

22) Szkoła w Brudkach Starych wraz z działką

o pow. 1,44 ha,

23) Szkoła w Rząśnik Włościański wraz z działką

o pow. 0,68 ha,

24) Szkoła w Grądach wraz z działką

o pow. 0,14 ha,

25) Nieruchomość w Grądach -działka

o pow. 1,02 ha,

26) Budynek wielorodz. w Trynosach-Osiedle 5 lok. działka

o pow. 0,15 ha,

27) Studnia głębinowa w Brzezienku działka

o pow. 0,03 ha,

28) Działki /byłe dożywocie emerytów/w miejscowościach:
- Grądy 6 działek

o łącznej pow. 1,15 ha,

- Zgorzałowo 2 działki

o łącznej pow. 0,39 ha,

- Mokrylas 1 działka

o pow. 0,22 ha,

- Ruda 1 działka

o pow. 0,20 ha,

- Trynosy 1 działka

o pow. 0,70 ha

29) Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/3 o pow. 0,58 ha
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30) Nieruchomość obręb Wąsewo działka nr 326/6
31)Nieruchomość obręb Rząśnik Szl.

o pow.0,4356 ha

działka nr 205/13 o pow.0,3014 ha,

32) Nieruchomość obręb Ruda działka nr 95

o pow.0,9500 ha,

33) Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/2

o pow. 5,2203 ha,

34) Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 11/24 o pow.0,0292 ha
Nieruchomości będące w posiadaniu:
Nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha
Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:
 Grunt pod stacją redukcyjno-pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha.
Sieć wodociągowa w miejscowościach:
Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy,
Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek,
Trynosy – Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz, Króle, Bagatele, Brudki
Nowe, Dalekie, Grądy, Rząśnik Majdan, Rząśnik Włościański, Rząśnik Szlachecki,
Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda,
o łącznej długości

- 137,43 km

ilości przyłączy

- 1264 szt.

Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:
Bartosy, Brudki Stare, Mokrylas, Wąsewo, Wysocze, Zastawie
- łączna długość

- 23,47 km

- liczba przykanalików

- 391 szt.

Na terenie gminy znajduje się 24 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 54 km
i 50 km dróg wewnętrznych

w tym:

- gruntowe naturalne

16 km

- gruntowe ulepszone

17 km

- o nawierzchni asfaltowej

21 km

- dróg wewnętrznych gruntowych

41 km

- dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej

9 km
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W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:
Nabyto grunty na potrzeby poszerzenia pasów dróg gminnych położone w obrębach
geodezyjnych:
Ruda o pow. 0,0285 ha na wartość
Wąsewo o pow.0,3819 ha na wartość

2 850,00 zł,
18 002,00 zł,

Rząśnik Włościański o pow. 0,0034 ha na wartość

340,00 zł,

Mokrylas Szlachecki o pow.0,0082 ha na wartość

3 242,00 zł,

Brudki Nowe o pow.0,1925 ha na wartość

7 700,00 zł,

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak SPN-O.7532.34.2018 z dnia
7 sierpnia 2018 r. nabyto z mocy prawa działki drogowe o pow.0,6300 ha na wartość
46 000,00 zł
Dochody uzyskiwane z tytułu:
-sprzedaży nieruchomości działka nr 416 obręb Wąsewo

3 658,78 zł

-najmu lokali mieszkalnych

40 580,82 zł

-najmu lokali użytkowych i hali sportowej

32 441,56 zł

-dzierżawy gruntu

2 760,00 zł

-najem Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu

1 382,11 zł

-dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków

100,00 zł

- przekazania gruntu pod drogę powiatową

6 286,00 zł

Członkostwo w spółkach:
Członkostwo w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mazowiecka
Agencja Energetyczna Spółka z o.o., Gmina Wąsewo posiada udział w kapitale
zakładowym spółki pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 10 000,00 zł.
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Informacje o realizacji polityk, programów i strategii
Strategia Rozwoju Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2022
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 Wąsewo na lata 2016 - 2022 rozpoczęła
się z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Wąsewo uchwały Nr XI.85.2015 w dniu 30
grudnia 2015 r. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Wąsewo. 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 Wąsewo wpisują
się w inne programy i plany rozwojowe Gminy.
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Wąsewo w 2018 roku

częściowo

pokrywa się z realizacją działań inwestycyjnych.
W roku 2018 zrealizowano inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele
– Dalekie ujętą w Strategii Rozwoju Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2022.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026 został przyjęty
Uchwałą Nr XX.152.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniony
Uchwała Nr XXIV.174.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 lipca 2017 r. Wykonanie
Uchwały powierzono Wójtowi Gminy Wąsewo.
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Wdrożenie Programu przyczyni się do usunięcia lub minimalizowania
zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji, co w wieloletniej perspektywie
zagwarantuje zrównoważony rozwój.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąsewo
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wąsewo obowiązuje na podstawie
uchwały Nr VII.52.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wąsewo” zmienionej
uchwałą Nr XII.98.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016 r.
Cel strategiczny PGN to dążenie do wypełniania postanowień określonych
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r. poprzez redukcję emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
oraz redukcję zużycia energii finalnej na terenie gminy Wąsewo.
Cele szczegółowe PGN to poprawa jakości powietrza na terenie gminy, rozwój
i wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej, zwiększenie efektywności
energetycznej budynków na trenie gminy Wąsewo, stworzenie obszarów na
inwestycje z zakresu OZE.
Prowadzone były działania mające na celu termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w ramach zadania wykonano termomodernizację budynku
urzędu gminy wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 4 kW mającą na celu
wspomaganie zasilania budynku urzędu gminy w energię elektryczną, w 2018 r. w
tej instalacji wyprodukowano 3800 kWh energii.
W ramach poprawy jakości powietrza w 2017 r zainstalowano w budynku
szkoły w Trynosach- Osiedle piec gazowy.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Wąsewo
Program usuwania azbestu wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy
Wąsewo został przyjęty uchwałą Nr XIV/94/2011 RADY GMINY WĄSEWO z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
19

i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsewo.
Realizacja w 2018 r.: odebrano i przekazano do utylizacji płyty azbestowe w ilości
62,00 Mg z 27 nieruchomości z terenu gminy Wąsewo za kwotę 20 782,40 zł. Na ten
cel pozyskano dotację z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 16 525,36 zł.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata
2016-2020
Wieloletni Program Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata

2016-2020 został przyjęty uchwałą Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia
30 grudnia 2015 r.
Dokument opracowano w celu:
- stworzenia podstawowych zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Wąsewo,
- ustalenia strategii działania władz samorządowych w zakresie polityki
mieszkaniowej,
- tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej.
W ramach realizacji planu w roku 2018 został wyremontowany lokal mieszkalny nr 4
w Domu Nauczyciela w Wąsewie - za kwotę 1950,46 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2018 rok
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wąsewo na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr
XXX.215.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2018 r., na którego realizację
zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł.
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W ramach realizacji programu wydatkowano kwotę- 7 445,08 zł w tym kwotę 4
233,80 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów i
kotów, oraz kwotę 3 211,28 zł wydatkowano na zakup karmy dla zwierząt
oczekujących na adopcję.
Roczny program współpracy z Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018
Gmina Wąsewo realizując cele „Rocznego Programu Współpracy Gminy
Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność

pożytku

publicznego

na

rok

2018”

udzielała

organizacjom

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie, zarówno wsparcia
finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.
Działania Gminy nakierowane były na tworzenie warunków do: zwiększenia
aktywności społecznej mieszkańców, prowadzenia ciekawych i efektywnych
inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnienia działań Gminy w zakresie nie
obejmowanym przez struktury samorządowe, zwiększenia udziału mieszkańców w
rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Gmina Wąsewo współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu
płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz
różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz
pomoc finansowa

i

pozafinansowa

udzielana

organizacjom

pozarządowym

pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.
Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych
projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś
wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność
wolontariuszy i członków organizacji. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki
swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych oraz z innych
programów krajowych.
W roku 2018 nie wpłynęły do Wójta Gminy Wąsewo wnioski, uwagi, ani
zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.
21

Współpraca o charakterze finansowym
W Programie współpracy zaplanowano na realizację zadań publicznych kwotę
60 000,00 zł. Ostatecznie na zadania objęte Programem wydatkowana została w 2018
roku kwota 55 000,00 zł.
Gmina Wąsewo w 2018 roku zleciła realizację zadań na podstawie ustawy,
z zastosowaniem:
 trybu konkursowego,


trybu pozakonkursowego (tzw. „mały grant”).

W okresie sprawozdawczym:
1) złożono 5 ofert, w tym:
 w trybie konkursowym - 1,
 w trybie pozakonkursowym – 4.
2) podpisano 5 umów na realizację zadań, na łączną kwotę 55.000,00 zł;
3) wszystkie organizacje pozarządowe rozliczyły w 100% otrzymane dotacje.
Tryb konkursowy:
Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), oraz w
związku z uchwałą nr XXVII.192.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada
2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018, w dniu 10 stycznia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs
ofert nr 1/2018 na wsparcie zadania publicznego w zakresie: Upowszechnienia
kultury fizycznej i sportu. Oferty można było składać od 10 stycznia 2018 r. do 01
lutego 2018 r. Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Wąsewo
Zarządzeniem Nr 9.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. oceniła 1 ofertę złożoną w
odpowiedzi na konkurs.
Komisja Konkursowa przeanalizowała poprawność oferty pod względem
formalnym i merytorycznym. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej, zawarł umowę z poniższą organizacją:
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Lp.

Zadania

tytuł zadania publicznego

Organizacje

publiczne w

pozarządowe

zakresie

i podmioty, o

Kwota dotacji

których mowa
w art. 3 ust. 3.
1

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

Upowszechnianie kultury
fizycznej
i sportu w zakresie Piłki
Nożnej i Tenisa Stołowego
przez Klub Sportowy
Wąsewo w sezonie
sportowym 2018

Klub

35.000,00

Sportowy
„WĄSEWO”

RAZEM 35.000,00 zł.

Kwotę dotacji wykorzystano w całości i dokonano prawidłowego rozliczenia
przydzielonych środków.
Tryb pozakonkursowy:
Na podstawienie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnej może zlecić organizacji pozarządowej
lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, z pominięciem
otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego, spełniającego łącznie
następujące warunki:
1)

wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty

10 000,00 zł
2)

zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
W 2018 r. 4 organizacje złożyły wnioski o zlecenie zadania publicznego w tym

trybie. Wójt Gminy Wąsewo uznając celowość realizacji proponowanych zadań
wszczął procedury i zawarł z poniżej wymienionymi podmiotami umowy na
realizację zadań w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Złożone
oferty spełniały wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.). Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym
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i o wolontariacie art.19a, ust 3-5 oferty widniały w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo oraz umieszczone były na tablicy
ogłoszeń urzędu (wymagany 7-dniowy termin zamieszczenia oferty). Żaden
z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących poniższych oferty.
Zestawienie zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji:

Lp.

1

Zadania
publiczne
w zakresie

Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego

Organizacje
pozarządowe i
podmioty, o
których mowa
w art. 3 ust. 3.

