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Gmina Przasnysz jest gminą o tradycjach rolniczych i taka jest jej podstawowa funkcja: 77% 

powierzchni gminy  stanowią użytki rolne, z czego 69,6% zajmują gleby bardzo dobre i dobre – tkz. II 

– IV klasa bonitacyjna. Dominują gospodarstwa indywidualne, w znacznej mierze wyspecjalizowane w 

produkcji bydła mlecznego i trzody chlewnej. Rolnicy to w znakomitej większości ludzie aktywni, co 

uwidacznia się w dostosowywaniu gospodarstw  do wymagań unijnych, zakupach nowoczesnego 

sprzętu rolniczego, tworzeniu warunków do produkcji (budowa i modernizacja obór i chlewni), 

zwiększaniu produkcji rolnej jak i systematycznym podnoszeniu jakości życia – estetyczne zagrody, 

nowoczesne budynki mieszkalne. Następuje powiększanie areału silnych ekonomicznie gospodarstw 

rolnych. Modernizacja gospodarstw odbywa się poprzez aktywne pozyskiwanie środków unijnych na 

zakup sprzętu i dostosowanie do wymaganych standardów. 

 

Gmina Przasnysz – innowacyjna z tradycji 

Gmina wiejska Przasnysz, położona w powiecie przasnyskim, na północy Mazowsza, łączy w 

sobie walory przyrodnicze, kulturowe i biznesowe. Z jednej strony naturalne środowisko i 

silna agroturystyka, z drugiej – rozwinięta strefa gospodarcza i dogodna infrastruktura. Choć 

sama gmina nie ma centralnej miejscowości (otacza sam Przasnysz). 

Władze gminne kładą duży nacisk na zsynchronizowany rozwój poszczególnych części 

gminy – tak pod względem inwestycji, jak i kultury czy edukacji. Tu więc hasło 

„zrównoważony rozwój” jest realizowane w praktyce. 

Przez ten obszar przebiegają ważne trasy komunikacyjne: droga krajowa nr 57 Pułtusk – 

Bartoszyce, jedna z trzech najważniejszych tras łączących stolicę z Mazurami, a także drogi 

wojewódzkie nr 617 Płock – Białystok i nr 544 Ostrołęka – Brodnica. Z kolei przez pobliski 

Ciechanów (ok. 23 km od Przasnysza) biegnie magistrala kolejowa Warszawa – Gdańsk. 

Gmina ma także dobre połączenia z lotniskami cywilnymi w Modlinie (ok. 80 km) oraz z 

portem Olsztyn-Szymany (ok. 50 km.). Co więcej, na terenie gminy znajduje się  lotnisko 

dzierżawione przez Aeroklub Północnego Mazowsza, na którym mogą lądować mniejsze 

samoloty pasażerskie. W 2018 r. Politechnika Warszawska kupiła lotnisko( umowy 

sfinalizowane w 2019 r.). Będzie ono służyć do testowania rozwiązań, które uczelnia tworzy 

dla przemysłu lotniczego. Na działkach sąsiadujących z pasem powstanie centrum badawczo-

rozwojowe PW. 

Zakup lotniska wraz z działkami towarzyszącymi został częściowo sfinansowany ze środków 

unijnych. W ramach projektu o wartości 30 mln zł politechnika wybuduje także centrum ba-

dawczo-rozwojowe, w którym prowadzone będą badania mające na celu wypracowanie in-

nowacyjnych rozwiązań dla przemysłu lotniczego, obronnego i energetyki. Chodzi między 

innymi o systemy dla pojazdów bezzałogowych. 

Jednym z projektów, z którym wiązane są największe nadzieje inżynierów PW, są specjalne 

drony, z których przygotowywane są dla policji i straży pożarnej.  
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Atuty inwestycyjne 

Na terenie gminy funkcjonuje Przasnyska Strefa Gospodarcza w  Sierakowie. To w sumie 306 

ha, ze wspominanym lotniskiem. Sama SSE to obszar o powierzchni 55 ha, łącznie ponad 100 

działek o powierzchni od 30 arów do 8 ha. Są one przeznaczone pod działalność produkcyjną, 

usługową, handlową. Wszystkie mają dostęp do energii, oświetlenia publicznego, sieci 

światłowodowej, kanalizacji i systemu dróg. To stworzone wraz ze Starostwem Powiatowym 

bijące serce północnego Mazowsza.  

Łącznie gmina zarządza 126 km dróg, z czego ponad 70% jest dobrze utwardzonych. Gmina 

jest zwodociągowana praktycznie w całości, a prawie 55% ludności ma dostęp do kanalizacji. 

W rozproszonej zabudowie dominują przydomowe oczyszczalnie ścieków – dzięki 

pozyskanemu dofinansowaniu aż 379 gospodarstw ma takie oczyszczalnie (sumarycznie 

najlepszy wynik w powiecie przasnyskim). Na koniec 2018 r było 1744 nieruchomości 

zamieszkałe. . 

Atuty kulturowe 

Gmina Przasnysz ma wielowiekowe tradycje historyczne i kulturowe. Jej specyfikę 

ukształtowało dziedzictwo szlacheckie. W XIX wieku w naszym Lesznie bywał często 

niezapomniany Henryk Sienkiewicz – tu spędzał wakacje u swojego znajomego ze szkoły. 

Stąd wywodzi się także prymas Niepodległej Polski, Aleksander Kakowski. Ten sam, który 

pozostał w Warszawie w końcowym okresie I wojny światowej i współuczestniczył w 

kształtowaniu nowego ustroju odrodzonej Polski. Z okresem szlacheckim wiążą się zatem 

najciekawsze zabytki: dwory w Obrębie i Karwaczu, park z zespołem podworskim w Lesznie 

czy kościół w Bogatem i Świętym Miejscu. Licznie zachowały się też figurki wotywne.  

Gmina ma dobrze rozbudowaną bazę edukacyjną: 6 oddziałów  przedszkolnych ( na koniec 

2018 ) oraz 4 szkoły podstawowe, w tym jedna  I - VI, i trzy, które od 1 września 2017 r. 

funkcjonują w strukturze klas I–VIII. Mankamentem jest z roku na rok malejąca liczba dzieci. 

W 1986 r, sieć szkolna obejmowała pięć 8 klasowych szkół ( Obrąb, Leszno, Nowa Krępa i 

Bogate, Mchowo) i dwie 6 klasowe : Golany i Bartniki, dwie szkoły filialne Helenowo i Szla 

oraz cztery przedszkola : Krępa Stara, Bogate, Leszno i Dobrzankowo, a przy szkołach 

działało siedem oddziałów przedszkolnych. Nauką szkolną objętych było 1225 dzieci w 69 

oddziałach, a obecnie 567 ( z oddziałami „O”) ! 

Atuty społeczne 

Jedną z najmocniejszych stron gminy jest jej społeczność. Samorząd od lat stawia na 

aktywizację społeczną, która owocuje powstawaniem nowych organizacji i grup 

nieformalnych. Aktywnie działają kluby seniora, koła gospodyń wiejskich oraz jednostki OSP 

(w sumie 10 straży). Przy jednostkach OSP w Bogatem i Starej Krępie funkcjonują 2 

orkiestry dęte. Działalność edukacyjno-kulturalną prowadzą: Gminna Biblioteka Publiczna w 

Bogatem oraz świetlice wiejskie. Co istotne, w wielu sołectwach w ostatnich latach 

stworzono odpowiednią bazę do rozwoju integracji.  
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DANE STATYSTYCZNE: powierzchnia gminy wynosi 181,46 km²; ( w 2015 r. decyzją 

administracyjną Mazowieckiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego odłączono 263,81 ha do Gminy 

Jednorożec );w jej skład wchodzi 50 miejscowości, zaliczanych do 34 sołectw. Liczba mieszkańców 

sięga obecnie 7,3 tys. osób. 

STOPKA ADRESOWA: Gmina Przasnysz, ul. św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 

29 752 2709 , www.przasnysz.pl.,  

KIERUNKI ROZWOJU GMINY PRZASNYSZ   

Uchwalona 29 listopada 2016 r. Strategia Rozwoju Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2023 zawiera 

następujące wizję, cele i zadania Gminy Przasnysz : 

W wyniku przeprowadzonej analizy sformowano następującą wizję rozwoju Gminy Prza-

snysz:  

Gmina Przasnysz sprzyjającym miejscem życia dla mieszkańców  

i przybywających turystów z nowoczesną infrastrukturą techniczną i społeczną,  

z bogatą ofertą imprez kulturalno - rozrywkowych, z rozwiniętą przedsiębiorczością i 

innowacyjnym rolnictwem.  
Pomocne w realizacji wizji będzie osiągnięcie celu głównego, który brzmi:  

Poprawa jakości życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej w tym rolniczej na 

terenie gminy przez unowocześnienie infrastruktury technicznej i społecznej oraz wprowadzenie 

bogatej oferty kulturalno – rozrywkowej dla mieszkańców i turystów . 

Dążąc do realizacji celu głównego wyodrębniono cztery obszary i cele strategiczne, którym przy-

porządkowano cele operacyjne, a celom określone zadania.  

Obszary strategiczne Gminy Przasnysz:  
1. Infrastruktura techniczna  

2. Turystyka  

3. Przedsiębiorczość i rolnictwo  

4. Kapitał społeczny  

   Realizując zadania Gmina ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Na ten cel przeznacza 

zarówno środki budżetowe, jak i aplikuje o wszelkie dostępne środki krajowe i unijne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przasnysz.pl/
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I. Stan gminy -Informacje finansowe 

 

Budżet pierwotny Gminy Przasnysz na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy  

w dniu 30 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXV/266/2017, zgodnie z którą dochody budżetu 

gminy wynosiły  – 30.021.065,33 zł, w tym dochody bieżące - 28.461.902,33 zł i dochody 

majątkowe - 1.559.163,00 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 33.931.268,37 zł, w tym 

wydatki bieżące 25.297.368,78 zł i wydatki majątkowe 8.633.899,59 zł. Zaplanowano deficyt 

w kwocie  3.910.203,04 zł. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.935.803,04 zł 

(pożyczki, emisja papierów wartościowych i wolne środki) przeznaczono na sfinansowanie 

planowanego deficytu  budżetowego w kwocie 3.910.203,04 zł oraz spłatę wcześniej  

zaciągniętych kredytów w kwocie 1.025.600,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty wcześniej 

zaciągniętych kredytów wynosiły 1.025.600,00 zł. 

W trakcie realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta 

wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów i wydatków.  

W sumie  uchwałami Rady Gminy dokonano zmian 12 razy, a 46 razy wprowadzono 

zmiany  zarządzeniami Wójta Gminy Przasnysz. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy uległ zmianie i wynosił  w dochodach  

budżetu ogółem 33.607.799,24 zł, w tym dochody bieżące  - 31.390.745,00 zł i  dochody 

majątkowe – 2.217.064,24 zł.  Wydatki budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęły 

się kwotą 41.388.997,62 zł, w tym wydatki bieżące – 29.080.004,06 zł i wydatki majątkowe – 

12.308.993,56 zł. Przychody w wysokości – 8.616.798,38 zł przeznaczono na pokrycie 

deficytu oraz  spłatę pożyczek.  Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek   

i wykupu obligacji  wyniosły 835.600,00 zł. Na koniec roku budżet  zamknął się deficytem   

w  wysokości 6.173.514,26 zł.  

Wprowadzone zmiany w 2018 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 

3.586.733,91 zł tj. 11,95 %, i w zwiększyły budżet po stronie  wydatków o kwotę  

7.457.729,25 zł tj. 21,98 %. 

W podziale na kategorie dochodów i wydatków zmiany te dotyczyły zwiększenia  

dochodów bieżących o kwotę 2.928.842,67 zł,  dochodów majątkowych  o kwotę    

657.891,24 zł, wydatków bieżących o kwotę  3.782.635,28 zł i wydatków majątkowych          

o kwotę 3.675.093,97 zł. 

Za 2018 rok budżet gminy Przasnysz wykonany został po stronie dochodów                

w wysokości 33.432.917,73 zł w stosunku do planu 33.607.799,24 zł tj. 99,48 %, a po stronie 

wydatków 39.606.431,99 zł w stosunku do planu 41.388.997,62 zł tj. 95,69 %. 