Tytuł
zrealizowanego
zadania
publicznego

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie
Koła Gospodyń
Wiejskich Wsi
Przedświt
ŚWITANKI
Stowarzyszenie
Ziemia
Wąsewska

„Zespół ŚWITANKI śpiewa”

5.000,00

Klub Sportowy
„WĄSEWO”

Stowarzyszenie
Przyszłość w
Gminie Wąsewo

„XI FESTIWAL
PIEŚNI MARYJNEJ
oraz kultywowanie
naszej tradycji”
„Letni wyjazd
sportowo-rekreacyjny
dla zawodników
Klubu Sportowego
WASEWO”
„Świętujemy
Niepodległość
Ojczyzny”
RAZEM

%
wykorzysta
nia
przekazany
ch
środków
100%

6.500,00

100%

3.500,00

100%

5.000,00

100%

20.000,00

Przyznane kwoty dotacji wykorzystano w całości i dokonano prawidłowego
rozliczenia przydzielonych środków.
Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
Gmina Wąsewo w 2018 r. wspierała sektor pozarządowy także w formach
pozafinansowych. Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane
przez nie działania na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo i portalu
społecznościowym. Współpraca polegała też na:
 wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
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 wspólnej realizacji zadań,
 opiniowaniu

i

konsultowaniu

projektów

uchwał

Rady

Gminy

Wąsewo

podejmowanych w dziedzinach działalności statutowej organizacji,
 wspieraniu poszukiwań środków finansowych pochodzących z innych źródeł.
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie
organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie
gminnych obiektów czy sprzętu. W roku 2018 Gmina obejmowała również
patronatem organizowane przez sektor pozarządowy wydarzenia.
 Gmina Wąsewo wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego organizowała w 2018 r. uroczystości
i imprezy integracyjno-sportowe. Najważniejsze z nich to:
 II Orszak Trzech Króli 03 stycznia 2018r. w Wąsewie przy współpracy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wąsewie oraz wszystkich organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy,
 15 sierpnia 2018r. X Dożynki Gminno-Parafialne przy współorganizacji Klubu
Sportowego Wąsewo,
 17 listopada 2018 r. - XI Festiwal Pieśni Maryjnej zorganizowany przez
Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska w partnerstwie z Parafią pw. Narodzenia NMP w
Wąsewie oraz Urzędem Gminy Wąsewo,
 09 grudnia 2018r. II Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Wąsewie, wspólnie z
Gminną Biblioteką Publiczną w Wąsewie zorganizowano spotkanie, w którym
udział wzięło 250 dzieci.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XIX.140.2016 Rady Gminy Wąsewo
z dnia 28 grudnia 2017 r. Program jest finansowany ze środków budżetu gminy
pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
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które mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację powyższego programu.
W 2018 roku wysokość budżetu na realizację programu wynosiła 42.991,11 zł.
Realizatorami Programu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki
oświatowe oraz Urząd Gminy poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 8 osobowym składzie
została powołana Zarządzeniem Nr 68.2017 Wójta Gminy Wąsewo z dnia

28

września 2017 roku.
W 2018 roku odbyło się 10 posiedzeń Komisji , na których rozpatrywano wnioski
o leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja przeprowadziła rozmowy
z 22 osobami nadużywającymi alkohol, w jednym przypadkach Komisja złożyła
wniosek do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Komisja opiniowała wnioski na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów
alkoholowych.
Opinie dotyczyły zgodności lokalizacji i limitu punktów sprzedaży obowiązującymi,
w tym zakresie uchwałami.
Pozytywnie zaopiniowano 6 wniosków na gastronomiczną sprzedaż napojów
alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa

- 2 w tym 1 jednorazowe

- o zawartości pow. 4,5% do 18 % alkoholu

- 2

- powyżej 18% alkoholu

- 2

W 2018 roku nie wpłynęły żadne wnioski o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 roku wyniosły

5825,00 zł. Stanowiły one wynagrodzenie dla członków

komisji.
Podczas posiedzeń członkowie komisji przeprowadzali rozmowy motywujące z 22
osobami uzależnionymi od alkoholu. Wszystkie osoby kierowane były na spotkania
z terapeutą ds. uzależnień oraz psychologiem.
W 2018 roku ze środków Programu:
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- sfinansowano wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień i psychologa którzy
zatrudnieni są na umowę zlecenie. Koszty wynagrodzenia wyniosły – 9 360,00 zł.
Terapeuta udzielał porad w każdy II i IV czwartek miesiąca w godzinach od 8°° do
11°°.
W 2018 roku udzielono 31 porad terapeutycznych 10 osobom, w tym 5 osób gdzie
realizowana jest procedura „Niebieskiej Karty”.
Psycholog pełnił dyżury w każdy I czwartek w godzinach od 8³° do 14³°.
W 2018 roku z porad psychologa skorzystało 15 osób, w tym 6 w których realizowana
jest procedura „Niebieskiej Karty”. Udzielono 28 porad
- zakupiono 2 pakiety materiałów profilaktycznych: Postaw na rodzinę i Zachowaj
Trzeźwy Umysł – 2460,00 zł.
- sfinansowano udział uczniów szkół podstawowych w spektaklach i warsztatach
profilaktycznych - 2128,00 zł.
- sfinansowano 1 opinię

biegłego dotyczącą skierowania na leczenie odwykowe

w kwocie 422,00 zł.
-

dokonano

opłaty

za

wydanie

postanowień

sądu

dotyczących

leczenia

odwykowego 36,00 zł.
- częściowo sfinansowano udział dzieci w sportowych zajęciach pozalekcyjnych
1900,00 zł.(turniej tenisa stołowego środowisk abstynenckich oraz turniej halowej piłki
nożnej o puchar komendanta KPP w Ostrowi Mazowiecka,
- sfinansowano zakup materiałów promujących zdrowy styl życia podczas imprezy
środowiskowej „Dzień rodziny” w Brudkach St. i w Wąsewie - 5000,00 zł.
- sfinansowano udział w seminarium profilaktycznym – 1230,00 zł.
- sfinansowano zakup nagród za udział w konkursie „Nałogi drogą donikąd” 526,83zł.
- sfinansowano zakup materiałów promujących zdrowy styl życia, które były
rozdawane podczas IX Gminno – Parafialnych Dożynek i „Spotkania ze Świętym
Mikołajem” w kwocie 12004,68 zł.
- sfinansowano udział dzieci w warsztatach rękodzieła, literackich i przyrodniczych
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wąsewie – 1205,00 zł
- sfinansowano kalibrację alkomatu – 199,00 zł
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- sfinansowano szkolenie dla członków GKRPA – 500,00 zł.
Ogółem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydatkowano kwotę 42796,51 zł.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021
Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2021
został uchwalony przez Radę Gminy Wąsewo Uchwałą Nr XIX/139/2016 z dnia 29
grudnia 2016 roku. Na realizację tego Programu w 2018 roku zaplanowano kwotę
1.775,00 zł. Wydatkowano kwotę 1050,00 zł. Były to warsztaty profilaktyczne „Nie
daj się uzależnieniom” dla uczniów Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Wł.
i Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie.
Przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest

przez działalność wychowawczą,

edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.
W szkołach przeprowadzone były zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień z
udziałem

przedstawicieli

wychowawczych

Komendy

realizowane

są

Powiatowej

programy

Policji.

profilaktyczne

Podczas
mające

godzin
na

celu

dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat narkotyków i narkomanii.
Na tablicach informacyjnych eksponowano gazetki profilaktyczne dotyczące
przeciwdziałania narkomanii.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016-2020
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 ustanowiony został uchwałą nr
XIII.108.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2016 r.
Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Wąsewie.
Celem Gminnego Programu jest:
1) Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wąsewo,
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2) Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie,
3) Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W celu wypracowania sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz pomocy osobom/rodzinom doznającym przemocy w rodzinie Zarządzeniem
Nr 5/2011 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 30 czerwca 2011 roku powołany został
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.
Zespół

Interdyscyplinarny

to

zespół

osób

z

profesjonalnych

środowisk

delegowanych
do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów
przemocy. Zespół stanowią przedstawiciele służb gminnych, instytucji i organizacji
działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do
poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich
najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu
i wypracowaniu procedur oraz standardów.
Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
- pomoc osobom, rodzinom i grupom problemowym oraz środowiskom
dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów wynikających z aktów przemocy,
- efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie
zaistniałego problemu,
-

współdziałanie

z

innymi

podmiotami

przy

rozwiązywaniu

problemu

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie
i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
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-

podejmowanie działań w

środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie.
W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Wąsewie odbyło się:
25 posiedzeń w tym: 4 posiedzenia całego Zespołu Interdyscyplinarnego i 21
posiedzeń grup roboczych., z których zostały sporządzone listy obecności oraz
protokoły.
W wymienionych posiedzeniach grup roboczych brali udział:
- pracownicy socjalni
- przedstawiciel policji[
- nauczyciele/wychowawcy
- kuratorzy
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarnego realizował procedurę 22 Niebieskich Kart
- 14 z 2017 r. oraz 8 nowych z 2018 r. założonych przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej podczas interwencji domowych.
Podczas posiedzeń Zespół Interdyscyplinarny szczegółowo analizuje prowadzone
procedury i dokonuje ich oceny.
Zakończono realizację procedury „Niebieska Karta” w 17 przypadkach. Ofiarom
przemocy udzielane są informacje dotyczące ich praw natomiast sprawcom
informacje dotyczące programów korekcyjno-edukacyjnych.
Zarówno ofiary, jak i sprawcy przemocy kierowani byli do korzystania z porad
psychologa i terapeuty ds. uzależnień, którzy pełnią dyżury w Punkcie
Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Wąsewie. Z porad terapeuty ds. uzależnień
i psychologa skorzystało 16 osób, którym udzielono 32 porad.
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny w ramach zapobiegania przemocy w rodzinie
współpracował z:
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która prowadziła
rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z osobami mającymi problem z alkoholem.
W 2018 roku na posiedzenia komisji wezwano 22 osoby, które po przeprowadzeniu
rozmów kierowane były do psychologa i terapeuty ds. uzależnień.
Gminna Komisja złożyła 1 wniosek do Sądu Rodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej
o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu.
- Policją – dzielnicowy oraz policjanci z KPP w Ostrowi Mazowieckiej
systematycznie monitorowali stan bezpieczeństwa na terenie gminy ze zwróceniem
uwagi na rodziny w których realizowana jest procedura „Niebieskiej Karty” ,
- Kuratorami sądowymi – od których uzyskiwała informacje dotyczące rodzin
objętych procedurą NK,
- Placówkami
profilaktyczne

oświatowymi, które

prowadzą działania dydaktyczno –

z zakresu zapobiegania agresji i przeciwdziałania przemocy w

rodzinie w oparciu o szkolne programy profilaktyczne i programy wychowawcze.
- Zespół Placówek Oświatowych
- warsztaty profilaktyczne:


„ Bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu” - 18 uczniów gimnazjum



„Jak może się rodzić agresja?” - 21 uczniów gimnazjum



„ Skutki zachowań agresywnych: - 37 uczniów gimnazjum



„Poznajemy siebie – asertywność, uległość, agresja w zachowaniu – 14

uczniów szkoły podstawowej


Hejt, Stop! - jak radzić sobie z mową nienawiści w sieci – 13 uczniów szkoły

podstawowej
- pogadanki:


Uzależnieniom mówię NIE - 15 uczniów gimnazjum



Szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków –15

uczniów gimnazjum


Jak radzić sobie z agresją i przemocą? - 16 uczniów gimnazjum i 14 uczniów

szkoły podstawowej
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Jak panować nad sobą? - sztuka rozwiązywania konfliktów – 20 uczniów

szkoły podstawowej
- Spotkanie uczniów gimnazjum z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji
w Ostrowi Mazowieckiej- pogadanka na temat cyberprzemocy (nękanie, straszenie i
szantażowanie z wykorzystaniem internetu i narzędzi elektronicznych) -

120

uczniów.
- gazetki na korytarzu „Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole”.
- Zebrania z rodzicami:


Wzrastająca agresja i agresywne zachowania wśród młodzieży – 14 rodziców



Agresja w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej – 8 rodziców

W Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie zatrudniony jest psycholog, który na
bieżąco przeprowadza rozmowy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych
Szkoła realizuje program profilaktyczno – wychowawczy, którym objęte jest 71
uczniów z klas I – VIII oraz 12 dzieci z oddziału przedszkolnego.
Podczas zajęć edukacyjnych realizowane były następujące przedsięwzięcia:
- „Jak rozpoznać czy dziecko jest ofiara przemocy w rodzinie” - warsztaty dla
nauczycieli – 17 osób
- „Czym różni się agresja od przemocy” warsztaty dla uczniów – 63 uczniów
- „NIE dla używek” - warsztaty profilaktyczne – 45 uczniów
- „Mam prawo i nie zawaham się go użyć” - debata szkolna 71 uczniów
- Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi
Mazowieckiej, prezentacje i pogadanki dotyczące bezpieczeństwa, obejrzenie filmu
„Pies Poli uczy bezpieczeństwa”. Konsekwencje prawne wynikające z niewłaściwych
postępowań wobec innych – 71 uczniów
- obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji, Pozdrowień i Życzliwości - 71
uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim
Zagadnienia przeciwdziałania przemocy w szkole i w domu realizowane są na
lekcjach z wychowawcą oraz innych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz
podczas wycieczek i spotkań z policjantem.
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- Seans filmowy „ Cudowny chłopak” - nauka tolerancji i akceptacji drugiego
człowieka – 70 uczniów
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trynosach – Osiedle
- Agresja i przemoc w grupie rówieśniczej – 20 uczniów
- „Krasnal Jacek” - teatrzyk profilaktyczny
- Model przestrzenny wirusa komputerowego. Bezpieczne korzystanie z Internet –
portale społecznościowe
- „Cyberprzemoc” - szkolenie dla Rady Pedagogicznej - 15 osób
- „Dzień bezpiecznego Internet” - gazetka tematyczna
- „Bezpiecznie w szkole i w sieci” - konkurs plastyczny
- Cykl godzin wychowawczych:
- komputer – pomoc czy zagrożenie
- agresja w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej
- rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka
- zagrożenia współczesnego świata
- radzenie sobie z własną i cudzą agresją
- Internet, reklama, telewizja – wpływ mediów na zachowania uczniów
Ponadto wszystkie placówki z terenu gminy Wąsewo organizują czas wolny
uczniom (wycieczki, dyskoteki, rozgrywki sportowe, wspólne czytanie książek,
bezpieczne korzystanie z kawiarenki internetowej) oraz zachęcają do bezpiecznego
jego spędzania.
Wydatki na podejmowane działania w ramach realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

związane z osiąganiem wyznaczonych

celów finansowane są ze środków własnych Gminy.
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2018 wydatkowano 689,00 zł.:
- 389,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych, które zostały przekazane do szkół
na terenie gminy Wąsewo
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- 300,00 zł na szkolenie dla kuratorów nt „ Współpraca podmiotami i instytucjami
realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w którym
wzięła udział przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wąsewo na lata 2016-2018 tworzy
lokalny

system

ochrony

i

wsparcia

rodzin

z

dziećmi,

w

szczególności

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Przyjęty został uchwałą nr XII.99.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016
roku.
Jego koordynowanie oraz monitorowanie przy współpracy z Urzędem Gminy,
GKRPA,

Zespołem

Interdyscyplinarnym,

szkołami,

policją

i

organizacjami

pozarządowymi powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąsewie.
Głównym

celem

wychowywania

programu
dzieci

w

jest

stworzenie

rodzinie

optymalnych

biologicznej

oraz

warunków

wspieranie

do

rodzin

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Wsparcie

rodziny

ma

służyć

odbudowie

i

podtrzymywaniu

umiejętności

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych. Priorytetem
wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiedniej warunków rozwoju, a nie
wyręczanie jej w pełnieniu podstawowych funkcji.
Wspieranie rodzin odbywa się na bieżąco, w 2018 roku w szczególności poprzez:

1.

Wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego jest jednym z głównych powodów obok bezrobocia, ubóstwa
niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby przyznawania pomocy przez
Ośrodek w 2018 roku. Praca socjalna z osobą i rodziną, która znalazła się w trudnej
sytuacji życiowej rozpoczyna się od wnikliwej diagnozy jej położenia. Następnie
planowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji, po czym przystępuje się do
ich realizacji. Praca socjalna powinna rozwinąć poczucie własnej wartości osoby,
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której udziela się pomocy, wykorzystać tkwiące w niej możliwości. W całym tym
procesie osoba lub rodzina oczekująca pomocy powinna być aktywnym partnerem.
Pracę socjalną prowadzono między innymi w formie:


Doradztwa,



Rozmowy motywacyjnej



Skierowania na leczenie



Udzielenia porady administracyjnej i prawnej



Skierowania do specjalisty



Napisania podania lub innego dokumentu.

W ramach punktu konsultacyjnego zatrudnieni są: terapeuta ds. uzależnień (2 razy
w miesiącu) oraz psycholog (1 raz w miesiącu), którzy prowadzą indywidualne
poradnictwo, wsparcie i edukację dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
W 2018 roku z porad specjalistów skorzystało 16 osób, którym udzielono 32 porad.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012
roku GOPS prowadzi postępowanie w sprawach przyznawania w sprawach
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2018 roku
wpłynęło 99 wniosków z 62 rodzin o udzielenie stypendium szkolnego
refundującego częściowo poniesione przez rodziców koszty z przeznaczeniem na
cele o charakterze edukacyjnym. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Koszty

wypłaconych

świadczeń

wyniósł

kwotę

38

743

zł.

w

tym

z dotacji - 30994 zł i środków własnych gminy na kwotę 7749 zł. Udział środków
własnych stanowił 20 %.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 3 dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie. Rodzice korzystają z karty dożywotnio,
natomiast dzieci do 18 roku życia, lub do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25 lat. W 2018 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło
11 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem wydano 42 karty – 17 dla
rodziców i 25 dla dzieci. Koszt wydanych kart wyniósł 115 zł.
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2.

Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny.

Szkoły z terenu gminy w 2018 roku brały udział w Ogólnopolskiej Kampanii
„Postaw na rodzinę” i „Zachowaj trzeźwy umysł” Programy miały na celu uczenie
rodziców, dzieci i młodzieży umiejętności życiowych. W ramach tych kampanii
zostały zakupione materiały profilaktyczne, które wykorzystane były przez
nauczycieli do pracy z dziećmi i rodzicami podczas szkolnych wywiadówek i Dnia
Rodziny zorganizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie i
Publiczną Szkołę Podstawową w Brudkach Starych. Dla uczniów szkół z terenu
gminy Wąsewo sfinansowano spektakle profilaktyczne i warsztaty edukacyjne.
3.

Koordynacja

działań

podmiotów

zajmujących

się

rodzinami

dysfunkcyjnymi.
Od lipca 2012 roku Gmina kontynuuje dodatkową formę wsparcia rodziny
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jaką jest praca asystenta rodziny.
Zaangażowanie asystenta rodziny skupia się między innymi na wspieraniu rodziny
w pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w
różnych obszarach funkcjonowania społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw
rodzicielskich, życiowych wszystkich członków rodziny, odbudowaniu więzi i relacji
rodzinnych. W 2018 roku pracą asystenta rodziny objętych było 7 rodzin, w których
występowały sprzężone problemy, takie jak: niskie umiejętności wychowawcze,
alkoholizm, przemoc oraz problemy z dziećmi w różnym wieku. Kumulacja
problemów w rodzinie, niechęć rodzin zarówno do zmiany sposobu życia jak i do
samego asystenta pokazują, że stopień trudności pracy asystenta jest bardzo wysoki,
a zakładane efekty jego pracy są odległe i wymagają niejednokrotnie kilkuletniej,
intensywnej pracy.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020
Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 został przyjęty uchwała Nr XXXIII/233/2014 Rady
Gminy Wąsewo z dnia 14 stycznia 2014 r.
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Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Wąsewo w związku
z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z
rodzin o niskich dochodach lub znajdującym się w trudnej sytuacji.
Program Realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie.
Na realizację Programu w 2018 r. przeznaczono ogółem 117 895 zł, z tego środki
własne gminy wynosiły 24 855 zł, a dotacja z budżetu państwa 93 040 zł. Udział
środków własnych gminy stanowił 21,08%. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał
zadania poprzez zapewnienie pełnego obiadu, 1 gorącego posiłku dla dzieci i
uczniów w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie gminy i poza nią, a
także świadczenia rzeczowego i zasiłku celowego

na zakup żywności dla osób

dorosłych. Ośrodek finansował również posiłki przyznane decyzją dyrektora szkół w
Wąsewie , Rząśniku Włościańskim i Brudkach Starych dla 23 uczniów, których
dochód na osobę w rodzinie przekraczał kryterium dochodowe tj. kwotę 771 zł , a
od miesiąca października 2018 r. – 792 zł sfinansowano 1 722 posiłki na kwotę 5 900
zł. W ramach realizacji Programu dożywianiem objęto 235 osób ze 132 rodzin w tym
201 uczniów.
Ponadto poza programem dożywiania w 2018 roku finansowano całodzienne
wyżywienie dla 1 ucznia przebywającego w specjalistycznej placówce nauczania.
Koszt wyżywienia wyniósł kwotę 1704 zł.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsewo
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsewo na lata 2014-2024
przyjęta została uchwałą Nr XXXIX/282/14 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14
listopada 2014 roku.
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Adresatami strategii jest społeczność zamieszkała na terenie Gminy Wąsewo.
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 Wąsewie (GOPS) oraz
sprawozdawczość.
Realizacja celów przyjętych w ramach Strategii opiera się między innymi na
budowaniu

zintegrowanego

systemu

wsparcia

społecznego

zapobiegającego

wykluczeniu
i marginalizacji osób oraz grup społecznych, polegający na wsparciu lokalnej
społeczności, systemu edukacji, poprawy sytuacji materialnej, działań na rzecz
poprawy rynku zatrudnienia, mających powiązania ze wzrostem przedsiębiorczości.
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.
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 29 rodzin, w tym
wyłącznie pracą socjalną 9 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.,
— 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
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relacji z innymi, pomoc pracownika w zrozumieniu przez osobę/rodzinę reakcji
innych na własne zachowania i postawy.
Pracownicy socjalni w 2018 roku skierowali 2 wnioski do Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań w sprawie leczenia
odwykowego.
Jednocześnie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie
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 bezrobociu, w kierunku odzyskania zdolności
funkcjonowania w środowisku, osób długotrwale bezrobotnych, 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) 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.
5) Szkołami – w zakresie udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom, a także w
sprawie dożywiania uczniów w czasie trwania roku szkolnego
6) Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kierowanie osób
uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe.
7) z

organizacjami

pozarządowymi,

tj.

Polskim

Czerwonym

Krzyżem,
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Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Rodzina”, Oddziałem Caritas przy
parafii NNMP w Wąsewie - 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

204

rodziny.

Liczba

osób

w

rodzinach

świadczeniobiorców wynosiła 571 co stanowiło 13,09 % ogółu mieszkańców gminy
Wąsewo. W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 357 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,- od 1.10.2018 r. 701 zł

•

dla osoby w rodzinie - 514 zł.- od 1.10.2018 r. 528 zł
Wśród gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną najliczniejszą

grupę stanowią rodziny z dziećmi – 55,9 % ogółu korzystających, z czego 14,2 %
stanowią rodziny niepełne. Drugą grupę pod względem liczebności stanowią
gospodarstwa jednoosobowe – 38,7% z ogółu gospodarstw domowych. Rodziny
emerytów i rencistów objętych pomocą stanowią 5.4 % 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 LICZBA OSÓB
W RODZINACH
OGÓŁEM
204
571
79
79

26
23
30
31
15
114

52
89
120
155
96
489

29

73

36
35
9
3
2
0
29
13

134
173
53
21
15
0
84
26

10
4
2
41

30
16
12
111

15

15

9
4
13

18
12
68

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 59,8%
gospodarstw domowych, niepełnosprawności – 35,8 %, długotrwałej choroby – 18,1
%. Problem bezrobocia dotknął 24,5 % środowisk objętych pomocą społeczną.
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Trudności
występujące w
rodzinie

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

122

380

Bezdomność

0

0

Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Bezrobocie

9

42

50

137

Niepełnosprawność

73

162

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

37

90

39

190

rodziny niepełne

20

61

rodziny wielodzietne

21

116

Alkoholizm

6

14

Narkomania

0

0

Trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego

0

0

Przemoc w rodzinie

0

0

Sytuacja kryzysowa

0

0

Zdarzenie losowe

4

12

Ubóstwo

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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Struktura ogólnych wydatków GOPS na poszczególne rodzaje
działalności w 2018 roku:
1. Świadczenia wychowawcze - 3 450 267,03 zł
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- 2 208 069 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 114,84 zł
4. Program Dobry Start – 162 129,99 zł
5. Asystent Rodziny- 51 319,83 zł
6. Stypendia – 38 743,00 zł
7. Świadczenia z pomocy społecznej- 562 652,86 zł
8. Utrzymanie Ośrodka- 255 529,56 zł

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej
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.
Zasiłek stały
Zasiłek stały wypłacony został 50 osobom niezdolnym do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, w tym w większości osobom samotnym. Zasiłek
przyznawany jest w ustawowej wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy
kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem. W ubiegłym roku kwota
wypłaconych świadczeń wyniosła 282,387 zł.
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Składka zdrowotna
Składka zdrowotna została opłacana za 44 osób pobierających zasiłek stały,
które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Koszt
świadczeń

50

553

282 387

44

486

22 793

Zasiłki stałe – ogółem
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne (przy zasiłku
stałym)
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

11

Liczba osób w rodzinach

12

Kwota świadczeń (w zł)

16 436,00 zł

Zasiłek celowy
Zasiłki celowe i celowe specjalne oraz pomoc w naturze - pomoc

w

tej

formie

przyznana była w szczególności na zaspokojenie najpilniejszej potrzeby bytowej
(zakup odzieży, obuwia, żywności i opału), zdrowotnej (częściowe pokrycie kosztów
leczenia i zakupu leków) i zdarzenia losowego.
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem, w tym:
W tym celowe specjalne

Liczba osób, którym Koszt
przyznano decyzją świadczeń
świadczenia
73
39 991
16

9 058

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. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a
rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej
opieki zapewnić.
W 2018 roku usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 18 osób, przez
opiekuna zatrudnionego w GOPS oraz pomocy sąsiedzkiej zatrudnionych na umowę
zlecenie a ich koszt wyniósł 64 029 zł.