Dochody bieżące wykonano w  99,66 %, a majątkowe w 96,98 %.  

Wydatki bieżące   wykonano w 94,95 %, a  majątkowe w 97,45 %.  
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Podkreślić należy, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie                              

z uchwalonym budżetem, a Wójt Gminy na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia          

i dokonywał stosownych korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym.  

Zestawienie wykonania dochodów  budżetu gminy według źródeł finansowania 

przedstawia tabela.          
        

Lp

. 

Źródło dochodu Uchwalony 

budżet na 

2018 rok po 

zmianach 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2018 

% 

(4: 3) 

1 2 3 4 5 

I. DOCHODY BIEŻĄCE 31.390.745,00 31.282.715,34 99,66 

1. Dochody własne budżetu, w tym: 9.412.846,00 9.416.857,77 100,04 

 - podatek od nieruchomości 2.173.200,00 2.168.753,65 99,80 

  - podatek rolny 926.600,00 959.538,36 103,55 

 - podatek leśny 82.000,00 87.548,59 106,77 

 - podatek od środków transportowych 559.263,00 541.146,48 96,76 

 - podatek od czynności cywilnoprawnych 146.000,00 197.269,05 135,12 

 - podatek od spadków i darowizn 39.000,00 28.089,10 72,02 

  - podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                  
10.000,00 7.669,73 76,70 

  - wpływy z opłaty skarbowej 16.000,00 17.629,00 110,18 

 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19.000,00 19.619,40 103,26 

 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 133.000,00 132.403,86 99,55 

 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 
52.000,00 57.346,57 110,28 

 - wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o 

utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 
781.000,00 717.876,45 91,92 

 - udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych    

2.751.858,00 2.926.734,00 106,35 

 - udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych          

4.200,00 12.125,68 28,71 

 - dochody uzyskane z gospodarowania mieniem 

komunalnym 

97.000,00 82.004,62 84,54 

 - wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów 

wiejskich 

1.020.000,00 995.712,96 97,62 

 - wpłaty mieszkańców gminy za odbiór ścieków    300.000,00 179.630,59 59,88 
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 - opłaty za służebność przesyłu 0,00 1.617,91 1617,91 

 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze 

środowiska 

25.000,00 27.562,19 110,25 

 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej 

39.353,00 21.496,89 54,63 

 - odsetki naliczone przez bank od środków na 

rachunku budżetu i rachunków jednostek 

budżetowych 

72.200,00 60.953,54 84,42 

 - odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 

należności budżetowych 

10.290,00 10.200,36 99,13 

 - zwrotu podatku VAT 47.131,00 47.131,00 100,00 

 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów 
59.526,51 66.620,69 111,92 

 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 5.040,00 7.934,39 157,43 

 - zwrot kosztów za dzieci uczęszczających z terenu 

innych Gminy  do oddziałów przedszkolnych oraz  

przedszkoli  na terenie Gminy Przasnysz   

7.320,00 11.864,56 162,08 

 -pozostałe dochody własne 36.864,49 30.378,15 82,40 

2. Subwencje, w tym: 9.099.247,00 9.099.247,00 100,00 

 - oświatowa 4.621.806,00 4.621.806,00 100,00 

 - wyrównawcza 4.276.657,00 4.276.657,00 100,00 

 - równoważąca 200.784,00 200.784,00 100,00 

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

11.579.072,97 11.523.639,62 99,52 

4. 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy  

1.010.072,13 997.080,18 98,71 

5. Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację 

zadań bieżących  (WFOŚ i GW  w 

Warszawie) 

24.595,35 22.572,00 91,77 

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

33.742,00 33.742,00 100,00 

7. Środki z Funduszu Pracy   2.533,00 2.533,00 100,00 
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8. Dotacje celowe na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich, w tym: 

228.636,55 187.043,77 81,80 

 - Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego  2014-2020, na realizację projektu 

pn. ”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a 

zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – 

nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie 

i Mieście Przasnysz” 

196.180,55 187.043,77 95,34 

 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, na realizację projektu pn. ”Podniesienie 

kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego” 

32.456,00 0,00 0,00 

II DOCHODY MAJĄTKOWE 2.217.054,24 2.150.202,39 96,98 

1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień 

100,000,00 100.000,00 100,00 

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

812.873,24 810.008,39 99,65 

3. Dotacje celowe otrzymane z 

państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań inwestycyjnych   

175.000,00 175.000,00 100,00 

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych 

160.000,00 160.000,00 100,00 

5. Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, pozyskane z innych 

źródeł 

55.000,00 30.000,00 54,55 

6. Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

3.100,00 3.100,000 100,00 

7. Dotacje celowe na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich, w tym: 

911.081,00 872.094,00 95,72 

 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, na realizację projektu pn. „Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Obrąb w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego 

układu transportowego poprzez przebudowę dróg 

gminnych” 

482.199,00 482.199,00 100,00 
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 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, na realizację projektu pn. „Przebudowa 

drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach 

zadania inwestycyjnego  pn. Poprawa regionalnego 

układu transportowego poprzez przebudowę dróg 

gminnych” 

389.895,00 389.895,00 100,00 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego  2014-2020, na realizację projektu 

pn.”Budowa siłowni plenerowej w miejscowości 

Obrąb” 

 

38.987,00 0,00 0,00 

 Ogółem: 33.607.799,24 33.432.917,73 99,48 

 

Z zestawienia wynika, że niezmiennie głównymi źródłami dochodów budżetu gminy 

są dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych, 

subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, dochody własne, 

dochody z tytułu zawartych umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego 

szczebla oraz środki unijne. 

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.150.202,39 zł tj. 96,98 % 

planowanych, a dotyczyły środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego na przebudowę dróg gminnych, obiektów sportowych, dotacji 

celowej   z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych oraz dotacji celowych w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W dochodach majątkowych      

są również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.100,00 zł. 
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28,17% 

27,22% 

34,47% 

2,98% 

0,07% 

0,10% 
0,01% 

0,30% 

2,42% 

0,52% 0,48% 

0,09% 
0,01% 

3,17% 

Struktura Dochodów w 2018 roku 
 

Dochody własne budżetu 

Subwencje 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  
(WFOŚ i GW  w Warszawie) 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

Środki z Funduszu Pracy  2533 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych   

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
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23,03% 

10,19% 

0,93% 
5,75% 

2,09% 

0,30% 

0,08% 

0,19% 

0,21% 
1,41% 

0,61% 

7,62% 

31,08% 

0,13% 
0,87% 

10,57% 

1,91% 
0,02% 

0,29% 0,23% 0,65% 1,85% 

Struktura dochodów własnych w 2018 roku 

podatek od nieruchomości 

podatek rolny 

podatek leśny 

podatek od środków transportowych 

podatek od czynności cywilnoprawnych 

podatek od spadków i darowizn 

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                  

wpływy z opłaty skarbowej 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych    

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych          

dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym 

wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich 

wpłaty mieszkańców gminy za odbiór ścieków   

opłaty za służebność przesyłu    

wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych 

pozostałe dochody własne 
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2008-2018 

 

Rok Wykonanie dochodów ogółem Wykonanie dochodów 

własnych  w tym:  

% 

udziałów w PIT 

2008 17.095.881,42 
4.643.118,57 27,16 

1.354.050,00 7.92 

2009 19.286.188,96 
4.248.320,15 22,03 

1.124.227,00 5,83 

2010 24.536.216,93 
5.308.177,41 21,63 

1.064.522,00 4,34 

2011 23.059.662,67 
4.437.255,02 19,24 

1.255.128,00 5,44 

2012 22.947.502,21 
4.958.242,47 21,61 

1.548.657,00 6,75 

2013 21.241.629,38 
5.997.222,08 28,23 

1.684.614,00 7,93 

2014 24.051.203,44 
7.163.848,12 29,79 

2.075.299,00 8.63 

2015 22.903.350,43 
7.630.307,60 33,32 

2.080.423,00 9,08 

2016 29.797.604,36 
7.685.030,48 26,67 

2.257.547,00 7,84 

2017 30.611.896,85 
8.290.052,04 27,08 

2.715.627,00 8,87 

2018 33.432.917,73 
9.419.957,77 28,18 

2.926.734,00 8,75 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 

5000000 

10000000 

15000000 

20000000 

25000000 

30000000 

35000000 

40000000 

Dochody w latach 2008 - 2018 

Dochody 



14 
 

Dochody bieżące Gminy Przasnysz wzrastały sukcesywnie z raku na rok od 2016-2018 roku. 

Istotny wpływ na zwiększenie dochodów wynika z przekazania środków na realizację 

rządowego programu „Rodzina 500+” i inny zadań zleconych. Pozostały wzrost dochodów 

Gminy zapewniły podatki i opłaty lokalne, a w szczególności wpływy  z udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych ( PIT). Na poziom wykonania dochodów budżetowych       

w poszczególnych latach duży wpływ miały środki zewnętrze pozyskane na realizację 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 

 

Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Przasnysz w latach 2008-

2018  

 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

2.364,58 2.663,10 3.301,87 3.104,01 3.107,31 2.895,53 3.272,72 3.113,98 3.934,10 4.289,00 4.569,21 

 

 

 

Wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy 

Przasnysz (wskaźniki G) w latach 2008-2018  

 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

388,56 431,98 553,95 568,34 576,45 654,26 730,47 828,15 968,05 1014,80 1036,80 
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Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i  zwolnień, umorzeń 

zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w latach 

2008 - 2018 

Rok Skutki obniżenia 

górnych stawek 

podatków obliczone za 

okres sprawozdawczy 

Skutki udzielonych 

ulg i  zwolnień, 

obliczone  

za okres 

sprawozdawczy (bez 

ulg i zwolnień 

ustawowych 

Skutki decyzji wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie ustawy - 

Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres 

sprawozdawczy 
umorzenie 

zaległości 

podatkowych 

rozłożenie na raty, 

odroczenie terminu 

płatności, zwolnienie z 

obowiązku pobrania, 

ograniczenie 
2008 673.563,00 0,00 20.389,31 47.305,00 

2009 691.596,00 213.298,00 8.775,60 0,00 

2010 635.037,00 621.739,90 6.013,00 0,00 

2011 965.596,40 649.023,70 3.856,00 0,00 

2012 1.162.580,50 216.104,90 13.291,50 8.496,20 

2013 1.517.917,00 215.318,70 9.259,00 9.440,20 

2014 1.805.668,60 18.749,10 7.248,00 0,00 

2015 1.853.213,80 22.154,10 15.353,00 346,00 

2016 1.884.201,00 21.962,95 8.328,00 5.187,00 

2017 1.660.062,50 22.118,84 6.357,00 2.707,00 

2018 1.111.687,70 21.521,90 713,00 181,00 

 

Wprowadzenie przez Radę Gminy obniżonych górnych stawek podatkowych nie wpływają 

bezpośrednio na wysokość przyznawanej gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej.  

Natomiast ma wpływ na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca                  

( wskaźnik G) , a to z kolei - w konsekwencji - ma wpływ na kwotę wyrównawczą subwencji 

ogólnej. 

Wójt jako organ podatkowy może udzielać ulg podatkowych , umarzać zaległości podatkowe, 

odraczać terminy płatności rozkładać na raty. Decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań 

podatkowych mają charakter uznaniowy.  Umorzenie podatku  pozostaje w gestii wójta 

gminy.  Ulga w spłacie tych zobowiązań może być udzielona tylko w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Tę formę  pomocy 

precyzuje  ustawa - Ordynacja Podatkowa. Umorzenie zobowiązań podatkowych stanowi 

formę  pomocy publicznej.  

 W 2018r.  umorzono z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 713,00 zł 

 (w tym podatku rolnego-211,00 zł, podatku od nieruchomości-502,00 zł ). Odroczono kwotę 

podatku 181,00 zł ( podatek rolny-9,00 zł, podatek od nieruchomości-172,00 zł). 
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Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym 

 

 1.Ulga z tytułu nabycia gruntów 

 

Ulga z tytułu nabycia gruntów stosowana jest na wniosek podatnika. Okres zwolnienia 

wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po okresie zwolnienia stosuje się ulgę polegającą na 

obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%  ( ulga       z gruntów 

zakupionych  5 lat - 100%, 6 rok - 75%, 7 rok - 50%). Ulga przysługuje         na grunty 

przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 

istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Przedmiotowe zwolnienie   nie może 

być jednak stosowane w przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli 

gospodarstw rolnych, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego 

małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.      