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie 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.
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W 2018 r. w DPS przebywało 4 mieszkańców Gminy. Wydatki na pokrycie
kosztów pobytu w DPS wyniosły 94 832 zł.
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 osób niepełnosprawnych intelektualnie
i przewlekle psychicznie chorych, które wymagają wsparcia i postępowania
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

powstrzymanie
Z

usług

życia,

prawidłowego

wykluczenia

Środowiskowego

funkcjonowania

społecznego

Domu

Samopomocy,

w

społeczeństwie,

oraz
w

marginalizacji.

2018

roku

korzystało

2 mieszkańców gminy Wąsewo.
Uchwałą nr IX.68.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015 r.
został utworzony Dzienny dom „ Senior+”, który ma na celu aktywizację społeczną
seniorów 60+ z Gminy Wąsewo. Osoby uczęszczające do dziennego domu korzystają
z

różnych

edukacyjnych,

zajęć

aktywizujących,

zdrowotnych

,

m.in.:

rehabilitacji,

relaksacyjnych,

zajęć

warsztatów

muzycznych,

rękodzieła,

mają

zapewnioną opiekę oraz gorący posiłek W 2018 r. z usług dziennego domu „
Senior+” korzystało 7 seniorów. Koszt funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”
w 2018 r. wyniósł 136 933,96 zł.
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Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie 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.
W zakresie świadczeń rodzinnych pomocą objęto 461 rodzin. Wypłacono
świadczenia na łączną kwotę 2 047 912 zł.
Za osoby posiadające uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego i
specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
niepełnosprawnym i osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu z żadnego
tytułu Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki:
- na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – opłacono 378 składek na kwotę 99 114 zł.
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 166 składek na kwotę 12 435 zł.
L.p.

Wyszczególnienie

1.

Zasiłek rodzinny
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z
tytułu:
Urodzenia dziecka

2.
2.1

Liczba
świadczeń
5148

Kwota
świadczeń
606 040

2 316

276 213

26

26 000

2.2

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

88

34 085

2.3

Samotnego wychowania dziecka

168

33 384

2.4

Kształcenia
i
rehabilitacji
niepełnosprawnego

249

26 410

2.4.1

Kształcenia
i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia
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4 410

2.4.2

Kształcenia
i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

200

22 000

2.5

Rozpoczęcia roku szkolnego

299

29 900

2.6

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:

736

55 184

dziecka
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Na pokrycie wydatków związanych z
2.6.1 zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła

100

11 300

Na pokrycie wydatków związanych z
2.6.2 dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła

636

43 884

2.7
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Wychowanie
dziecka
w
rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami (poz. 1+2)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze (poz. 4+5+6+7)
Razem świadczenia (poz. 3+6)
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia
dziecka
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenia rodzinne zł za zł
Ogółem

750
7 464
2 075
227
199
2 501
9 965

71 250
882 253
327 970
335 279
106 680
769 929
1 652 182

49
162
954
10 130

49 000
149 020
33 989
1 884 191

Zasiłek dla opiekuna
Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem wypłacanym osobom opiekujących się
dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W 2018 roku 7 osób posiadało uprawnienie do zasiłku dla opiekuna, wydatkowano
kwotę 50 530 zł w tym:
- zasiłki dla opiekunów – 39 160 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 9 005 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 2 365 zł
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia

z

Funduszu

Alimentacyjnego

przysługują

w

wysokości

ustalonych przez sąd alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł na dziecko. Ośrodek
Pomocy Społecznej wypłacił 316 świadczeń dla 75 dzieci z 21 rodzin na ogólną
kwotę 125 400 zł. Przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 396,84 zł
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Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników
alimentacyjnych została zwrócona kwota w wysokości 44 395,79 zł co stanowi 35,40
% wydatków na świadczenia.
Z tego przekazano na :
- dochody budżetu państwa – 35 121,33 zł
- dochody własne organu właściwego wierzyciela – 9 274,46zł
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował

22 dłużników alimentacyjnych

zamieszkałych na terenie gminy mających zaległości z tytułu wypłaconych
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Podjęte działania obejmowały:
1) wystosowanie wezwań o przeprowadzenie wywiadu i podjęcie działań wobec
22 dłużników alimentacyjnych,
2) przeprowadzenie 20 wywiadów alimentacyjnych
3) wystąpienie do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową 5
dłużników,
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa na realizację
świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i Funduszu Alimentacyjnego kwotę
2 208 069 zł, która została wydatkowana w całości: z tego kwota 2 147 026 zł
przeznaczona została na wydatki związane z wypłatą świadczeń, a kwota 61 043 zł
na

pokrycie

kosztów

związanych

z

realizacją

świadczeń

rodzinnych

i

alimentacyjnych w tym: 50 996 zł stanowiły wydatki związane z zatrudnieniem
pracownika realizującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz 10 047 zł
pozostałe wydatki rzeczowe min. opłaty bankowe, pocztowe, koszty szkoleń,
materiałów

biurowych,

delegacji

i

opłaty

za

nadzór

nad

programami

informatycznymi.
Świadczenia wychowawcze
Zarządzeniem Nr 14.2016 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 10 marca 2016 roku Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu
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świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci.
W 2018 roku wpłynęło 395 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego w tym 1 wniosek w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

Wydano

380

decyzji

przyznających

prawo

do

świadczenia

wychowawczego i 14 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium
dochodowego.
W 2018 roku prawo do świadczenia wychowawczego posiadało 589 dzieci tj. 63,33%
ogółu uprawnionych. Wypłacono 6828 świadczenia na kwotę 3 403 074 zł.
W 2018 roku Ośrodek otrzymał z budżetu państwa

na realizację świadczeń

wychowawczych 3 455 435 zł – wydatki wyniosły 3 450 267 zł w tym: 3 403 074 zł
stanowiły wydatki na świadczenia, 36 355 zł – wydatki związane z zatrudnieniem 1
pracownika oraz 10 838 zł stanowiły pozostałe wydatki rzeczowe tj. opłaty bankowe
i pocztowe, koszty szkoleń, delegacji, zakupu materiałów biurowych.
Rządowy program „Dobry Start”
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej został upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
„ Dobry Start”. Jest to program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Polega ono na przyznaniu na dziecko
uczące się raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł, które przysługuje niezależnie
od dochodu rodziny. W 2018 roku wpłynęło 350 wniosków o przyznanie
świadczenia dla 523 uczniów. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie .
Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł kwotę 156 900 zł oraz 5230 zł , które
stanowiło koszty obsługi programu. Zgodnie z wytycznymi programu 80% kosztów
obsługi tj. 4184 zł

zostało przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika

realizującego zadanie, zaś 20 % tj. 1046 zł na zakup druków, koszty szkolenia oraz
koszty prowizji bankowej.
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Karta dużej rodziny
W 2018 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014
roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych Ośrodek realizował zadanie „Karta Dużej Rodziny”. Karta
Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trojgiem dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice
korzystają z karty dożywotnio, zaś dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki, nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia. Karta oferuje system zniżek oraz
dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują
instytucje publiczne, jak również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do
programu zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „ Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty
Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Ośrodek na podstawie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych wydaje decyzje o prawie do świadczeń zdrowotnych na okres
90 dni dla osób nieposiadających prawa do świadczeń zdrowotnych. W 2018 roku
wydano 5 decyzji potwierdzających

prawo

do świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych przez NFZ oraz 1 decyzję odmowną z powodu niespełnienia
kryterium dochodowego.
Pomoc materialna dla uczniów
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012
roku GOPS prowadzi postępowanie w sprawach przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym. W 2018 roku wpłynęło 99 wniosków z
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rodzin o udzielenie stypendium szkolnego refundującego częściowo poniesione
przez rodziców koszty z przeznaczeniem na cele o charakterze edukacyjnym.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
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Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł kwotę 38 743 zł w tym z dotacji – 30994 zł i
środków własnych gminy kwotę 7 749 zł.. Udział środków własnych gminy stanowił
20 %.
Prace społecznie – użyteczne
Na

podstawie

udzielonego

pełnomocnictwa

przez

Wójta

Gminy

Ośrodek

wykonywał czynności związane z realizacją Porozumienia zawartego z Powiatowym
Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy
Wąsewo w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2018 roku. Czynności te polegały
na:
- sporządzaniu comiesięcznej listy wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne,
- prowadzeniu comiesięcznej ewidencji wykonywania tych prac,
- comiesięczne sporządzanie wniosku refundację do PUP.
W 2018 roku koszt świadczeń wykonywania prac społecznie użytecznych przez 11
osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej wyniosły kwotę 29 418 zł
w tym refundacja z PUP wyniosła kwotę 16 433 zł.
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Realizacja uchwały Rady Gminy
Rada Gminy Wąsewo w 2018 roku obradowała na 8 sesjach.
 Rada Gminy (2014-2018) obradowała na 5 sesjach, na których podjęła 36
uchwał.
 Rada Gminy ( 2018-2023) obradowała na 3 sesjach 27 uchwał.

podjęto
Zakres uchwał
Gospodarki finansowej gminy

ilość w kadencji
2014-2018 2018-2023

31

17

14

gminy

2

2

-

Ochrony środowiska i gospodarka odpadami

7

7

-

Spraw oświatowych

2

2

Przeciwdziałania patologii społecznych

2

1

1

Pomocy społecznej

4

-

4

Spraw organizacyjnych

15

7

8

Infrastruktura oraz zagospodarowania przestrzennego

Uchwała
XXIX.210.2018

XXIX.211.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na
terenie Gminy Wąsewo
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Wąsewo dla
niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej
uprawienia szkoły publicznej, oddziałów
przedszkolnych w niepublicznej szkole
podstawowej, niepublicznych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i
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Sposób
realizacji
w realizacji

w realizacji

XXIX.212.2018
XXX.213.2018

XXX.214.2018

XXX.215.2018

XXX.216.2018
XXX.217.2018
XXX.218.2018

XXX.219.2018

XXX..220.2018
XXX.221.2018
XXX.222.2018
XXXI.223.2018

XXXI.224.2018

XXXI.225.2018

XXXI.226.2018

wykorzystania Uchwała nr 4.62.2018 RIO w
sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na rok 2018
w sprawie podziału Gminy Wąsewo na okręgi
wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
w sprawie podziału Gminy Wąsewo na stałe
obwody głosowania , ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo
w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek
Oświatowych w Wąsewie
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na rok 2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie operacji p.n. Przebudowa drogi
gminnej relacji Bagatele-Dalekie- Etap I”
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie operacji p.n: „Budowa drogi gminnej
Rynek-Modlinek”
w sprawie dzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań} i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wąsewo i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na obszarze gminu Wąsewo
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów
miejscowości Bartosy, Przyborowie i TrynosyOsiedle w gminie Wąsewo
w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Wąsewo”
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz
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w realizacji
w realizacji

w realizacji

w realizacji

wykonana
wykonana
wykonana

uchylona

wykonana
wykonana
wykonana
w realizacji

w realizacji

w realizacji

stwierdzono

XXXI.227.2018
XXXI.228.2018
XXXI.229.2018
XXXI.230.2018

XXXI.231.2018

XXXII.232.2018

XXXII.233.2018

XXXII.234.2018

XXXII.235.2018
XXXII.236.2018
XXXII.237.2018
XXXII.238.2018
XXXIII.239.2018
XXXIII.240.2018
XXXIII.241.2018

spółki wodnej, trybu postepowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

nieważność

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Wąsewo
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Wąsewo za rok 2017
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąsewo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
za 2017 rok

wykonana

przez RIO

wykonana
wykonana
wykonana

wykonana

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
w realizacji
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania na terenie gminy Wąsewo
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji
wykonana
celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółek
wodnych, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia dotyczącego przyjęcia przez
Gminę Wąsewo zadania w zakresie zimowego
utrzymania dróg powiatowych
w sprawie w sprawie nadania
tytułu „Zasłużony dla Gminy Wąsewo”
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Wąsewo
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji
w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla
niepublicznej szkoły podstawowej mającej
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wykonana

wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
w realizacji
w realizacji
w realizacji

XXXIII.242.2018

XXXIII.243.2018

XXXIII.244.2018
XXXIII.245.2018

I.1.2018
I.2.2018
I.3.2018
I.4.2018
I.5.2018
I.6.2018
II.7.2018

II.8.2018

II.9.2018

II.10.2018
II.11.2018
II.12.2018

III.13.2018

uprawnienia szkoły publicznej dla której Gmina
Wąsewo jest organem rejestrującym
w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wąsewo
w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018

w realizacji

wykonana

wykonana
wykonana

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady wykonana
Gminy
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady wykonana
Gminy
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
wykonana
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
w sprawie powołania składów osobowych komisji
stałych Rady Gminy
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Wąsewo
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019”
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2019 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
od tego podatku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych i sołtysów
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Wąsewo
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wykonana
wykonana
w realizacji
realizacja
w roku 2019

realizacja
w roku 2019
realizacja
w roku 2019
wykonana
wykonana
w realizacji

w realizacji

III.14.2018

III.15.2018

III.16.2018

III.17.2018

III.18.2018

III.19.2018

III.20.2018

III.21.2018
III.22.2018
III.23.2018
III.24.2018
III.25.2018
III.26.2018
III.27.2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 w Gminie
Wąsewo
w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
w celu udzielenia wsparcia w ramach
wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na
terenie gminy Wąsewo
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji
p.n.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele Dalekie - Etap I”
uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
wyprzedzające finansowanie operacji pn.:
„Budowa drogi gminnej relacji Rynek Modlinek
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
w sprawie przyjęcia deklaracji
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wąsewo na lata 2019 – 2027
w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019
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realizacja
w roku 2019
realizacja
w 2019-2021
realizacja
w 2019-2023
realizacja
w 2019-2023

realizacja
w 2019-2023
wykonana

wykonana

w realizacji
wykonana
wykonana
wykonana
w realizacji

Realizacja pozostałych zadań gminy
Sprawy wojskowe
Wiosną 2018 roku na kwalifikację wojskową do Powiatowej Komisji Lekarskiej
wezwano 24 poborowych w tym 20 – rocznika podstawowego tj. 1999 oraz
4 poborowych rocznika starszego.
3 poborowych nie zgłosiło się w wyznaczonym terminie z powodu pobytu za
granicą.

Obrona cywilna i sprawy obronne
W zakresie obrony cywilnej
1) Opracowano:
 Wytyczne

Wójta

Gminy

do

działalności

w

dziedzinie

zarządzania

kryzysowego i obrony cywilnej w 2018 roku,
 Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej.
2) Aktualizowano:
 Plan Obrony Cywilnej Gminy Wąsewo,
 Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy,
 Plan Ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego
zagrożenia.
W zakresie spraw obronnych:
1) Opracowano:


Wytyczne Wójta Gminy do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 roku,



Plan szkolenia obronnego Gminy Wąsewo na 2018 rok,



Wytyczne Wójta Gminy do działalności w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych w gminie w 2018 roku,



Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
obronnych w gminie w 2018 roku,

2) Aktualizowano:
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„Plan świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń
rzeczowych na okres mobilizacji lub wybuchu wojny stosownie do wniosków
i potrzeb własnych gminy”,



Dokumentację „Stanowiska Kierowania Wójta Gminy” w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim,



Dokumentację „STAŁEGO DYŻURU WÓJTA GMINY”,



„PLAN OCHRONY ZABYTKÓW”.



Dokumentację

dotyczącą

organizacji

Systemu

Wykrywania

i Alarmowania na terenie gminy.


„Plan Akcji Kurierskiej Gminy Wąsewo”,



„Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,



Plan Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Gminy na
potrzeby obronne Państwa.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Realizując zadania ujęte w Powiatowym programie zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2023
pn. „Razem bezpieczniej – powiat ostrowski” przyjętego Uchwałą Nr XVI/144/2016
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016 r :
 zorganizowano Debatę Społecznej „Bezpieczeństwo na terenie Gminy
Wąsewo”, na której społeczność lokalna zgłaszała spostrzeżenia i potrzeby
pod względem bezpieczeństwa i prowadzenia działań informacyjnoedukacyjnych;
 wystosowano „Apel Wójta Gminy” do

mieszkańców o zachowanie

szczególnej ostrożności podczas letniego wypoczynku nad wodą – odczytany
we wszystkich

szkołach na zakończeniu roku szkolnego oraz na mszach

świętych w kościele parafialnym;
 wystosowano prośbę do właścicieli obszarów wodnych powstałych po
eksploatacji

kruszywa

o

oznakowanie
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lub

uzupełnienie

brakujących

odpowiednich oznakowań oraz sprawowanie nadzoru nad tymi obszarami w
okresie wakacji,
 dokonano analizy zagrożeń obszarów wodnych na terenie gminy.

Ochrona przeciwpożarowa

Remiza OSP Wąsewo z 2 samochodami ratowniczo – gaśniczymi.
Na terenie Gminy działa 13 jednostek terenowych OSP, w tym 7 typu „S”
i 6 typu „M”. Organizacja ta zrzesza 318 członków.
Jednostka OSP Wąsewo włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
W miesiącach luty-marzec odbyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich
jednostkach.
W miesiącu lipcu na boisku szkolnym w Wąsewie odbyły się Gminne Zawody
Sportowo - Pożarnicze. Zawody zostały zorganizowane przez ZOG ZOSP RP
w Wąsewie przy udziale Urzędu Gminy i pomocy Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowi Mazowieckiej. W zawodach wzięło udział 7 drużyn męskich,
2 kobiece.
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Członkowie OSP z naszej gminy corocznie biorą udział we mszy świętej za zmarłych
strażaków. Strażacy czynnie uczestniczą w życiu lokalnym oraz gminnym. Biorą
udział w świętach narodowych, parafialnych oraz swoich własnych uroczystościach.
Ścisła współpraca z samorządem gminnym i wojewódzkim, Komendą Powiatową
PSP, Zarządem Oddziału Powiatowego i Wojewódzkiego, akcją 1% podatku oraz
środkami pozyskanymi z różnego

rodzaju dotacji wpłynęły

na poprawę

wyposażenia jednostek oraz bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.
Jednostki OSP z terenu gminy Wąsewo 59 razy wyjeżdżały do akcji w tym 46 razy
do miejscowych zagrożeń, 13 razy do pożarów.
1 lipca odbyły się zawody sportowo-pożarnicze wzięło w nich udział 7 drużyn
męskich (OSP Przyborowie, Brudki Stare, Wąsewo, Zastawie, Mokrylas, Grądy,
Brzezienko i 3 drużyny kobiece z Brudek Starych, Przyborowia i Wysocza.
Ogółem w roku sprawozdawczym na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano
kwotę 335 454,00zł
Gmina Wąsewo w 2018 roku podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań
z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości, w ramach programu zakupiono sprzęt niezbędny podczas akcji
ratowniczych w szczególności wypadków dla OSP Brudki Stare, Brzezienko, Grądy,
Przyborowie, Rząśnik Włościański, Wąsewo oraz Wysocze. Na powyższe zadanie
wydatkowano kwotę 31999 zł . Ochotnicze straże pożarne otrzymały również sprzęt
przekazany przez Województwo Mazowieckie były to min. ubrania specjalne, hełmy,
buty strażackie, rękawice, agregat prądotwórczy i motopompa.
Gmina nasza otrzymała również pomoc finansową w formie dotacji celowej na
dofinansowanie prac remontowych w remizie OSP Wąsewo. Dofinansowanie w
kwocie 23742 złote wykorzystano na remont stropu i wymianę drzwi garażowych.
Dotację na remont otrzymały również OSP Brzezienko w kwocie 13077 zł. oraz OSP
Przyborowie w kwocie 13600 zł.
03.05. w Wąsewie odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Uroczysta Msza Św. w
Kościele p.w. Narodzenia NMP w Wąsewie, którą prowadził ks. Proboszcz Leszek
Rukat była uwieńczeniem święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 227
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rocznicy uchwalenia Konstytucji oraz nawiązywała do dnia Św. Floriana – patrona
strażaków. W obchodach uczestniczyły jednostki OSP z terenu naszej gminy
Wąsewo.
Po mszy odbył się przemarsz strażaków do Gminnego Centrum Sportu
i Rekreacji w Wąsewie. Na hali sportowej Wójt Gminy Wąsewo podziękował
wszystkich druhom za gotowość do akcji oraz życzył w dniu ich święta, spokoju,
szacunku i zaufania wśród ludzi, bo to z pewnością motywuje ich do dalszej służby.
Nawiązując do jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę wręczył
druhom i zaproszonym gościom sadzonkę symbolicznego Dębu Niepodległości.
Inicjatywa ta ma na celu kształtowanie tożsamości narodowej społeczeństwa, jak
również kształtowanie postaw zainteresowania i szacunku dla kultury i historii
ojczystej.
W dniu 26 września odbyły się Strażackie Gminne Obchody Święta Niepodległości
podczas, których strażacy oraz goście zaproszeni wysłuchali okolicznościowego
musicalu oraz został uroczyście przekazany sprzęt

otrzymany z Urzędu

Marszałkowskiego oraz Funduszu Sprawiedliwości. Podczas uroczystości wręczono
dyplomy Pro Masovia dla jednostek obchodzących jubileusze istnienia oraz
wyróżniono najstarszych i najbardziej zasłużonych członków tych jednostek
Dyplomami Uznania.
Strażacy z terenu naszej gminy brali udział we mszy odprawionej w intencji
zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego, która była odprawiona 28 października
2018 r. w kościele parafialnym w Starym Lubotyniu.
Strażacy z terenu naszej Gminy aktywnie uczestniczą w uroczystościach i świętach
zarówno świeckich jak i kościelnych, czynnie włącza
ZOG ZOSP RP w Wąsewie ściśle współpracuje z Zarządem Oddziału Powiatowego
oraz Komenda Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej i
szkołami z terenu naszej gminy.
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Rolnictwo
W 2018 r. wystąpiła susza, która spowodowała duże straty również na terenie naszej
gminy w uprawach rolnych. W dniu 26 czerwca na wniosek Wójta Gminy została
powołana przez Wojewodę Mazowieckiego Komisja do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły straty spowodowane suszą.
W okresie od lipca do października 2018 r. do urzędu wpłynęło 180 wniosków
o szacowanie strat. Komisja oszacowała straty w 180 gospodarstwach, w 84
gospodarstwach straty wyszacowano na poziomie powyżej 30% a w 83
gospodarstwach straty wyszacowano na poziomie poniżej 30 %. Sporządzono 13
protokołów dla rolników zamieszkałych na terenie innych gmin.
W ramach realizacji uchwały Nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia
9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółek Wodnych, trybu postepowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, rozpatrzono wniosek Gminnej
Spółki Wodnej Wąsewo o udzielenie dotacji na 2018 r., na podstawie zawartej
umowy przekazano

i rozliczono dotację celową dla

Spółki Wodnej Wąsewo

w kwocie 30 000,00 zł.
W miesiącu lutym przyjęto 337 wniosków o zwrot rolnikom części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej - wydano decyzje przyznające zwrot na kwotę 309 785,66 zł, w miesiącu
sierpniu przyjęto 305 wniosków i wydano decyzje na kwotę 191 157,15 zł.
Łączna kwota zwróconego rolnikom części podatku akcyzowego w 2018 r. wyniosła
– 500 942,81 zł. (wpływ podatku rolnego – 390 576,69 zł.)
Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna
wydano