Kwota zastosowanej ulgi z tytułu nabycia gruntów w 2018 roku wynosi 33.284,96 zł, 

2017 - 38.804,78 zł, 2016 - 39.226,73 zł, 2015 - 49.453,54 zł, 2014 - 50.018,57 zł, 2013 - 

47.448,27 zł, 2012 - 47.602,68 zł, 2011 - 27.831,52 zł. 

 

2. Ulga inwestycyjna 

 

Ulga inwestycyjna stosowana jest na wniosek podatnika, po zakończeniu inwestycji. Ulga ta 

przysługuje z tytułu  wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków 

inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz 

obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie (deszczowni, urządzeń 

melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do 

wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii - wiatru, biogazu, słońca, 

spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub   w części z udziałem 

środków publicznych. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. 

Wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej 

samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. 

Z przeanalizowanych wniosków wynika, że z wyżej wymienionych ulg korzystają 

duzi podatnicy, którzy są właścicielami dużych gospodarstw rolnych co wpływa na niski 

dochód do budżetu gminy. Ponadto należy poinformować, że obecnie jednostkom samorządu 

terytorialnego nie przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu ulg 

inwestycyjnych i ulg z tytułu nabycia gruntów, co ma istotny wpływ na sytuację budżetową 

gmin.   

Skutki ulg mają bardzo istotne znaczenie dla finansów gminy tj. w 2018 roku    

udzielono ulg inwestycyjnych w podatku rolnym na kwotę 153.935,16 zł, 2017 - 

176.609,75 zł, 2016 - 186.222,48 zł, 2015 - 165.368,31 zł, 2014 - 172.747,59 zł, 2013 - 

183.551,64 zł, 2012 - 193.412,38 zł,  2011 - 119.636,84 zł. 
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Wykonanie wydatków w 2018 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem 

grup wydatków) i majątkowe  obrazuje tabela: 

 2018 rok  

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 
% 

3:4 

1 2 3 4 

Wydatki ogółem 41.388.997,62 39.606.431,99 95,69 

I. Wydatki bieżące 29.080.004,06 27.611.271,61 94,95 

1. Wydatki związane   z 

realizacją  zadań    statutowych   

jednostek    budżetowych, w 

tym: 

16.762.557,11 15.537.066,58 92,70 

- wynagrodzenia   i składki od nich 

naliczane 

8.733.865,56 8.496.769,62 97,29 

- wydatki związane   z realizacją  zadań    

statutowych   jednostek    budżetowych 

8.028.691,55 7.040.296,96 87,69 

2. Dotacje na zadania bieżące 562.098,73 562.098,73 100,00 

3. Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

11.350.167,67 11.235.849,37 98,99 

4. Wydatki  bieżące na   

programy finansowane z   

udziałem środków o  których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

228.636,55 187.043,77 81,80 

5. Wydatki na obsługę długu 176.544,00 89.213,16 50,53 

II Wydatki majątkowe 12.308.993,56 11.995.160,38 97,45 

w tym programy finansowane z 

udziałem środków (art.5 ust 2 i 3) 

729.409,26 696.790,34 95,53 

 

Największy odsetek w wykonaniu wydatków budżetu gminy  za 2018 rok stanowią 

wydatki na pomoc społeczną i rodzinę łącznie 11.815.841,06 zł. tj. 29,83 % ogółu wydatków,  

na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą łącznie 7.765.568,92 zł tj. 19,61 % ogółu 

wydatków, następnie na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi  7.589.024,86 zł tj. 

19,16% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczące bezpieczeństwa, transportu,  

administracji publicznej, obsługi długu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury 

fizycznej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  stanowią wydatki 

12.435.997,15 zł tj. 31,40 %.
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21,35% 

8,39% 

0,02% 

0,68% 

0,01% 

10,74% 

0,23% 

0,80% 

0,23% 

19,36% 

0,13% 

3,25% 0,10% 

0,25% 

26,58% 

3,38% 

2,14% 

2,38% 

Struktura wydatków wg. Klasyfikacji budżetowej w 2018 roku 

Rolnictwo i łowiectwo 

Transport i łączność 

Turystyka 

Gospodarka mieszkaniowa 

Działalność usługowa 

Administracja publiczna 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Obsługa długu publicznego 

Oświata i wychowanie 

Ochrona zdrowia 

Pomoc społeczna 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rodzina 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Kultura fizyczna 
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39,23% 

1,42% 28,37% 

0,47% 

0,23% 

30,29% 

Wydatki z uwzględnieniem grup wydatków w 2018 roku 

Wydatki związane   z realizacją  zadań    statutowych   jednostek    budżetowych 

Dotacje na zadania bieżące 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki  bieżące na   programy finansowane z   udziałem środków o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

Wydatki na obsługę długu 

Wydatki majątkowe 
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Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 11.995.160,38 zł, realizację poszczególnych  

zadań inwestycyjnych obrazuje tabela: 

Nazwa zadania inwestycyjnego  

Plan 

nakładów w 

2018 r. 

Wykonanie 

za 2018 r. 

Budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I 3.134.314,36 3.109.738,23 

Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Mchowo 

1.390.783,00 1.383.791,42 

Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla 

miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo 

1.313.869,00 1.288.369,39 

Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo 206.000,00 185.014,10 

Wykonanie systemu monitorującego przepompowni ścieków w 

miejscowościach: Gostkowo i Leszno 

30.500,00 25.950,50 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę 

chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: 

Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate 

5.100,00 2.170,00 

Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3227 W 

Przasnysz - Baranowo 

30.000,00 0,00 

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki 25.000,00 18.295,58 

Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Wyrąb Karwacki 

245.000,00 221.207,90 

Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez 

przebudowę dróg gminnych 

10.000,00 1.272,26 

Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 

0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko 

1.386.211,00 1.371.890,55 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo 2.000,00 0,00 

Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach 

zadania inwestycyjnego  pn. Poprawa regionalnego układu 

transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych 

669.226,90 655.126,14 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szla – Osówiec 

Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego  pn. Poprawa 

regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg 

gminnych 

10.282,00 2.171,80 
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Budowa chodnika przy drodze gminnej   w miejscowości 

Wielodróż 

60.000,00 59.900,00 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda 102.000,00 100.843,43 

Przebudowa drogi gminnej w m. Dębiny 80.000,00 78.873,75 

Remont drogi gminnej oznaczonej nr 384 w m. Bogate 34.000,00 33.449,85 

Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz 1.000,00 0,00 

Odnowa wsi Gostkowo 124.000,00 120.328,35 

Docieplenie ścian budynku komunalnego w miejscowości  Szla 84.000,00 82.268,26 

Wykup gruntów 30.000,00 22.771,04 

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie   

e-administracji i geoinformacji 

24.132,00 2.303,25 

Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkami 

biurowymi, usytuowanymi w Przasnyszu przy ul. Św. St. 

Kostki 

1.536.000,00 1.535.493,56 

Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z 

wyposażeniem 

33.253,00 32.780,01 

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej  im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Bogatem 

82.000,00 81.955,46 

Wykonanie drogi wewnętrznej przy budynku Szkoły 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem 

69.500,00 69.476,49 

Remont dachu i odnowienie elewacji budynku Szkoły 

Podstawowej im. mjr H Sucharskiego w Nowej Krępie 

148.000,00 147.744,88 

Rewitalizacja placu przy Szkole Podstawowej im mjr Henryka 

Sucharskiego w Nowej Krepie 

28.500,00 27.500,00 

Instalacja systemu monitorującego budynek  i plac wokół  

Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki  w Lesznie 

20.000,00 20.000,00 

Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości 

Leszno 

37.000,00 36.507,86 

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby  Gminnej 

Biblioteki im. Józefa Narzymskiego w Bogatem 

30.000,00 25.000,00 
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Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe 

uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie 

18.000,00 17.945,00 

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mchowo 33.000,00 32.950,50 

Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki 31.000,00 30.535,89 

Budowa Ławki Niepodległości w Świętym Miejscu 49.000,00 40.102,93 

Budowa Ławki Niepodległości w Bogatem 44.500,00 30.718,40 

Budowa Otwartych Stref Aktywności  w miejscowościach: 

Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie 

447.562,00 447.497,00 

Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w 

Karwaczu 

36.100,00 29.627,45 

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb 63.272,36  52.955,18 

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno 390.500,00 349.102,89 

Zadania inwestycyjne – Fundusz Sołecki 214.387,94 211.531,08 

Razem: 12.308.993,56 11.995.160,38 

 

Realizacja zadań majątkowych została sfinansowana ze środków: 

1. Własnych gminy                                                                                         - 6.997.442,85 zł. 

2. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie                                              - 3.412.714,25 zł,          

w tym na zadania: 

- Budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I          - 1.640.000,00 zł, 

- Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo  

                                                                                                                       -  872.714,25 zł, 

- Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa 

Krępa i Grabowo                                                                                         – 900.000,00 zł. 

 

3. Dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej   na realizację zadania 

pn.„Budowa Ławki Niepodległości w Bogatem” , zgodnie z zawartą umową Nr 

3300012815/501 z dnia 22 listopada 2018 r.                                                       – 23.010,15 zł. 

4. Dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej   na realizację zadania 

pn.„Budowa Ławki Niepodległości w Świętym Miejscu”,   zgodnie z zawartą umową                         

Nr 3300012806/492 z dnia 22 listopada 2018 r.                         - 29.250,00 zł. 
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5. Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej  z budżetu Województwa Mazowieckiego   

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2018” na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 

Leszno”, zgodnie z zawartą umową Nr 24/ES-SE-IV/D-146/MW/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r.  

– 150.000,00 zł. 

6. Dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania  pn. „Budowa 

Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie”     

w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o  charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” Edycja 2018, zgodnie z umową Nr 

2018/0455/2740/SubA/DIS/OSA z dnia 10 sierpnia 2018 r. – 175.000,00 zł.                                                                                    

7. Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi 

gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości 

Mchówko” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej                          

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z umową                          

Nr PRGiPID/41/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.                                                 - 676.700,00 zł. 

8.Dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Budowa 

siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu”, zgodnie z umową                          

Nr 281/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018r.               - 10.000,00 zł. 

9. Dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie 

pod nazwą „Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Wyrąb 

Karwacki”, zgodnie z zawartą umową    Nr  159/UMWM/05/2018/RW/RM-II/1-107 z dnia  

23 maja 2018 r.                                                                                                   – 100.000,00 zł. 

10.Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia      

15.07.2016 r. na realizację projektu pn. ” Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz      

w ramach zadania inwestycyjnego  pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez 

przebudowę dróg gminnych” - typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                           – 388.621,13 zł. 

 11.Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocyNr 00982-6935 UM0712061/18  na realizację 

projektu pn. „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 (refundacja  poniesionych wydatków 

nastąpi w 2019 roku)                                                                                             - 32.422,00 zł. 

 Wójt Gminy Przasnysz zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zawartymi 

umowami i porozumieniami dokonał szczegółowego rozliczenia dotacji i przedłożył je  

jednostkom udzielającym pomocy finansowej .
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2008-2018 

 

Rok Wykonanie wydatków ogółem Wykonanie 

wydatków 

majątkowych 

% 

2008 16.609.932,42 3.689.088,33 22,2 

2009 21.551.566,78 8.366.647,82 38,8 

2010 27.003.164,23 12.447.691,84 46,1 

2011 22.010.304,60 6.628.213,27 30,1 

2012 23.250.914,63 6.861.609,87 29,5 

2013 19.584.096,97 2.790.631,30 14,2 

2014 23.359.777,03 5.703.204,87 24,4 

2015 20.906.656,06 3.143.956,90 15,0 

2016 27.551.160,41 3.974.828,90 14,4 

2017 32.389.059,89 7.304.722,02 22,6 

2018 39.606.431,99 11.995.160,38 30,3 

 

Wydatki budżetu gminy przypadające na jednego mieszkańca w latach 2008-2018 

 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

2.288,82 2.976,74 3.740,05 2.972,36 3.163,39 2.664,14 3.171,30 2.839,42 3.775,17 4.447,82 5.412,93 
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Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona w budżecie Gminy Przasnysz w 2018r. 

wynosiła  515.999,68zł. Zostały zrealizowane wszystkie zadania zgłoszone we wnioskach 

w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego. 

Zestawienie z wykonania wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego obrazuje 

poniższa tabela: 

 

Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota 

Funduszu 

Wydatki zrealizowane 

w ramach funduszu 

sołeckiego w 2018 

roku 

Cierpigórz Remont dróg gminnych – 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

12.338,06 12.332,60 

Emowo Remont dróg gminnych – 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

7.311,77 7.311,38 

Fijałkowo Remont dróg gminnych – 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

12 927,08 12.926,21 

Gostkowo Remont dróg gminnych – 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

 

9.895,05 

9.894,69 

Helenowo Stare Remont dróg gminnych  - 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

11.283,17 11.279,00 

Karwacz Remont dróg gminnych  - 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

16.000,00 15.993,27 

Kijewice Remont dróg gminnych - 

nawiezienie tłucznia z 

wbudowaniem 

 

11.096,37 

 

10.828,06 

Klewki Remont dróg gminnych – 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

13 000,00  

 

12.994,35 

Lisiogóra Remont dróg gminnych – 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

6.969,98 

 

6.969,19 

Mchowo Remont dróg gminnych  - 

nawiezienie żwiru z 

4.241,07 4.239,32 
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wbudowaniem  

Mchówko Remont dróg gminnych- 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

11.469,98  11.459,34 

Mirów 1.Wymiana przepustu 

drogowego w m. Mirów. 

2. Remont dróg  gminnych  - 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

1.750,00  

 

7.702,46  

 

1.720,00 

 

7.701,15 

Obrąb Remont dróg gminnych- 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem  

 

18.893,84  

 

18.886,45 

Osówiec 

Szlachecki 

Remont dróg  gminnych  - 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

13.711,67 13.710,45 

Sątrzaska 1. Wymiana przepustu 

drogowego w m. Sątrzaska  

2. Remont dróg gminnych - 

nawiezienie tłucznia z 

wbudowaniem 

1.500,00 

 

13.257,79 

1.500,00 

 

13.237,22 

Stara Krepa Remont dróg gminnych - 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem. 

10.148,93 10.147,28 

Trzcianka Remont dróg gminnych – 

nawiezienie tłucznia z 

wbudowaniem 

8.331,61 8.310,22 

Wielodróż Remont dróg gminnych – 

nawiezienie tłucznia z 

wbudowaniem. 

16 755,47 16.749,37 

Wyrąb Karwacki Remont dróg gminnych – 

nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

12.105,13 12.104,37 

Emowo Wznowienie granic drogi 

gminnej nr 12 w m. Emowo 

3.000,00 2.500,00 

Karwacz Wznowienie granic drogi 

gminnej nr 384 w m. Karwacz 

4.201,49 4.200,00 

Mchowo Usunięcie zakrzaczeń przy 

drogach gminnych w m. 

4.000,00 3.975,36 
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Mchowo 

Stara Krępa Zakup i montaż lustra 

drogowego przy drodze 

gminnej w m. Stara Krępa 

1.000,00 900,00 

Zawadki Pogłębienie i oczyszczenie 

rowu przy drodze gminnej w m. 

Zawadki 

1.722,75 1.698,94 

Bogate  Przebudowa  drogi gminnej 

metodą potrójnego utrwalenia 

emulsją asfaltową w m. Bogate 

- Kolonia 

27.498,06 

 

27.428,35 

Dębiny Przebudowa drogi gminnej nr 

16 metodą poczwórnego 

utrwalenia emulsją asfaltowa w 

m. Debiny 

10.050,24 9.998,06 

Golany Remont drogi gminnej dz. nr 

51/2 w m. Golany metodą 

utrwalenia emulsją asfaltową  

13.674,31 13.488,80 

Góry Karwackie Przebudowa drogi gminnej  

metodą potrójnego utrwalenia 

emulsja asfaltową w m. Polny 

Młyn 

12.179,85 11.990,66 

Leszno Budowa chodnika przy drodze 

gminnej w m. Leszno 

19.157,17 19.099,34 

Klewki Zakup materiałów 

eksploatacyjnych do kosiarki i 

wykaszarki 

412,78 412,76 

Oględa Zakup materiałów 

eksploatacyjnych( paliwo + 

olej) do wykaszarki 

85,29 82,01 

Gostkowo Zakup kosiarki spalinowej do 

trawy 

2.100,00 2.100,00 

Karwacz Zakup i montaż dwóch tablic 

ogłoszeniowych 

2.200,00 2.200,00 

Oględa Zakup i montaż tablicy 

ogłoszeniowej 

1.100,00 1.100,00 

Cierpigórz Uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego w m. Annopol 

1.000,00 991,45 
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Lisiogóra Budowa oświetlenia ulicznego 

w m. Lisiogóra  

4.500,00 3.940,28 

Szla Uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego w m. Szla 

6.000,00 5.915,91 

Zawadki Budowa oświetlenia ulicznego  

w m. Zawadki  

9.000,00 8.906,10 

Bartniki Budowa oświetlenia ulicznego 

przy drodze gminnej w m 

Bartniki 

21.487,19  21.181,45 

Dobrzankowo Budowa oświetlenia ulicznego 

przy drodze gminnej w m. 

Dobrzankowo            

20.080,65 19.836,96 

Helenowo Nowe Budowa oświetlenia ulicznego 

przy drodze gminnej w m. 

Helenowo Nowe 

11.133,73 10.961,14 

Leszno Budowa oświetlenia ulicznego 

w m. Leszno 

12.000,00 11.818,38 

Oględa Budowa oświetlenia ulicznego 

przy drodze gminnej w m. 

Oględa  

12.900,00 12.632,89 

Osówiec Kmiecy Budowa  oświetlenia ulicznego 

w m. Patołęka 

12.291,93 11.900,02 

Sierakowo Budowa oświetlenia ulicznego 

w m. Sierakowo 

16.177,53 16.033,44 

Zakocie Budowa oświetlenia ulicznego  

w m. Zakocie 

11.357,90 11.261,36 

Karwacz Zakup materiałów do 

odnowienia wiat rekreacyjnych 

na placu komunalnym w m. 

Karwacz 

800,00 798,54 

Gostkowo Zakup i montaż huśtawki na 

placu zabaw w m. Gostkowo 

2.400,00 2.400,00 

Mchowo Oczyszczenie stawu w m. 

Mchowo 

2.500,00 2.472,48 

Gostkowo Zakup i montaż huśtawki na 

placu zabaw w m. Gostkowo 

1.000,00 981,27 

Gostkowo Zakup i montaż huśtawki na 

placu zabaw w m. Gostkowo 

600,00 600,00 
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Bartniki Zakup namiotu imprezowego 2.200,00 1.680,00 

Gostkowo Zakup namiotu imprezowego 2.200,00 1.680,00 

Leszno  Zakup opału do budynku 

przeznaczonego do celów 

społeczno - kulturalnych w  

Lesznie 

4.000,00 3.999,99 

Mchowo 1. Zakup opału do budynku 

przeznaczonego do celów 

społeczno – kulturalnych w 

miejscowości Mchowo 

2. Zakup namiotu imprezowego 

3.000,00 

 

1.900,00 

2.924,00 

 

1.680,00 

Obrąb Zakup wyposażenia do 

budynku przeznaczonego do 

celów społeczno-kulturalnych 

w m. Obrąb  (szafa chłodnicza) 

3.000,00 2.986,30 

Stara Krępa 1. Zakup opału do budynku 

przeznaczonego do celów 

społeczno – kulturalnych w m. 

Stara Krępa 

6 000,00  5.954,00 

Wielodróż Zakup namiotu imprezowego 2.000,00 1.680,00 

Dobrzankowo Porządkowanie terenu wokół 

świetlicy Wiejskiej w m. 

Dobrzankowo 

2 000,00 2.000,00 

Mchowo Utwardzenie wjazdu i części 

placu kostką polbruk  przy  

świetlicy wiejskiej w m. 

Mchowo  

7.000,00 6.980,13 

Szla Budowa mini boiska do  piłki 

nożnej na działce komunalnej 

nr 522 w m. Szla  

14.399,38 13.900,23 

 Ogółem 515.999,68 509.564,52 

 

 

 Reasumując powyższe, w roku 2018 dochody zrealizowano w kwocie 33.432.917,73  

zł, a wydatki w kwocie 39.606.431,99 zł, w związku z czym budżet gminy zamknął się 

deficytem w kwocie 6.173.514,26 zł,  na planowany deficyt w kwocie 7.781.198,38 zł. 

Uwzględniając wcześniejsze zadłużenie budżetu w związku z zaciągniętymi pożyczkami na 

inwestycje, to budżet za 2018 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 1.795.584,12 zł.  
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 Zobowiązania jakimi zamknął się budżet gminy za 2018 rok wyniosły 842.237,57 zł. 

W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od 

wynagrodzeń oraz  podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 564.652,15 zł. 

Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne.  

 Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania jednostek wyniosły 179.800,42 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań za energię 

elektryczną oraz usług  z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2019, a zostały zgodnie z 

ustawą o rachunkowości  zaliczone w koszty roku 2018. 

 Zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych wyniosły 97.785,00 zł. Dotyczyły 

realizacji projektu pn.„Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb” z tytułu faktur, 

które wpłynęły w styczniu 2019, a zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości  zaliczone w 

koszty roku 2018. 

 Wójt Gminy Przasnysz posiadał upoważnienie Rady Gminy do zaciągania tego typu 

zobowiązań w danym roku budżetowym aż do kwoty  7.000.000 zł zgodnie z § 2  Uchwały 

Nr XXXV/265/2017  Rady Gminy Przasnysz  z dnia 30 grudnia 2017 r.  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2018- 2028. 

 W 2018 roku Wójt Gminy Przasnysz zgodnie z zawartymi umowami  dokonał 

należnych spłat rat pożyczek w kwocie 335.600,00 zł, na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wykupu obligacji komunalnych 

w kwocie 500.000,00 zł na rzecz Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w  2018 roku wyniosła 

924.813,16  zł, co stanowi  2,77 % wykonanych dochodów. 

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 8.457.075,68  zł , w tym: 

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW  w Warszawie         - 5.457.075,68 zł, 

- z tytułu emisji obligacji komunalnych                                                 -  3.000.000,00 zł. 

Zadłużenie z tytułu  pożyczek  i emisji obligacji GminyPrzasnyszna dzień 

31.12.2018rokuobrazuje tabela: 

 

 

 

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             

w Warszawie 

Lp. Nr pożyczki Nazwa zadania Saldo na 31.12 2018 r. 

 

1. 0046/10/GW/P 

zawarta w dniu 

11.08.2010 r. 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Leszno” 

160.000,00 
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2. 0086/10/OW/P 

zawarta w dniu 

02.09.2010 r. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej: 

Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, 

Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap 

III, wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo 

Stare 2007-2011” 

126.800,00 

3. 0001/14/GW/P 

zawarta w dniu 

14.01.2014 r. 

„Uzupełnienie wyposażenia stacji 

uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

stacji” 

17.728,50 

4. 0134/17/OW/P  

zawarta w dniu 

27.09.2017 r. 

„Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią 

ścieków w miejscowości Mchowo” 

1.452.547,18 

5. 0133/17/OW/P 

 zawarta w dniu 

20.09.2017 r. 

„Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią 

ścieków dla miejscowości Stara Krępa, 

Nowa Krępa i Grabowo” 

1.700.000,00 

6. 0204/17/OW/P 

 zawarta w dniu 

11.12.2017 r. 

„Budowa kanalizacji      sanitarnej w 

miejscowości Karwacz – etap I” 

2.000.000,00 

  RAZEM 

 

5.457.075,68 

 

Emisja obligacji komunalnych - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

Lp. Nr umowy Obligacja serii Saldo na 

31.12.2018 r. 