1

decyzję

o

umorzeniu postepowania w

sprawie

wydania

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,


1

postanowienie

o

zaopiniowaniu

„ Zastawie”,
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planu

rekultywacji

dla

złoża



20 protokołów na usunięcie drzew dla osób fizycznych z terenu
nieruchomości,



1 decyzję dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na
usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej,



1 decyzję dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na usunięcie
drzew z pasa drogi krajowej nr 60,



1 decyzję dla Zakładów Produkcji Kruszyw Rypińscy na usunięcie drzew z
terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa w m. Przyborowie,



13 decyzji w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację urządzeń w pasie dróg
gminnych (na etapie projektowania),



5 zezwoleń na lokalizację urządzeń w pasach dróg gminnych niepublicznych,

 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu wykonania robót
związanych z wykonaniem przyłącza kablowego,
 5 decyzji naliczających opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie dróg
gminnych.
Przeprowadzono

1

kontrolę

w

związku

podejrzeniem

nieprawidłowości

w zakresie oddziaływania na środowisko.
Sieć drogowa
Układ podstawowy sieci komunikacyjnej gminy i jej powiązanie z zewnętrznym
układem regionalnym stanowi droga krajowa nr 60 klasy Gp (główna ruchu
przyspieszonego) relacji Ostrów Mazowiecka – Ciechanów – Płock – Kutno
przecinająca obszar gminy z południowego wschodu na zachód i omijająca
jednostki osadnicze gminy. Ważny element powiązania z zewnętrznym układem
komunikacyjnym

stanowi

również

przechodząca

przez

północno-wschodni

fragment gminy (na odcinku ok. 116 m oś drogi), droga wojewódzka nr 627 klasy G
(główna) relacji Ostrów Maz. - Ostrołęka.
Lokalny układ powiązań realizują drogi powiatowe i gminne zaliczone do klas
zbiorczych, lokalnych i dojazdowych.
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W gminie Wąsewo łączna długość dróg wynosi:
krajowych - 9,7 km,
wojewódzkich – 0,12 km,
powiatowych - 69,5 km,
gminnych – 104 km.

Bieżące utrzymanie dróg
W ramach zawartej umowy wyprofilowano drogi 2 razy w roku tj. wiosną
i

jesienią

lub

w

zależności

od

potrzeb

za

kwotę

26 471,45zł.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Wąsewo a Powiatem
Ostrowskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2018 r. wydatkowano
kwotę 34 043,81 zł.
Na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2018 r. wydatkowano kwotę 5 300,00 zł.
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Oświetlenie drogowe
W ramach zawartej umowy na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego
wydatkowano kwotę 32 400,00 zł.
Wydatki za energię elektryczną oświetlenia ulicznego wyniosły 82 905,06 zł.
Konserwator

oświetlenia

drogowego

wykonywał

na

bieżąco

naprawy

i wymiany uszkodzonych żarówek i programatorów na terenie gminy, wydatki na
to zadanie wyniosły 6 077,28 zł.
Zakupiono lampy do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy za kwotę
23 154,75 zł.
Wykonano dobudowę 4 punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brudki
Stare – za kwotę 10227,29 zł, w miejscowości Rynek zamontowano 3 oprawy
oświetlenia ulicznego za kwotę 1050,00 zł. W miejscowości Przyborowie wymieniono
39 opraw oświetlenia ulicznego za kwotę 12 000,00 zł. Ogólnie wydatki inwestycyjne
na oświetlenie uliczne wyniosły 46 423,04 zł.

Gospodarka gruntami
Nabyto grunty na potrzeby poszerzenia pasów dróg gminnych położone
w obrębach geodezyjnych:
Ruda o pow. 0,0285 ha na wartość

2 850,00 zł,

Wąsewo o pow.0,3819 ha na wartość

18 002,00 zł,

Rząśnik Włościański o pow. 0,0034 ha na wartość

340,00 zł,

Mokrylas Szlachecki o pow.0,0082 ha na wartość

3 242,00 zł,

Brudki Nowe o pow.0,1925 ha na wartość

7 700,00 zł

Na podstawie

decyzji

Wojewody

Mazowieckiego

znak

SPN-O.7532.34.2018

z dnia 7 sierpnia 2018 r. nabyto z mocy prawa działki drogowe o pow.0,6300 ha o
wartości 46 000,00 zł
Sprzedano działkę nr ew. 416 w miejscowości Wąsewo o pow. 0,0400 ha za kwotę
3658,78 zł.
Wydano 1 postanowienie o sprostowaniu aktu własności ziemi.

66

Transport
Wydano:


3

postanowienia

w

sprawie

uzgodnienia

zmiany

zezwoleń

dla

przewoźników,
 3

zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób

w krajowym transporcie drogowym i 3 wypisy z zezwoleń,
 1

zezwolenie

na

wykonywanie

regularnych

przewozów

osób

w krajowym transporcie drogowym i 2 wypisy z zezwoleń,
 1 decyzję stwierdzającą wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,


5 zgód na korzystanie z przystanków.

Łowiectwo
W okresie od kwietnia 2018 do sierpnia 2018 przyjęto od rolników i skierowano do
kół łowieckich 10 wniosków w sprawie oszacowania strat w uprawach rolnych
wyrządzanych przez zwierzynę łowną.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąsewo
zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, który
został wyłoniony w ramach procedury przetargowej. Umowa z obecnym odbiorcą
została zawarta na okres 3 lat tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wartość udzielonego zamówienia w cyklu kwartalnym wynosiła 73 910,07 zł.
W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska,

które

zagospodarowanie
przedsiębiorstwa

w

konsekwencji

odpadów,
realizującego

a

co

doprowadziło
za

umowę,

tym
na

idzie

do
do

wniosek

wzrostu
wzrostu

opłat

za

kosztów

Wykonawcy

po

przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami w 2017 r. podpisano aneks do
umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
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zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wąsewo, zwiększając kwotę za jeden
cykl kwartalny świadczenia usługi w 2018 roku do kwoty 84 315,50 zł.
Liczba gospodarstw (nieruchomości zamieszkałych) objętych systemem na dzień
31.12.2018 r. wynosi - 1 082.
Liczba osób prawnych (firm) działających na terenie gminy Wąsewo, które mają
zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych na dzień – 31.12.2017 r. - 39
Z terenu Gminy Wąsewo w 2018 r. odebrano 808, 851 Mg odpadów komunalnych
(w 2017 r. 831,073 - Mg).
Gmina Wąsewo osiągnęła w 2018 roku wymagany poziom :
1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych; papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
3) ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania.
Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w roku sprawozdawczym wynosiły:392 254,68 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. 19 867,28 zł.(za 2017 r. 14 417,28 zł)
Wystawiono 19 upomnień i 215 wezwań do zapłaty.
W ramach podpisanej umowy z przedsiębiorcą odebrano i przekazano do utylizacji
płyty azbestowe w ilości 62,00 Mg z 27 nieruchomości z terenu gminy Wąsewo za
kwotę 20 782,40 zł .Na ten cel pozyskano dotację z WFOŚ i GW w Warszawie w
kwocie 16 525,36 zł.

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Sporządzono:


16 – umów na wynajem Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu



1 - umowę najmu na lokal użytkowy ( GCSIR)

W roku sprawozdawczym wystawiono:
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 398 faktur VAT za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych, wynajem hali
sportowej w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie, oraz wynajem
Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy na kwotę – 73 022,38 zł.
 16 faktur VAT za wynajem Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu, na
kwotę – 1 382,11 zł.


4452 faktur VAT za odbiór ścieków i dostarczanie wody, na kwotę –
581 937,06 zł.

 13 faktur VAT za wynajem, dzierżawę gruntu na kwotę – 2 760,00 zł.
Wydano:


14 warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci
wodociągowej,



3 warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci
kanalizacyjnej,

Sprzedano

samochód

osobowy

marki

Toyota

Avensis

z

1999

roku

za kwotę 4550,00 zł.

Podatki
Wymiar zobowiązań pieniężnych w roku 2018 wyniósł 711 789 zł. , w tym:
 podatek rolny od 1828 podatników – 396 357,00 zł.,
 podatek leśny – 50 106,00 zł.,
 podatek od nieruchomości (płatny przez indywidualnych właścicieli
nieruchomości) – 265 326,00 zł.
Zastosowano 4 ulg z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego
na okres 5 lat.
Wpłynęło 3 podania w sprawie umorzenia zobowiązań pieniężnych, które
załatwiono negatywnie.
Na podstawie Aktów Notarialnych przesłanych przez notariuszy naniesiono
280 zmian w ewidencji podatkowej.
Wydano 153 zaświadczeń o stanie majątkowym.
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Stan zaległości zobowiązań pieniężnych na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł
9 905,35 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 4 941,65 zł.
Stan zaległości zobowiązań pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł
17 602,09 zł.
Dokonano rozliczenia wpływów łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę
697 322,31 zł.
W roku sprawozdawczym wysłano 119 upomnień i wystawiono 16 tytułów
wykonawczych, w wyniku czego uzyskano kwotę 1237,36 zł. z tytułu odsetek za
zwłokę oraz kosztów upomnienia.
Wpływy

podatku

od

środków

transportowych

w

roku

2018

wynosiły

272 536,00 zł.
Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości bieżących na kwotę 410,00 zł.
Stan zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku
sprawozdawczego – 19255,00 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
Gospodarka kasowa
 podjęto kwotę w wysokości 24 4312,54 zł. oraz wypłacono rachunki i zasiłki
na kwotę 24 3555,54 zł. (obroty w kasie),dokonano zwrotu podjętych i nie
wypłaconych zasiłków (757 zł.)
 przyjęto i rozliczono opłatę skarbową na kwotę 12 609,00 zł.
 dokonano rozliczenia z opłaty targowej na kwotę 1518,00 zł,
 dokonano rozliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych na kwotę
167678,93zł. (w tym: koszty upomnienia- 568,40 zł, odsetki - 313,00 zł.)
Oświata
W Gminie Wąsewo funkcjonowały następujące placówki oświatowe:
1) Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie w skład, którego wchodzą:


Szkoła Podstawowa z oddziałami klas gimnazjalnych



Gminne Przedszkole,

2) Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim,
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3) Punkt Przedszkolny „Pod Muchomorkiem” przy Szkole Podstawowej w Rząśniku
Włościańskim,
4) Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych,
5)Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczny Punkt Przedszkolny w
Trynosach - Osiedle prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyszłość w Gminie
Wąsewo”.
Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 70 uczniów, do szkół podstawowych 277
uczniów.
Przy wszystkich szkołach prowadzone są oddziały przedszkolne, do których
uczęszcza 35 dzieci. Do przedszkola i dwóch punktów przedszkolnych uczęszcza 69
dzieci w wieku od 3-5 lat.
Uczniowie do szkół dowożeni są transportem zorganizowanym przez gminę. Dzieci
dojeżdżają do szkół na podstawie zakupionych przez gminę biletów miesięcznych
oraz dwoma autokarami będącymi własnością gminy. Czas oczekiwania na zajęciach
jest krótki a powrót następuje niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
Na cele oświatowe pozyskano fundusze i dotacje z następujących programów:


dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla
uczniów otrzymano kwotę 38559,18 zł,



dofinansowanie

pracodawcom

kosztów

przygotowania

zawodowego

młodocianych pracowników celem nauki zawodu na kwotę 16162,00 zł,


we wszystkich szkołach uczniowie mogą korzystać z dożywiania w formie
gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania,



dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego –97270,00 zł.