1 Umowa organizacji i 

obsługi emisji obligacji z 

dnia 18 września 2018 r. 

A-18,B-18,C-18,D-18,E-18, F-

18 

3.000.000,00 

  Razem: 3.000.000,00 
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Zadłużenie Gminy Przasnysz w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008-2018  

(w złotych ) 

 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

459,78 825,14 1.004,16 776,30 987,79 952,63 710,96 510,84 374,86 473,76 1.155,81 

 

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie 

sprawy o zasięgu lokalnym.  Wprowadzane  reformy ustrojowe przypisują gminom coraz 

więcej zadań, za realizację których gminy odpowiadają finansowo. Wraz z nakładanymi 

obowiązkami nie wzrastają środki finansowe. Wymienić można byłoby wiele zadań, które 

ustawodawca wpisał w katalog zadań własnych gminy bez zabezpieczenia odpowiednich 

dotacji, a które gminy zobligowane są realizować ze środków własnych. Gmina Przasnysz 

realizuje inwestycje infrastrukturalne z zakresu oświaty, kultury fizycznej i sportu, budowy 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy oświetlenia ulicznego, budowy dróg 

gminnych i ich utrzymania, budowy chodników, placów zabaw i wielu innych zadań .  

W ostatnim 10-leciu Gmina Przasnysz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności 

lokalnej relatywnie dużo środków finansowych przeznaczyła na realizację zadań 

inwestycyjnych. Gmina nie była w stanie w dłuższym horyzoncie czasowym finansować 

wzrastających potrzeb wyłącznie z własnych środków. W takiej sytuacji władze gminy stanęły 

przed problemem wyboru zewnętrznych źródeł finansowania swej działalności, gdyż            

na źródła z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji funduszy pomocowych gmina mogła 

liczyć jedynie w ograniczonym stopniu.  
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W latach 2008-2018 Rada Gminy Przasnysz podjęła zamiar realizacji wielu inwestycji 

kapitałochłonnych, które postanowiono (z uwagi na brak dostatecznych środków własnych) 

sfinansować ze środków pożyczek i emisji obligacji komunalnych: 

 

W roku budżetowym 2008 zaciągnięto pożyczki  w łącznej kwocie 719.596,00 zł                            

z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

zadania inwestycyjne pn.:                

  - „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare,  
   Helenowo Nowe –Etap I wieś Dobrzankowo”   - 689.596,00 zł, 

- „Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie” – 15.000,00 zł, 

- „Termomodernizacja budynku Przedszkolnego w Dobrzankowie”   - 15.000,00 zł. 

 

W roku budżetowym 2009zaciągnięto pożyczki  w łącznej kwocie  -   3.110.404,00 zł                   

z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie            

na zadania inwestycyjne pn.: 
- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, 

Helenowo  Nowe etap I, wieś Dobrzankowo”   - 2.010.404,00 zł, 
- ”Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, 

Helenowo Nowe etap II, wieś Bogate”  - 1.100.000,00 zł. 

 

W roku budżetowym 2010 zaciągnięto: 

1. Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie  1.087.509,14 zł, na zadania 

inwestycyjne pn.: 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare,   

Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011”                                 

- 287.509,14 zł, 

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz”                            

-800.000,00 zł. 

 

2. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321- „ Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji 

pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, 

Helenowo Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011”                      

- 1.062.926,00 zł. 

 

W roku budżetowym 2011 zaciągnięto: 

 

1. Pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 112.490,86 zł na zadanie  pn.„Budowa 

kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare,   Helenowo Nowe 

– Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011”, 

 

2. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 413- „ Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację 

inwestycji pn.„Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę 
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wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo” w kwocie    

398.819,00 zł. 

 

W roku budżetowym 2012 zaciągnięto: 

 

1. Pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 156.000,00 zł na zadanie inwestycyjne 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, 

Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż,  Helenowo Stare 2007-2011”, 

2. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321- „ Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji 

pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, 

Helenowo Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011”  - w kwocie 

1.989.003,00 zł, 

3. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.„Zwiększenie atrakcyjności 

miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju 

społecznego i turystyki” -  w  kwocie 88.864,00 zł,  

4. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.„Rozbudowa budynku 

remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - w  kwocie 56.556,00 zł, 

5. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.661.000,00 zł. 

W roku budżetowym 2013 zaciągnięto: 

 

1. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.„Zwiększenie atrakcyjności 

miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju 

społecznego i turystyki” -  w  kwocie 382.839,00 zł,  

2. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 413 ”Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji           

pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej    w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę 

remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” kwocie 

114.123,00 zł. 
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W roku budżetowym 2014 zaciągnięto: 

 

1.Pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie  w wysokości 81.810,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. 

„Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie” celem zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania stacji”, 

2. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji    pn.„Rozbudowa budynku 

remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - w  kwocie 225.795,00 zł, 

3. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 413 ”Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji           

pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę 

remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w kwocie 

159.848,00 zł. 

W roku budżetowym 2017 zaciągnięto pożyczki  w łącznej kwocie 1.739.832,93 zł z 

Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie          na 

zadania inwestycyjne pn.: 
- „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”  w kwocie                                                                                              

579.832,93 zł, 

- „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa 

Krępa  i Grabowo”  w kwocie   800.000,00 zł,  

-„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” w kwocie 360.000,00 zł.     
 

W roku budżetowym 2018 zaciągnięto pożyczki  w łącznej kwocie 3.412.714,25 zł z 

Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie               

na zadania inwestycyjne pn.: 

- „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”  w kwocie                                                         

872.714,25 zł. 

- „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa 

Krępa  i Grabowo”  w kwocie 900.000,00 zł.  
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” w kwocie                                                                                  

1.640.000,00 zł.  

 Emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł. 

 

Gmina Przasnysz w celu sfinansowania występujących deficytów budżetowych                              

w poszczególnych latach na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką 

wodno - ściekową korzystała najczęściej z pożyczek oprocentowanych preferencyjnie            

ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Dodatkowym atutem korzystania z tej formy 

finasowania zadań inwestycyjnych jest możliwość częściowego umorzenia  zgodnie                

z warunkami  zawartymi w regulaminach określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska       i Gospodarki Wodnej. 

 

Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia  2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2018 – 2028.  określono 

ostateczne limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2018 – 2028 dla Gminy 

Przasnysz. 

 Zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami 

realizującymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. przedstawia 

tabela: 

 

Nazwa zadania Okres 
realizacji 

Planowane  
łączne koszty 
finansowe 

Wykonanie za 2018 
rok 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

Wydatki bieżące     

„ Powiedz mi, a zapomnę. 
Pokaż mi, a zapamiętam. 
Pozwól mi zrobić, a 
zrozumiem” – nowe 
kompetencje uczniów i 
nauczycieli w Gminie i 
Mieście Przasnysz" - 
Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży 

2017-2019 266.917,38 187.043,77 Projekt realizowany  jest 
zgodnie z harmonogramem. 

Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców 
województwa mazowieckiego 
- Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców 
Gminy Przasnysz  
województwa mazowieckiego 

2018-2019 82.400,00 0,00 Projekt będzie realizowany  
w 2019 roku  zgodnie z 

harmonogramem 

Wydatki majątkowe 

Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-
administracji i geoinformacji” 
– Podniesienie sprawności 
urzędów w zakresie 
świadczenia elektronicznych 
usług 

2016-2019 25.329,48 2.303,25 Projekt realizowany   jest 
przez Urząd Marszałkowski, 

Gmina Przasnysz 
partycypuje w kosztach. 
Niskie wykonanie wynika ze 
zmiany harmonogramu w 
Urzędzie Marszałkowskim 

Budowa systemu wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami 
katastrofalnymi złożonego z 
zestawu syren alarmowych 
wraz z wyposażeniem - 
Budowa systemu  służącego 
do informowania o 
niebezpieczeństwie ludności 
przebywajcej na obszarze 
gminy 

2016-2018 33.253,00 32.780,01 Projekt realizowany   jest 
przez Powiat Przasnyski, 
Gmina Przasnysz 
partycypuje w kosztach 

„Przebudowa drogi gminnej 
Golany - Cierpigórz w ramach 
zadania inwestycyjnego  pn. 
Poprawa regionalnego układu 
transportowego poprzez 
przebudowę dróg gminnych" - 
Rozwój sieci dróg w Gminie 
Przasnysz oraz poprawa 
warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej i 
skrócenia czasu dojazdu z 
miejscowości Golany i Janin 

2015- 2018 698.012,83 665.126,14 Projekt  został zrealizowany 
zgodnie  z harmonogramem 
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do obiektów użyteczności 
publicznej Gminy Przasnysz 

Wymiana elementów 
infrastruktury rekreacyjnej i 
miejscowe uzupełnienie 
zieleni w Parku Podworskim 
w Lesznie - Zaspokoje 
potrzeb społecznych i 
kulturowych społeczności 
lokalnej 

2018- 2019 118.315,64 17.945,00 W 2018 roku zakres prac 

obejmował: montaż tablicy 

informacyjnej, budowę placu 

zabaw na nawierzchni 

trawiastej, montaż ławek 

parkowych i koszy na śmieci 

oraz montaż oświetlenia 

parkowego.  
Realizacja zadania w 2019 
roku zgodnie z Umową o 
przyznaniu pomocy Nr  
00986-6935-UM0712051/18 
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020,  

Przebudowa budynków 
świetlic wraz z 
zagospodarowaniem terenu w 
ramach odnowy wsi Karwacz 
i odnowa wsi Wielodróż - 
zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych 
mieszkańców 

2019-2020 1.879.144,21 0,00 Realizacja zadania w latach 
2019-2020 roku 

Rozwój infrastruktury 
technicznej poprzez 
modernizację i 
termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Przasnysz - 
Stworzenie warunków do 
rozwoju działalności 
społeczno-edukacyjnej 

2019-2020 3.298.516,95 0,00 Realizacja zadania w latach 
2019-2020 roku 

Przebudowa drogi gminnej 
Zakocie – Osówiec Kmiecy - 
Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej  regionu 
poprzez poprawę jakości dróg 

2018-2021 3.460.000000 0,00 Realizacja zadania w latach 
2019-2021 roku 

Odnawialne źródła energii w 
Gminie Przasnysz - 
zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w 
ogólnej produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej 

2019-2020 8.592.780,00 0,00 Realizacja zadania w latach 
2019-2020 roku 

 

Reasumując powyższe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku  

2018 Gmina Przasnysz wydatkował kwotę 905.198,17 zł, z czego na projekty miękkie 

187.043,77 zł i na projekty inwestycyjne 718.154,40 zł. Realizacja projektów przebiega 

zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami. 

Natomiast zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych 

przedstawia poniższe zestawienie: 
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Nazwa zadania 

 

 

Okres 
realizacji 

Planowane  
łączne koszty 
finansowe 

Wykonanie za 2018 
rok 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

Wydatki majątkowe 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej: Bartniki, Zawadki, 
Karwacz - Kompleksowe 
uporządkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie 
gminy 

2012-2020 2 156 561,66 0,00 Realizacja zadania w latach 
2019-2020 roku 

Budowa kanalizacji wraz z 
oczyszczalnią ścieków dla 
miejscowości Stara Krępa, 
Nowa Krępa i Grabowo - 
Kompleksowe 
uporządkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie 
gminy 

2015-2018 2.460.439,05 1.288.369,39 Zadanie zrealizowane w 

całości.  Zakres prac 

obejmuje: 

 a) sieć kanalizacji 

grawitacyjnej o łącznej 

długości L= 4.566,1 mb  b) 

kolektory tłoczne –L= 

1.774,2 mb; 

c) oczyszczalnia ścieków 

wraz z technologią – 1 kpl 

d) przepompownie ścieków-  

2 kpl sieciowe i 2 kpl lokalne; 

e) ogrodzenie terenu wokół 

oczyszczalni; 

f) utwardzenie terenu wokół 
oczyszczalni 

Budowa kanalizacji wraz z 
oczyszczalnią ścieków w 
miejscowości Mchowo - 
Kompleksowe 
uporządkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie 
gminy 

2015-2018 2.294.498,00 1.383.791,42 Zadanie zrealizowane w 

całości. Zakres prac 

obejmuje:   

 a) sieć kanalizacji 

grawitacyjnej o łącznej 

długości L= 2.038,9 mb ;           

  b) kolektory tłoczne –L= 

3.314,7 mb;  

c) oczyszczalnia ścieków 

wraz z technologią – 1 kpl         

d) przepompownie ścieków 

-   4 kpl.   sieciowe i 5 kpl 

lokalnych;               

e) ogrodzenie terenu wokół 
oczyszczalni;   
 f) utwardzenie terenu wokół 
oczyszczalni 

Odnowa nawierzchni 
żwirowych w sołectwie 
Mchowo  - Zwiększenie 
dostępności komunikacyjnej 
regionu poprzez poprawę 
jakości dróg 

2019-2020 200.000,00 0,00 Realizacja zadania w latach 
2019-2020 roku 

Poprawa regionalnego 
układu transportowego 
poprzez przebudowę dróg 
gminnych - Zwiększenie 
dostępności komunikacyjnej 
regionu poprzez poprawę 
jakości dróg 

2015-2018 95.866,10 1.272,26  

Przebudowa drogi gminnej nr 
320604W na odcinku od km 
0+155,00 do km 1+833,58 w 
miejscowości Mchówko - 
Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej regionu 

2015-2018 1.454.256,00 1.371.890,55 Zadanie zrealizowane w 

całości. Zakres 

zrealizowanych prac 

obejmował: wykonanie 

nawierzchni bitumicznej na 
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poprzez poprawę jakości 
dróg 

odcinku 1 678,58 mb.), a 

także poboczy, zjazdów, 

oznakowania poziomego i 

pionowego, chodnika, 

kanalizacji deszczowej 

Budowa kanalizacji  
sanitarnej w miejscowości 
Karwacz – etap I - 
Kompleksowe 
uporządkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie 
gminy 

2017-2018 3.774.329,69 3.109.738,23 Zadanie zrealizowane w 
całości. Zakres  prac 
obejmuje: sieć kanalizacji 
grawitacyjnej – 4.939,5 m; 
sieć kanalizacji tłocznej – 
599 m; przyłącza sanitarne – 
456 m; przepompownie 
ścieków – 3 kpl oraz 
wykonanie prac 
odtworzeniowych 

Rozbudowa drogi gminnej w 
miejscowości Wyrąb 
Karwacki - Zwiększenie 
dostępności komunikacyjnej 
regionu poprzez poprawę 
jakości dróg 

2015-2018 512.489,00 18.295,58 Zadanie zostało zakończone 

Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Mchowo - 
Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej regionu 
poprzez poprawę jakości 
dróg 

2017-2019 175.936,00 0,00 Realizacja zadania w  2019 
roku 

Dokumentacja projektowo – 
kosztorysowa na budowę 
chodników przy drodze 
krajowej Nr 57 w 
miejscowościach: Sierakowo, 
Dobrzankowo i Bogate - 
poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego na terenie 
gminy 

2017-2019 133.000,00 2.170,00 W 2017 roku została zawarta 
umowa na wykonanie 
dokumentacji projektowej  
inwestycji polegającej na 
przebudowie drogi krajowej 
Nr 57  z uwagi na 
przedłużające się procedury 
związane z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę  
wydłużono termin wykonania 
zadania  do 2019 roku   

Odnowa wsi Gostkowo - 
Zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturowych 
społeczności lokalnej 

2016-2018 131.404,00 120.328,35 Zadanie zrealizowane w 
całości. Zakres 
zrealizowanych prac 
obejmował: 1) oczyszczenie 
dna stawu oraz 
zagospodarowanie terenu 
wokół stawu (oświetlenie, 
ciągi piesze, trawnik, krzewy, 
mostek drewniany); 2) zakup 
wyposażenia (ławek 
parkowych, koszy na śmieci, 
ławostołu). 

Rozbudowa sieci 
wodociągowej Dobrzankowo 
– Helenowo - Kompleksowe 
uporządkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie 
gminy 

2017-2018 254.579,27 185.014,10 Zadanie zrealizowane w 

całości w roku 2018. Zakres 

prac obejmował budowę  

sieci wodociągowej PE 160, 

która  spina istniejącą sieć w 

pierścień.  W ramach 

zadania wykonano:  a) sieć 

wodociągową PE 160 o 

łącznej długości L= 738,5m ; 

b) podłączenie istniejącego 

przyłącza wodociągowego 

poprzez kształtki zaciskowo-

skręcane o długości 

 L= 2,0 m. 

Montaż linii napowietrznej 
oświetleniowej w 
miejscowości Leszno - 
poprawa efektywności 

2017-2018 37.000,00 36.507,86 14.03.2018 r. zadanie 

zakończono. 

Zgodnie z projektem 
zawieszono 30 szt. lamp 
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energetycznej systemu 
oświetlenia ulicznego 

oświetleniowych na słupach 
energetycznych w 
miejscowości Leszno 

Remont budynku 
komunalnego w m. Osówiec 
Szlachecki - aktywizacja i 
integracja mieszkańców oraz 
wzmocnienie kapitału 
społecznego poprzez remont 
i udostępnienie obiektów na 
potrzeby społeczno – 
kulturalne 

2018-2019 41.000,00 30.535,89 Zadanie w trakcie realizacji. 
Zakres zrealizowanych prac 
obejmował: remont dachu i 
stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zrealizowanie zadania 
planowane jest na 
30.04.2019 r 

Remont drogi gminnej w 
miejscowości Karwacz - 
Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej  regionu 
poprzez poprawę jakości 
dróg 

2018-2019 61.000,00 0,00 Realizacja zadania w  2019 
roku 

  

Zadania w zakresie obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonania budżetu gminy,  

wykonuje w strukturze Gminy Przasnysz Referat Finansowy.  

 

 

 

Oświata stan za rok 2018 

 

Na terenie Gminy Przasnysz  funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe, w tym Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie. Ogółem w roku szkolnym 2018/2019                    

do szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjum na terenie naszej gminy uczęszcza 445 

uczniów, do oddziałów przedszkolnych 73 dzieci i punktów przedszkolnych 49 dzieci. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie z siedzibą 

w Mchowie 41a nie został utworzony żaden oddział.  

Powodem nietworzenia oddziałów była decyzja rodziców o przeniesieniu dzieci do szkół na 

innym terenie. Według danych z ewidencji ludności do tej szkoły łącznie z 6-latkami powinno 

uczęszczać 78 dzieci. Do Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie z siedzibą 

w Obrębie 44 o strukturze organizacyjnej: klasy I-VI i oddziałem przedszkolnym w roku 

szkolnym 2018/2019 uczęszcza 25 dzieci ( 9 w klasie VI ,ostatniej) i 5 dzieci w oddziale 

przedszkolnym poniżej 6 lat, natomiast według danych  z ewidencji ludności powinno łącznie 

z 6-latkami uczęszczać 34 dzieci. Należy zaznaczyć, że rzeczywista liczba dzieci 

uczęszczających do Szkoły i oddziału przedszkolnego nie jest tożsama z liczbą 

zameldowanych w obwodzie szkoły.  

W Gminie Przasnysz w roku 2018 wychowanie przedszkolne było realizowane                              

w  4  Punktach  Przedszkolnych,  które dysponują 60 miejscami oraz w 7 Oddziałach 
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Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, które mogły objąć opieką i wychowaniem 175 

dzieci. 

Wychowanie przedszkolne w roku 2018 obejmowało dzieci w wieku od 3 do 6 lat                           

(w uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku życia). We wszystkich Oddziałach 

Przedszkolnych i Punktach Przedszkolnych realizowana była podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. 5 godz. 

dziennie. Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę mogły korzystać z 2 dodatkowych 

bezpłatnych godzin wychowania przedszkolnego. Przedszkola w ramach tych zajęć oferowały 

swoim wychowankom bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, 

rytmika, język angielski, a także wiele zajęć w formach kół zainteresowań: plastyczne, 

teatralne, regionalne, muzyczne, itp.). Zajęcia dodatkowe były dostosowane do 

indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz miały na celu rozwijanie ich naturalnych 

umiejętności i zdolności.  

Niestety ze względu na położenie Gminy wokół miasta Przasnysz część rodziców z różnych 

względów decyduje, aby ich dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie Miasta Przasnysz. 

Gmina jest zobowiązana do zwrotu kosztów dotacji, jeżeli dziecko uczęszcza do 

Niepublicznego Przedszkola, natomiast jeżeli dziecko uczęszcza do Publicznego Przedszkola 

lub Oddziału Przedszkolnego do  zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego. 

W roku 2018 Gmina Przasnysz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych                           

i niepublicznych oraz oddziału przedszkolnego poza gminą Przasnysz poniosła koszty                      

w wysokości 569.644,80 zł. 

Informacja o dzieciach uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Przasnysz                 

w  roku 2018 

Miesiąc Niepubliczne Publiczne Oddział 

przedsz. w 

szkole 

Zwrot Razem  

przedszkole  przedszkole  

  Liczba 

dzieci 

Kwota Liczb

a 

dzieci 

Kwota Liczba 

dzieci 

Kwota Liczba 

dzieci 

Kwota Liczba 

dzieci 

Kwota  

styczeń 75 32 308,50 13 8 010,73 1 205,04     89 40 524,27  

luty 76 33 600,36 13 8 158,15 1 205,41     90 41 963,92  

marzec 78 34 484,58 13 8 158,15 1 205,41     92 42 848,14  

kwiecień 79 34 926,69 13 8 158,15 1 205,41     93 43 290,25  

maj 79 34 813,72 14 8 752,24 2 577,86     95 44 143,82  

czerwiec 79 34 813,72 14 8 752,24 2 577,86     95  44 143,82  

lipiec 79 34 813,72 14 8 752,24 2 577,86     95  44 143,82  

sierpień 79 34 813,72 14 8 752,24 2 577,86     95  44 143,82  

wrzesien 72 31 728,96 18 11 252,88 1 288,93     91  43 270,77  
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paździer

nik 
73 32 169,64 17 10 627,72 1 288,93     91  43 086,29  

listopad 74 36 009,88 17 12 043,65 1 124,08     92  48 177,61  

grudzień 74 36 009,88 16  11 777,37 1  124,08 2 -881,36 89  47 029,97  

wyrówna

nie za 

XI-XII  

  35 645,29               35 645,29  

wyrówna

nie za 

XI-XII  

      5 966,80   11,67       5 978,47  

 Razem 917  446 138,66 176  119 162,56 16  3 970,40  2 -881,36  1107 568 390,26  

 

 

W styczniu 2018r. opłacono  faktury za 1 dziecko uczęszczające do Niepublicznego 

Przedszkola w Jednorożcu za okres od 01.08.2017r. do 31.12.2017r. na kwotę 1.254,54 zł. 