W 2018 roku przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela
mianowanego. Stopień awansu zawodowego otrzymała nauczycielka Zespołu
Placówek Oświatowych w Wąsewie. Również w ubiegłym roku przeprowadzono
konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim.
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Zorganizowano i przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej oraz Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
Uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Wąsewo. Zwycięzcy eliminacji gminnych reprezentowali naszą gminę
na eliminacjach powiatowych.
Ściśle współpracowano z dyrektorami podległych placówek oświatowych m. in. w
zakresie korzystania ze środków zewnętrznych oraz funduszy pomocowych.
Uczniowie szkół biorą udział w konkurach przedmiotowych, tematycznych oraz
zawodach sportowych osiągając dobre wyniki.
W 2018 roku Publicznej szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim nadano imię
Marii Konopnickiej oraz szkoła otrzymała sztandar. Uroczystości odbyły się w
październiku uczestniczyło w nich wielu absolwentów i zaproszonych gości.
Uroczyście obchodzono również rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, po raz
drugi nauczyciele ze wszystkich szkół spotkali się na uroczystości Dnia Edukacji
Narodowej.
Uczniowie z podległych gminie placówek czynnie uczestniczą w życiu publicznym
naszej

społeczności

poprzez

organizację

akademii

z

okazji

świąt

i uroczystości narodowych, obchodów dnia patrona. Na szczególną uwagę zasługują
już

cyklicznie

organizowane

rocznicowe

uroczystości

związane

z osobą Papieża Jana Pawła II, rocznicą zbrodni katyńskiej oraz katastrofy
smoleńskiej, Dniach Rodziny.

Inwestycje
W roku sprawozdawczym wykonano następujące inwestycje:
1) Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele – Dalekie Etap I. Inwestycja została
zrealizowana

przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota otrzymanego dofinansowania
527 310,00 zł.
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2) Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Grądy i Trynosy –
Osiedle. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Małej
Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018. Kwota otrzymanego
dofinansowania 100 000 zł.
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3) Modernizacja hali sportowej w Wąsewie poprzez dostawę i montaż sufitu
podwieszanego

o

konstrukcji

metalowej

z

wypełnieniem

płytkami

dźwiękochłonnymi wraz z wymianą lamp oświetleniowych boiska głównego.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków budżetu Województwa
Mazowieckiego

w

ramach

„Mazowieckiego

Instrumentu

Wsparcia

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. Kwota otrzymanej dotacji
191 761,18 zł.

Wygłuszenie hali sportowej oraz nowe lampy
4) Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Zastawie. Zadanie
zrealizowane przy udziale środków budżetu Województwa Mazowieckiego
na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. Kwota otrzymanego dofinansowania 100 000,00 zł.
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5) Remont

(renowacja)

ogólnodostępnego

boiska

sportowego

wraz

z wymianą części siedzisk na trybunach oraz utwardzenie terenu pomiędzy
boiskiem i szatniami w miejscowości Wąsewo. Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane przy udziale środków budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.
Kwota otrzymanego dofinansowania 10 000,00 zł.
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6) Skwer

Marii

Włościańskim

Konopnickiej
został

przy

Szkole

zrealizowany

przy

Podstawowej
udziale

w

Rząśniku

środków

budżetu

Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Kwota otrzymanego dofinansowania
10 000,00 zł.,

7) Odbudowa

przepustu

w

ciągu

drogi

gminnej

działki

224,

138

w miejscowości Grębki wraz z odcinkiem nawierzchni drogi gminnej
o długości 126 m.b. za kwotę 421 275,00 zł. Na realizacje tego zadania
pozyskano

dofinansowanie od

Wojewody

Mazowieckiego

w kwocie

323 600,00 zł,
8) Przebudowa drogi gminnej

w Rząśniku Majdan

o długości całkowitej

1 480,00 m.b. polegającą na trzykrotnym powierzchniowym utrwaleniu
nawierzchni drogi za kwotę 56 844,00 zł.
9) Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku
o dł. 825 m.b. za kwotę 160 000,00 zł.
10) Remont odcinków dróg gminnych wewnętrznych w Brudkach Starych o dł.
250 m.b. na kwotę 48 057,00 zł i miejscowości Wąsewo dł. 123 m.b. na kwotę
25 000,00 zł.,
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11) Modernizacja dróg polegająca na nawiezieniu materiału drogowego na
odcinku Rososz-Brzezienko za kwotę 9 692,40

zł oraz na odcinku drogi

Rząśnik Włościański –Rynek za kwotę 6 961,80 zł.
Wystąpiono z wnioskiem o:
1) udzielenie pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku remizy wraz ze
zmianą

sposobu

użytkowania

budynku

na

budynek

domu

kultury

w miejscowości Przyborowie,
2) odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – uzyskano zgodę na odstępstwo oraz
pozwolenie na budowę,
3) udzielenie pozwolenia na realizację zadania p.n. „ Przebudowa świetlicy
wiejskiej z garażem oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz
z infrastrukturą i urządzeniami na działce 305/1 w miejscowości Wysocze” –
uzyskano pozwolenie na budowę.

W roku sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie następujących
przedsięwzięć:
1. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Grądy i Trynosy –
Osiedle (zadanie zostało zrealizowane).
2. Modernizacja hali sportowej w Wąsewie poprzez dostawę i montaż sufitu
podwieszanego

o

konstrukcji

metalowej

z

wypełnieniem

płytkami

dźwiękochłonnymi wraz z wymianą lamp oświetleniowych boiska głównego.
(zadanie zostało zrealizowane).
3. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Zastawie (zadanie
zostało zrealizowane).
4. Remont (renowacja) ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z wymianą
części siedzisk na trybunach oraz utwardzenie terenu pomiędzy boiskiem i
szatniami w miejscowości Wąsewo (zadanie zostało zrealizowane).
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5. Skwer

Marii

Konopnickiej

przy

Szkole

Podstawowej

w

Rząśniku

Włościańskim (zadanie zostało zrealizowane).
6. Przebudowa dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grębki.
(zadanie uzyskało wsparcie finansowe, przewidziane do realizacji w roku
2019).
7. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mokrylas (nie
uzyskano dofinansowania).
8. Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek – Brudki Stare na odcinku
1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 (zadanie
uzyskało wsparcie finansowe).
9. Adaptacja poddasza Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych na
ogólnodostępną

salę

ćwiczeń

korekcyjno

–

kompensacyjnych

i

ogólnorozwojowych, (nie uzyskano dofinansowania).
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik Szlachecki (nie uzyskano
dofinansowania).
11. Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w
Gradach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu (zadanie
uzyskało wsparcie finansowe).
Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
Wydano:
 19

wypisów

i

wyrysów

z

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Wąsewo,
 99 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wąsewo,
 14 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 5 decyzji o warunkach zabudowy dla terenów gdzie nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na odbudowie przepustu w ciągu drogi gminnej na działkach 224,
138 w miejscowości Grębki.
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Przeprowadzono

2

postępowania

rozgraniczeniowe

zakończone

decyzją

o

rozgraniczeniu nieruchomości z uwagi fakt, że strony podpisały protokół graniczny
godząc się na przebieg granicy wskazany przez geodetę.
Nadano 6 numerów porządkowych na terenie gminy.
Wydano 1 pozytywną opinię dotyczącą wygaśnięcia koncesji na wydobywanie
kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Zgorzałowo IA” w miejscowości
Zgorzałowo.
Zakończono prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy- Osiedle
w gminie Wąsewo poprzez podjęcie uchwały XXXI.224.2018 Rady Gminy Wąsewo z
dnia 2018.06.08 uchwalającej miejscowy plan dla w/w fragmentów miejscowości.
Dokonano

analizy

aktualności

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wąsewo
poprzez podjęcie uchwały Nr XXXI.223.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia
8 czerwca 2018r. zatwierdzającej wyniki

analiz zmian w zagospodarowaniu

przestrzennym gminy Wąsewo.

Zezwolenia na alkohol
W roku sprawozdawczym wydano:


1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%
zawartości alkoholu oraz piwa,



2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu,



2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu,



1 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych



7 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Organem ewidencyjnym działalności gospodarczej jest Minister Gospodarki,
natomiast Gmina tylko pośredniczy w realizacji tych zadań i odpowiedzialna jest za
przekształcenie papierowego wniosku w formę dokumentu elektronicznego i
przekazanie do CEIDG.
W 2018 r. do Urzędu Gminy Wąsewo wpłynęło 95 wniosków w sprawie rejestracji
działalności gospodarczej, w tym:
 18 wniosków o założenie działalności gospodarczej,
 5 wniosków o zmianę ze wznowieniem działalności gospodarczej
 13 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności gospodarczej,
 50 wniosków o zmianę wpisu działalności gospodarczej,
 9 wniosków o zakończenie działalności gospodarczej.
Informatyzacja
Zakupiono 8 komputerów biurowych za kwotę - 39 999,60zł.
Zmodernizowano sieć komputerową oraz serwer w Urzędzie Gminy Wąsewo za
kwotę – 35 000,00 zł
Zakupiono urządzenia do głosowania, nagłośnienie sali konferencyjnej oraz zestaw
do transmisji obrad w sieci Internet dla Rady Gminy Wąsewo za kwotę – 40 000,00zł
Inicjatywy lokalne
Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz
społeczności lokalnej naszej gminy. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być
realizowane przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 446 ze zm.) w zakresie:
1)

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i

pielęgnowanie

polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
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2)

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etycznych oraz języka

regionalnego,
3)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot

i społeczności lokalnych

(obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci
wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność
samorządu terytorialnego a także budynków oraz obiektów małej architektury),
4)

działalność charytatywna,

5)

rewitalizacja,

6)

nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

7)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

8)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

9)

ochronę przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologię i ochronę

zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
10)

turystykę i krajoznawstwo,

11)

porządek i bezpieczeństwo publiczne,

12)

promocję i organizacje wolontariatu.

W roku 2018 zrealizowano 12 inicjatyw lokalnych w tym:
- grupa nieformalna sołectwo Majdan Suski, zrealizowało projekt pt.: „Wyposażenie
placu zabaw”, polegający na zakupie elementów do wykonania huśtawki i siatki do
siatkówki. Wszelkie prace wykonane były w czynie społecznym.
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Montaż urządzeń do rekreacji w Majdanie Suskim
- grupa nieformalna sołectwo Rząśnik Majdan inicjatywa pt.: „Stelaże do tablic
dydaktycznych”. W ramach inicjatywy zakupiono materiały do wykonania zadania:
kantówka, wkręty, drewnochron, kotwy itp.
- grupa nieformalna sołectwo Zastawie inicjatywa lokalna pt.: „Ogrodzenie placu
zabaw (remiza strażacka) II etap”. Polegająca na zakupie paneli ogrodzeniowych w
ilości szt. 10, cementu, śrub, wkrętów itp.
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-grupa nieformalna sołectwo Trynosy „Tablice historyczno-edukacyjne we wsi
Trynosy”. Do zrealizowania zakupiono materiały i towary do montażu tablic
historyczno-edukacyjnych.
- grupa nieformalna przedstawicieli ze stowarzyszeń z terenu Gminy Wąsewo
zrealizowała inicjatywę lokalną pt.: „Orszak Trzech Króli w Wąsewie”. Do tego celu
zakupiono niezbędne materiały do realizacji inicjatywy w postaci dekoracji oraz
zakup usługi organizacji poczęstunku dla uczestników.