 

 

Liczba dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie 

Gminy Przasnysz 

Wyszczególnienie Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2018/2019 

Oddział Przedszkolny w Bogatem 21 21 

Oddział Przedszkolny w Dobrzankowie 8 6 

Oddział Przedszkolny w Karwaczu  6 7 

Oddział Przedszkolny w Starej Krępie 25 19 

Oddział Przedszkolny w Lesznie 13 14 

Oddział Przedszkolny w Mchowie 5 0 

Oddział Przedszkolny w Obrębie 8 6 

Razem 86 73 
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Liczba dzieci w Punktach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie 

Gminy Przasnysz 

         Nazwa Punktu  

Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba dzieci w roku 

szkolnym 2018/2019 

Punkt Przedszkolny w Bogatem 14 12 

Punkt Przedszkolny w Dobrzankowie 11 8 

Punkt Przedszkolny w Lesznie 14 16 

Punkt Przedszkolny w Starej Krępie 17 13 

Razem 56 49 
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Liczba uczniów w poszczególnych klasach w Szkołach Podstawowych  

   

 

    
  Liczba uczniów w roku szkolny 2018/2019 

    

Wyszczególnienie 

Liczba  

uczniów w 

roku 

szkolnym 

             w tym w klasach 

  2017/2018 Razem I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa 

im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego                          

w Bogatem  

129 142 13 14 10 17 35 17 11 25 

Szkoła Podstawowa  

im H. Sucharskiego                   

w Nowej Krępie 

128 138 14 10 8 28 22 21 21 14 

Szkoła Podstawowa 

im. Św. St. Kostki                

w Lesznie 

80 92 10 7 10 12 14 16 10 13 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II                  

w Mchowie z Filią                

w Obrębie 

46 24 3 6 0 3 3 9 0 0 

Razem 383 396 40 37 28 60 74 63 42 52 
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Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy 

Przasnysz 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów    

(II i III klasa) w 

roku szkolnym 

Liczba uczniów 

(III klasa) w 

roku szkolnym 

2017/2018 2018/2019 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Bogatem 

40 22 

Szkoła Podstawowa im   H. Sucharskiego w Nowej 

Krępie 

25 14 

Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie 28 13 

Razem 93 49 
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Dzieci uczęszczające do szkół poza Gminą Przasnysz w roku szkolnym 2018/2019 

 Nazwa szkoły Gmina Miejsce zamieszkania 

ucznia 

Liczba 

Szkoła Podstawowa               

Nr 1 w Przasnyszu 

Miasto Przasnysz  

Bartniki, Fijałkowo, Góry 

Karwackie, Karwacz, Wyrąb 

Karwacki, Sierakowo, Polny Młyn, 

Wandolin, Wygoda, Zawadki, 

Klewki, Mchowo, Mchówko, 

Oględa, Stara Krępa, Osówiec 

Kmiecy, Sątrzaska 

83 

Szkoła Podstawowa             

Nr 2 w Przasnyszu 

Miasto Przasnysz Bartniki, Bogate, Dobrzankowo, 

Golany, Gostkowo, Grabowo, 

Karwacz. Krępa, Klewki, Mchowo, 

Obrąb, Oględa, Osówiec Kmiecy, 

Sątrzaska, Sierakowo, Szla 

76 

Szkoła Podstawowa             

Nr 3 w Przasnyszu 

Miasto Przasnysz Bartniki, Dobrzankowo, Golany, 

Gostkowo, Góry Karwackie, 

Grabowo, Karwacz, Klewki, 

Leszno, Mchowo, Mchówko, 

Mirów, Obrąb, Oględa, Polny 

Młyn, Sątrzaska, Sierakowo, Stara 

99 
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Krępa, Szla, Wandolin, Wygoda, 

Wyrąb Karwacki, Zawadki 

Szkoła Podstawowa                       

w Rostkowie 

Gmina Czernice Borowe Obrąb 
1 

Szkoła Podstawowa               

w Romanach- Seborach 

Gmina Krzynowłodze Mała Oględa 
7 

Szkoła Podstawowa               

w Krzynowłodze Małej 

Gmina Krzynowłodze Mała Oględa 
1 

Szkoła Podstawowa     w 

Krasińcu 

Gmina Płoniawy-Bramura Bogate, Wielodróż 
8 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w 

Przasnyszu 

Miasto Przasnysz Helenowo Stare, Karwacz, 

Lisiogóra, Oględa, Szla, Wielodróż 5 

 

Liczba dzieci według ewidencji ludności i uczęszczających do szkół podstawowych 

(łącznie z klasami gimnazjum)  w roku szkolnym 2018/2019 

 Liczba dzieci 

Dzieci zameldowane na terenie Gminy Przasnysz 760 
Szkoły Podstawowe z Gminy Przasnysz   445 
Szkoły Podstawowe z Miasta Przasnysz 258 
Szkoły Podstawowe z Gminy Czernice Borowe 1 
Szkoły Podstawowe z Gminy Krzynowłoga Mała 8 
Szkoły Podstawowe z Gminy Płoniawy-Bramura 8 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu 5 

Różnica- liczba dzieci zameldowanych na terenie gminy 

Przasnysz minus uczęszczające do wymienionych szkół  
35 

 

Plan Budżet Jednostek Oświatowych w roku 2018  

Nazwa szkoły Subwencja 

oświatowa 

Środki własne Dotacja na 

podręczniki 

Dotacja na 

wychowanie 

przedszkolne 

Razem  

Szkoła 

Podstawowa               

im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego                          

w Bogatem 

1 417 497,37 611 877,61 21 121,61 57 540,00 2 108 036,59 

Szkoła 

Podstawowa         

im H. Sucharskiego                   

w Nowej Krępie 

1 485 069,72 241 460,75 16 789,16 39 730,00 1 783 049,63 

Szkoła 

Podstawowa                 

im. Św. St. Kostki                

w Lesznie 

1 294 611,42 170 039,73 11 098,89 23 290,00 1 499 040,04 

Szkoła 

Podstawowa                

im. Jana Pawła II                  

w Mchowie z Filią                

w Obrębie 

424 627,49 649 061,43 2 069,34 9 590,00 1 499 040,04 

 

Razem 

 

4 621 806,00 

 

1 672 439,52 

 

51 079,00 

 

130 150,00 

 

6 475 474,52 
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Bogatem  
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Szkoła 

Podstawowa im. 
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Plan Budżetu Jednostek Oświatowych w roku 2018 

Subwencja oświatowa  Środki własne 

Dotacja na podręczniki Dotacja wychowanie przedszkolne  

Szkoła Podstawowa 

im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 

w Bogatem  

Szkoła Podstawowa 

im. mjr. Henryka 

Sucharskiego w 

Nowej Krępie 

Szkoła Podstawowa 
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Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych w  roku 2018  

 Szkoła 

Podstawowa               

im. Marszałka 

Józefa 

Piłsudskiego                          

w Bogatem 

Szkoła 

Podstawowa         

im H. 

Sucharskiego                   

w Nowej Krępie 

Szkoła 

Podstawowa                 

im. Św. St. Kostki                

w Lesznie 

Szkoła 

Podstawowa                

im. Jana Pawła II 

w Mchowie z Filią                

w Obrębie 

Razem 

Plany 

Budżetu 

 

2.108036,59 

 

 

1.783049,63 

 

1.499040,04 

 

1.085348,26 

 

6.475474,52 

Wykonanie 

planu 

budżetu 

 

2.079398,01 

 

 

1.707745,88 

 

1.462503,1 

 

1.045591,09 

 

6.295238,08 
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Koszt utrzymania dziecka w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Przasnysz              

w roku 2018 
 Liczba   Miesięczna  

Szkoła dzieci 
Kwota 

wydatków 

 Roczna kwota 

utrzymania                       

1 dziecka  

kwota 

utrzymania        

1 dziecka 

Szkoła Podstawowa 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Bogatem 

 

218 

 

2.079.398,01 

 

9.538,52 

 

795,00 

Szkoła Podstawowa  

 im. mjr H. Sucharskiego w Nowej 

Krępie 

 

184 

 

1.707.745,88 

 

9.281,22 

 

773,00 

Szkoła Podstawowa    

 im. Św. St. Kostki w Lesznie 

 

135 

 

1.462.503,10 

 

10.833,35 

 

903,00 

Szkoła Podstawowa    

im. Jana Pawła II w Mchowie             

z Filią  w Obrębie 

 

44 

 

1.045.591,09 

 

23.763,43 

 

1980,00 

 581 6.295.238,08 10.835,18 903,00 

 

98,64 
95,78 96,34 97,56 97,22 100 100 100 100 100 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w 

Bogatem  

Szkoła 

Podstawowa im. 

mjr. Henryka 

Sucharskiego w 

Nowej Krępie 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Św. Stanisława 

Kostki w Lesznie  

Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II w 

Mchowie z Filia w 

Obrębie  

Razem 

0 
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Wykonanie Budżetu w Jednostkach Oświatowych w roku 
2018 

Wykonanie planu  

Plan  
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 W gminie Przasnysz do szkół podstawowy w roku 2018 uczęszczało pięcioro dzieci, które 

mają wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeden uczeń uczęszczał do 

Szkoły Podstawowej w Lesznie, natomiast po dwoje uczniów uczęszczało do Szkoły 

Podstawowej w Nowej Krępie i Bogatem. Gmina otrzymała zwiększoną cześć subwencji 

oświatowej dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, wysokość dodatkowych środków, 

które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z tytułu orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy 

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju konkretnego dziecka, uzależniona jest od 

wysokość wagi przypisanej konkretnej niepełnosprawności. W gminie Przasnysz dwoje 

uczniów kwalifikuje się do kategorii uczniów, którzy otrzymują wagę P4=1,40 są to 

uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, 

zagrożeni niedostosowaniem, z zaburzeniami zachowania, chorobami przewlekłymi, 

zagrożeni uzależnieniem, oraz troje uczniów którzy kwalifikują się do kategorii uczniów 

otrzymujących wagę P5=2,90 są to uczniowie niewidomi, słabowidzący,                                             

z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją. 

Szkoła Podstawowa 

im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 

w Bogatem 

Szkoła Podstawowa 

im. mjr H. 

Sucharskiegow 

Nowej Krępie 

Szkoła Podstawowa 

im. Św. St. Kostkiw 

Lesznie 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Mchowie z Filią w 

Obrębie 

Gmina Przasnysz 

0 

1000000 

2000000 

3000000 

4000000 

5000000 

6000000 

7000000 

Koszty utrzymania jednostek oświatowych                                        

w Gminie Przasnysz 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego.  

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części, a każda z nich z dwóch testów: 

1. Humanistycznej (historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski) 

2. Matematyczno-przyrodniczej (przedmioty przyrodnicze-biologia, chemia, fizyka                          

i geografia oraz matematyka) 

3. Z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy i rozszerzony). 

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 

 

Przedmiot  

Wynik w % 
Szkoła 

Podstawowa 

Bogate 

Szkoła 

Podstawowa 

Nowa Krępa 

Szkoła 

Podstawowa 

Leszno 

Gmina 

P-sz 
Powiat Wojew. 

j. polski 58 60 64 61 64 70 

historia/wos 57 54 48 53 54 61 

Przyroda 63 48 71 62 53 59 

j.angielski-

podstawa 

67 79 85 71 58 72 

j.angielski-

rozszerz. 

39 61 79 48 39 57 

j.rosyjski-

podstawa 

  81 81 60 60 

j.niemiecki-

podstawa 

 

 

51  51 42 52 

 

W ramach przygotowania do egzaminu w szkołach organizowano następujące działania: 

- prowadzenie zajęć przygotowujących ze wszystkich przedmiotów,  

- organizacja egzaminów próbnych, 

- udostępnianie tematycznych stron internetowych, 

- motywowanie uczniów do pracy. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem zarówno nauczania jak i uczenia się oraz zależą                              

od następujących czynników: 

-  indywidualnych właściwości ucznia (uwarunkowań biologicznych, zdolności                                      

i aspiracji, motywacji i pracy samodzielnej, poczucia własnej wartości), 

-  środowiskowych (wpływ środowiska rodzinnego, status materialny i wykształcenie 

rodziców, otoczenie społeczno-ekonomiczne). 

Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjum rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje 

zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju             

i różnej rangi konkursach oraz przeglądach.  

Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. 

Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjum uzyskiwali znaczące 
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osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe 

bez dużego wkładu pracy nauczycieli, szkół oraz rodziców.  

 

Osiągnięcia uczniów 

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie 

 V Festiwal Piosenki Dziecięcej organizowany przez MDK Przasnysz- II miejsce; 

 Konkurs plastyczny: „Bezpiecznie na wsi” organizowany przez KRUS - I miejsce; 

 Konkurs polonistyczny Galileo organizowany przez CES – Laureat; 

 Konkurs ortograficzny: „O złote pióro Wójt Gminy Przasnysz” –I miejsce; 

 Olimpus z fizyki organizowany przez CES – Laureat; 

 Kangur matematyczny organizowany przez UMK w Toruniu - Wynik bardzo dobry; 

 Zuch zintegrowany organizowany przez CES – Laureaci; 

 Konkurs literacki: „List do Bohaterów Westerplatte” organizowany przez SP Nr 2                                   

w Dzierżoniowie – I miejsce i wyróżnienie; 

 Powiatowe indywidualne biegi przełajowe - I miejsce; 

 Powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej w  piłce siatkowej - I miejsce; 

 Zawody międzypowiatowe w piłkę siatkową - III miejsce; 

 Powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych 1500m- I miejsce; 

 Powiatowe  igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych 1000m - I miejsce; 

 Międzypowiatowe igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych 1000 -X miejsce; 

 Powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej w pchnięcie kulą - I miejsce; 

 Powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej w pchnięcie kulą - I miejsce; 

 Międzypowiatowe  igrzyska młodzieży szkolnej w pchnięcie kulą - III miejsce; 

 Mazowsze igrzyska młodzieży szkolnej w pchnięcie kulą - XIII miejsce; 

 Powiatowe  igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych 300m - III miejsce; 

 Powiatowe  igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych 200m - III miejsce. 