-grupa nieformalna

z miejscowości Zgorzałowo – inicjatywa „Nasze wspólne

miejsce”. Zakupiono szafki do remizy, która pełni funkcje świetlicy wiejskiej.
-grupa nieformalna z Wysocza zrealizowała inicjatywę pt. „Tablica upamiętniającaNależy Pamiętać…”. Zakupiono tablicę, która została zamontowana przed remizą
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysoczu.
-grupa nieformalna sołectwo Modlinek inicjatywa lokalna „WIATA – miejsce
spotkań”. Do realizacji inicjatywy zakupiono niezbędne materiały.
-grupa nieformalna sołectwo Mokrylas

zrealizowało inicjatywę lokalną pt.:

„Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Mokrylas”. W ramach inicjatywy
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zakupiono kostkę brukową, którą w ramach pracy społecznej wyłożono przed
budynkiem.

- Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo zrealizowało inicjatywę lokalną pt.:
„Zagospodarowanie terenu przed budynkiem” w ramach której powstał chodnik
wzdłuż sali gimnastycznej.
-Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt ŚWITANKI
zorganizowały w ramach inicjatywy lokalnej spotkanie „Integracja pokoleniowa”.
- Klub Sportowy WĄSEWO zorganizował i przeprowadził turniej tenisa stołowego
„Memoriał im. Ryszarda Łoniewskiego”. W ramach, którego zakupiono nagrody
rzeczowe, pamiątki itp.
Promocja i Kultura
W 2018 roku do GBP w Wąsewie wpisało się 172 czytelników co łącznie od
początku działalności daje 407 użytkowników, po przeliczeniu na 100 mieszkańców
daje wskaźnik 3,94. Czytelnicy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. odwiedzili
bibliotekę 4764 razy. Stan księgozbioru na 31.12.2018r. wynosi 4615 książek a
zbiorów specjalnych- audiobook – 82 sztuki.
Biblioteka zorganizowała dla użytkowników 40 wydarzeń, w których wzięło
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udział 2949 osób. Największe wydarzenia to: III Orszak Trzech Króli w Wąsewie, II
Narodowe Czytanie w Wąsewie, I Noc Bibliotek, Rajd Rowerowy,

Gminne

Dyktando - Mistrz Ortografii, Wieczór Niepodległościowy, spotkania feryjne i
wakacyjne, II Spotkanie z Mikołajem.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2018 roku pozyskała zewnętrzne
dofinansowanie w ramach programów na działalność bieżącą:
- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa - wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup
nowości wydawniczych w 2018 roku (otrzymano dofinansowanie w kwocie 5.500,00
zł.);
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na dwa
projekty pt.: „Biblioteka na celowniku - II edycja” i „Biblioteka zawsze po drodze, nie
mijam wchodzę” w łącznej kwocie 43.840,00 zł.
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa” na
projekt pt.: „Spotkania w bibliotece” w kwocie 18.750,00 zł.
- ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura –
Interwencje 2018” w kwocie 19.000,00 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie otrzymała pozytywna informację o
przyznaniu dofinansowania w kwocie 1.1250.000,- zł. na podstawie wniosku
złożonego

na

budowę

nowego

budynku

biblioteki

w

ramach

środków

inwestycyjnych z Instytutu Książki IV naboru wniosków do Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 (otrzymano
dofinansowania na działalność bieżąco i inwestycyjną do realizowania w latach 2019
i 2020).
W każdej gminnej szkole funkcjonują także biblioteki szkolne, co
przedstawia poniższa tabela:
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Lp.

Nazwa szkoły

Ilość
woluminów

1

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsewie

8478

Czytelnictwo średnio na 1
ucznia
w 2018 r.
15,5

2

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach

5.843

6,43

5.867

17,5

4.731

6,00

Starych
3

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku
Włościańskim

4

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Trynosach-Osiedle

Dożynki
15 sierpnia br. w Wąsewie odbyły się X Dożynki Gminno-Parafialne. Tradycyjnie
rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą Dziękczynną pod przewodnictwem ks. Artura
Szurawskiego – Kanclerza Kurii Łomżyńskiej.
Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł na dziedziniec Zespołu Placówek
Oświatowych w Wąsewie. Następnie chleb upieczony z tegorocznych plonów na
ręce Wójta Gminy Pana Rafała Kowalczyka przekazali Starostowie tegorocznych
dożynek Grażyna i Michał Todzia.
X Dożynki Gminno-Parafialne w Wąsewie zostały objęte Honorowym Patronatem
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adam Struzik natomiast
patronatem medialnym Tygodnik Ostrołęcki.
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Występ Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim podczas
X Dożynek Gminno – Parafialnych.
Ochrona zabytków
Rada Gminy Wąsewo Uchwałą nr XXXIII.243.2018 z dnia 18 października 2018 r.
udzieliła dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Wąsewie w wysokości 10 000 zł. na prace konserwatorskie w
Kościele p.w. Narodzenia NMP w Wąsewie – zabytku wpisanego do rejestru
zabytków położonych na terenie gminy Wąsewo.
Na realizację zadania została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu
Gminy Wąsewo Nr AW.4125.40.2018-145 z dnia 22 listopada 2018 r., która została
rozliczona w umownym terminie. W ramach zadania została dokonana refundacja
środków na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch kaplic bocznych w
Kościele Parafialnym NNMP w Wąsewie w tym:
prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii malowideł ściennych w kościele
– kaplica zachodnia
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Kościół Parafialny w Wąsewie
Sport i rekreacja
Działalność Gminy Wąsewo w zakresie organizowania imprez sportowych
i rekreacyjnych odbywa się poprzez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie,
które obejmowało organizację:
1. Zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z Gminy Wąsewo oraz
Powiatu Ostrowskiego, w ramach Gminnych Młodzieżowych Igrzysk Szkół
Podstawowych oraz Powiatowych Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
2. Turniejów otwartych z różnych dyscyplin sportowych
3. Imprez promujących Gminę Wąsewo w powiecie i województwie.
4. Stałych zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem obiektów GCSiR,
kompleksu boisk z programu Orlik 2012 oraz boiska wielofunkcyjnego przy ZPO W
Wąsewie.
88

5. Stałych zajęć dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w sekcjach sportowych.
6. Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek ligowych sekcji piłki nożnej oraz tenisa
stołowego Klubu Sportowego Wąsewo.
6. Udostępnianie oraz wynajem obiektów do wszelkiego rodzaju działalności
sportowych i kulturalnych.
Lista imprez, które odbywały się w roku 2018 na obiektach GCSiR oraz
kompleksie boisk Orlik 2012:
-

Cykl Turniejów w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wąsewo, który

składał się z czterech imprez w których rywalizowali uczestnicy w trzech
kategoriach. Na zakończenie VII Otwarty Turniej w tenisa Stołowego im. Ryszarda
Łoniewskiego.

Finaliści VII Otwartego Turnieju w tenisa Stołowego im. Ryszarda Łoniewskiego.
- Gminne Młodzieżowe Igrzyska Szkół Podstawowych w Drużynowym Tenisie
Stołowym Dziewcząt i Chłopców.
– Gminne Młodzieżowe Igrzyska Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Halowej w
kategoria dziewcząt.
- Gminne Młodzieżowe Igrzyska Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Halowej w
kategoria chłopców.
– II Otwarty Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Komendanta Powiatowej Policji w
Ostrowi Mazowieckiej
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- Gminne Młodzieżowe Igrzyska Szkół Podstawowych w Piłkę Siatkową Dziewcząt i
Chłopców
- I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Par Mieszanych z okazji dnia Kobiet

- Dzień z Siatkówką
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- Inauguracja ligi Juniorów U16

- Turniej Szkół Podstawowych „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz
„Bezpieczna droga do szkoły”.
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- Turniej Piłki Siatkowej chłopców w ramach XIII Powiatowej Olimpiady
Młodzieży.

- Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej
– Czwór bój lekkoatletyczny w ramach Gminnych oraz Powiatowych
Młodzieżowych Igrzysk Szkół Podstawowych
- Dzień Sportu na Orliku

- Gminne Igrzyska Szkół Podstawowych w Piłce nożnej dziewcząt i chłopców
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- Mistrzostwa Mazowsza w Tenisa Stołowego Środowisk Abstynenckich
indywidualny i drużynowy
– Otwarty Turniej Drużyn Amatorskich w Piłkę Nożną o Puchar Wójta gminy
Wąsewo.
- Inauguracja piłkarskich rozgrywek Seniorów A klasy okręgu Ciechanowsko–
Ostrołęckiego.
- Inauguracja piłkarskich rozgrywek Ligi Okręgowej Młodzików U12 chłopców
okręgu Ciechanowsko-Ostrołęckiego oraz sekcji Tenisa Stołowego.
- Eliminacje Powiatowe w Piłce Nożnej Chłopców szkół gimnazjalnych.
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wąsewo
- Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wąsewo.
- Wigilijny Turniej Przyjaźni w Piłkę Nożną Halową pod Patronatem Wójta Gminy
Wąsewo.
Na obiektach Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie oraz na
kompleksie boisk z programu Orlik 2012 w roku 2018 odbywały się systematyczne
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W godzinach
pracy

GCSiR

dostępna

była

siłownia

dla

każdego.

Drużyny

amatorskie

wynajmowały naszą hale do wszelkiego rodzaju spotkań sportowych oraz
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kulturalnych. Klub Sportowy Wąsewo w okresie zimowym na hali prowadził
treningi piłkarskie dla pierwszej drużyny seniorów, a w okresie wiosenno–
jesiennym treningi dobywały się na boisku Orlik, oraz na boisku przy ZPO w
Wąsewie oraz PSP w Brudkach Starych.
Nasze obiekty sportowe oraz imprezy, które organizujemy cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej a nawet wśród różnych samorządów
czy stowarzyszeń z naszego powiatu.

Inne istotne działania Wójta
Intensywnie współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji
prac dla osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gminy.
W roku sprawozdawczym w wyniku tejże współpracy zatrudnienie w urzędzie
znalazło 4 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych a także 4 osoby
bezrobotne w ramach stażu, którzy nabyli umiejętności praktyczne do wykonywania
pracy poprzez realizację powierzonych im zadań.
Przyjęliśmy także 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
do wykonywania prac społecznie użytecznych na okres od 01.04.2018r. do 30.11.2018
r. Osoby te pod nadzorem pracownika urzędu wykonywały prace porządkowe
na terenie Gminy Wąsewo.
Zorganizowano i przeprowadzono dla 4 uczniów praktykę zawodową w tutejszym
urzędzie. W 2018 r. w ramach odbywania kary 8 osób

wykonywało na terenie

naszej gminy nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne. W ciągu roku
osoby te pod nadzorem pracownika gminy wykonywały prace porządkowe na ternie
gminy.
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Na bieżąco udzielano informacji publicznych na podstawie wniosków wpływających
do urzędu a także informacji publicznych przetworzonych wymagających nakładu
pracy poszczególnych pracowników.
W okresie sprawozdawczym podejmowano wiele interwencji i załatwiano wiele
innych spraw z którymi zgłaszali się klienci nie tylko z naszej gminy m.in. spisano
i poświadczano zeznania świadków i wnioskodawców

w sprawie pracy

w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia na terenie naszej gminy.
W rozumieniu przepisów prawa pracy, urząd jest zakładem pracy dla zatrudnionych
w nim pracowników, a także dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych gminy, dlatego też załatwiono wiele spraw wynikających ze
stosunków pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Wydano szereg zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla osób, które
zatrudnione były w urzędzie gminy, w jednostkach organizacyjnych gminy oraz w
Spółdzielni Kołek Rolniczych i Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług
Rolniczych w Wąsewie.
W niniejszym raporcie przedstawiono ogólny zarys działalności Wójta Gminy
Wąsewo w 2018 roku. Trudno byłoby w szczegółach opisać wszystkie załatwione
sprawy. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby działalność naszego
urzędu była jak najefektywniejsza, zaspokajała w pełni potrzeby i oczekiwania
społeczeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem, a tym samym, aby ciągle
poprawiała się obsługa klientów w naszym urzędzie.
Ocenę działalności Wójta Gminy w roku 2018 pozostawiam Radzie Gminy Wąsewo
oraz społeczeństwu Gminy Wąsewo.
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