Szkoła Podstawowa Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem 

 „Przegląd Pieśni Patriotycznych”- konkurs gminno-powiatowy-I miejsce zespół Trio z Rio 

 „Las w 12 odsłonach” – konkurs miejsko-powiatowy – wyróżnienie;  

 „Wisła inspiruje” – konkurs wojewódzki – wyróżnienie; 

 „Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia” – organizowany przez PSSE i PCK – udział; 

 „Konkurs kuratoryjny z języka polskiego” – udział; 

 „Konkurs o świętym Stanisławie Kostce” – konkurs międzyszkolny – udział; 

 „Tej co nie zginęła” – konkurs międzypowiatowy – III miejsce ; 
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 „Złote Pióro Wójta Gminy Przasnysz” – konkurs gminny- II i II miejsce; 

  „Powiatowy konkurs piosenki o zdrowiu” PSSE – III miejsce; 

 „Droga do świętości św. Stanisława Kostki konkurs plastyczny zorganizowany przez 

Wydział Katechetyczny w Płocku - III miejsce;  

 Benedictus „Św. Stanisław Kostka – życie i przesłanie” konkurs wiedzy zorganizowany 

przez Wydział Katechetyczny w Płocku  – finalista; 

 „Pisanka Wielkanocna” – konkurs gminny – I miejsce kat. gimnazjum i II miejsce kat. SP; 

 „Roboty ratują Ziemię” szkolny konkurs- I miejsce;  

 „Ziemia moja planeta”- szkolny konkurs plastyczny – I miejsce;  

 „Proszę państwa oto miss” – szkolny konkurs - I miejsce;  

 „Bądź świadomy – Walcz ze smogiem” – konkurs wojewódzki – I miejsce 

 Unihokej- chłopcy- III miejsce w powiecie; 

 Unihokej- dziewczęta- III miejsce w powiecie; 

 Koszykówka- chłopcy - I miejsce w powiecie; 

 Koszykówka- dziewczęta - II miejsce w powiecie; 

 Pchnięcie kulą - I miejsce w powiecie; 

 Skok w dal - II miejsce w powiecie; 

 Minikoszykówka – I miejsce w powiecie. 

 Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie 

 Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt - III miejsce w powiecie;  

 Pchnięciu Kulą Dziewcząt - III miejsce w powiecie;  

 Bieg na 800m Dziewcząt - II miejsce w powiecie; 

 Wojewódzkim konkursie „Smak Ekologicznej Żywności”- III miejsce; 

 Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - II miejsce w powiecie; 

 Drużynowy Tenis Stołowy - III miejsce w powiecie; 

 Zawody w Unihokeju Dziewcząt I miejsce w powiecie; 

 Indywidualne Biegi Przełajowe Dziewcząt - II miejsce w powiecie; 

 Skok w dal - III miejsce w powiecie; 

 Sztafeta Olimpijska Dziewcząt - I miejsce w powiecie; 

 Indywidualne Biegi Przełajowe Dziewcząt - I miejsce w powiecie; 

 Ogólnopolskim konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy, wypadkom zapobiegamy” 

- I miejsce w kat. Klas I-III; 

 Ogólnopolskim konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy, wypadkom zapobiegamy” 

- I miejsce w kat. Klas IV- VI; 
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 Konkurs plastyczny „Moje Wędrówki po Lesie” org. Przez Nadleśnictwo Przasnysz                           

- I miejsce w powiecie; 

 Konkurs plastyczny „Moje Wędrówki po Lesie” org. Przez Nadleśnictwo Przasnysz                           

- III miejsce w powiecie. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie  

 Gminny konkurs wielkanocny (pisanka, karta świąteczna) - I i II miejsce; 

 Powiatowy konkurs plastyczny KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 

zapobiegamy”- III miejsce; 

 Gminny konkurs ortograficzny „O złote pióro Wójta Gminy Przasnysz” kategoria klas VI - 

I miejsce; 

 Powiatowy indywidualny tenis stołowy chłopców - I i III miejsce; 

 Gminne igrzyska w drużynowym tenisie stołowym chłopców - I miejsce. 

Szkoły były również organizatorami imprez szkolnych na rzecz społeczności lokalnej.  

 Spotkanie wigilijne organizowane dla dzieci, rodziców; 

 Dzień Babci i Dziadka – prezentacje przedstawień przygotowanego przez dzieci. Słodki 

poczęstunek dla zaproszonych gości; 

 Choinka szkolna – wspólna zabawa uczniów , rodziców i nauczycieli; 

 Dzień Rodziny – prezentacje przedstawienia przygotowanych przez dzieci dla rodziców; 

następnie oglądanie inscenizacji (rodzic – dziecko) do wybranych wierszy.  Piknik 

rodzinny - wspólne grillowanie, słodki poczęstunek, zabawy na świeżym powietrzu; 

 Dzień Dziecka – organizowany dla wszystkich uczniów szkoły przez Radę Rodziców we 

współpracy z rodzicami i nauczycielami; 

 Udział w akcji „ Narodowe czytanie” – wspólne czytanie : rodzice- uczniowie; 

 Szkoły włączyły się w  akcję „Bijemy rekord dla Niepodległej”  09.11.2018r.                        

o  godzinie 11:11. cała społeczność szkolna i przedszkolna oraz rodzice wraz z Radą 

Rodziców odśpiewali  hymn Polski - "Mazurek Dąbrowskiego"; 

 W dniu 12.09.2018r. w Szkole Podstawowej w Nowej Krępieodbyło się spotkanie                    

z Biskupem Pomocniczym Mirosławem Milewskim w którym uczestniczyła również 

Wójt Gminy Przasnysz, Radni Gminy Przasnysz i Powiatu Przasnysz oraz zaproszeni 

goście i rodzice uczniów. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną pt. „ Do  wyższych 

rzeczy jestem stworzony, i dla nich pragnę żyć”; 

 Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie oraz jej uczniowie zaprezentowali  się podczas IV 

Diecezjalnej Pielgrzymki Strażaków w Świętym Miejscu. Wystąpił szkolny zespół 

muzyczny „ NUTKI”.  Ponadto szkoła przygotowała dekorację  na tę uroczystość. W tej 

https://www.facebook.com/spkrepa/videos/174981270116516/?__xts__%5b0%5d=68.ARCwQCqYMxSbzGlaMjG_h4rS5rOK9lAKUBXl7MdupbYVaQ52IpO6laG7nUJijPnMctV3el7qu_WO50_Z7N7QUYgZaVNX46DqqtcNx8cDmhjxq5IE0rLqw5fP6jEXjKemVkWIcUdxKxwocVaaPlxq1VhRgg5HHPmKvMU2nId0V62XDZGeh3nQ94yRWKiL7Rhz2o7y2rqBrPgGe-cKHQmnm0t46LWiaHfwUEAGtvowCPkH_DvyIrgFs5BH9GS6MK_NS840daFqkGKUavBSGD-7iHBj58YzHUe2ilWSc-N2EcbsQEvmkVSDcgqNZbbNUbdwxzbiJj4AU-hb-rBqnUscDFsH0wXWzFXqQKjcFZqG&__tn__=-R
https://www.facebook.com/spkrepa/videos/174981270116516/?__xts__%5b0%5d=68.ARCwQCqYMxSbzGlaMjG_h4rS5rOK9lAKUBXl7MdupbYVaQ52IpO6laG7nUJijPnMctV3el7qu_WO50_Z7N7QUYgZaVNX46DqqtcNx8cDmhjxq5IE0rLqw5fP6jEXjKemVkWIcUdxKxwocVaaPlxq1VhRgg5HHPmKvMU2nId0V62XDZGeh3nQ94yRWKiL7Rhz2o7y2rqBrPgGe-cKHQmnm0t46LWiaHfwUEAGtvowCPkH_DvyIrgFs5BH9GS6MK_NS840daFqkGKUavBSGD-7iHBj58YzHUe2ilWSc-N2EcbsQEvmkVSDcgqNZbbNUbdwxzbiJj4AU-hb-rBqnUscDFsH0wXWzFXqQKjcFZqG&__tn__=-R
https://www.facebook.com/spkrepa/videos/174981270116516/?__xts__%5b0%5d=68.ARCwQCqYMxSbzGlaMjG_h4rS5rOK9lAKUBXl7MdupbYVaQ52IpO6laG7nUJijPnMctV3el7qu_WO50_Z7N7QUYgZaVNX46DqqtcNx8cDmhjxq5IE0rLqw5fP6jEXjKemVkWIcUdxKxwocVaaPlxq1VhRgg5HHPmKvMU2nId0V62XDZGeh3nQ94yRWKiL7Rhz2o7y2rqBrPgGe-cKHQmnm0t46LWiaHfwUEAGtvowCPkH_DvyIrgFs5BH9GS6MK_NS840daFqkGKUavBSGD-7iHBj58YzHUe2ilWSc-N2EcbsQEvmkVSDcgqNZbbNUbdwxzbiJj4AU-hb-rBqnUscDFsH0wXWzFXqQKjcFZqG&__tn__=-R
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uroczystości brali  udział przedstawicieli Kurii Płockiej, marszałek województwa 

mazowieckiego oraz władze samorządowe gminy i powiatu Przasnysz oraz społeczność 

lokalna; 

 11.11.2018r. Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie włączyła się we wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych   z  społecznością lokalną i Władzami Gminy Przasnysz. Uczniowie 

przypinali każdemu uczestnikowi tej uroczystości przygotowane na zajęciach z plastyki 

biało – czerwone kotyliony;  

 W Szkole Podstawowej w Nowej Krępie odbyło się spotkanie z Grupą Rekonstrukcyjną 

„ Trzeciego Pułku Strzelców Syberyjskich „- koncert pieśni patriotycznych  oraz 

warsztaty historyczne , współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,                     

a zorganizowanego przez Stowarzyszenie AXA. Cała społeczność szkolna oraz rodzice na 

czele z  Radą Rodziców była pod wrażeniem scenariusza wydarzenia, zachwycona 

śpiewem z akompaniamentem "na żywo" oraz ilością informacji, jaką uzyskali dzięki tej 

żywej lekcji; 

 Szkoła Podstawowej w Nowej Krępie  zorganizowała Warsztaty bożonarodzeniowe                    

i wielkanocne – nauczyciele plastyki i biblioteki szkolnej wraz z Kołem Gospodyń 

Wiejskich po raz kolejny przeprowadzili warsztaty wykonania ozdób bożonarodzeniowych 

i wielkanocnych. Efektem końcowym była wystawa wykonanych prac;   

 Szkoła Podstawowa w Bogatem uczestniczyła w uroczystości 155 rocznicy Powstania 

Styczniowego – uroczystość w kościele; 

 Szkoła Podstawowa w Bogatem zakończyła  zbiórkę pieniężną „Pomagamy 2017”               

- koncert charytatywny 

 Szkoła Podstawowa w Bogatem – nauczyciele, dzieci i rodzice przeprowadzili zbiórkę 

przyborów szkolnych dla dzieci z Indii; 

 Szkoła Podstawowa w Bogatem zorganizowała „Dizeń Papieski”- inscenizacje, wystawy             

z udziałem nauczycieli, dzieci, rodziców; 

  Szkoła Podstawowa w Bogatem realizowała program „Adopcja Serca”- zbiórka pieniędzy 

i przekazanie na edukację dziecka z Afryki; 

  Filia Szkoły Podstawowej w Mchowie z siedzibą w Obrębie była współorganizatorem 

uroczystości Noc Świętojańska. Przedstawienie bajki „O rybaku i złotej rybce”, puszczanie 

wianków na wodę, piknik rodzinny dla mieszkańców gminy; 

 Filia Szkoły Podstawowej w Mchowie z siedzibą w Obrębie zorganizowała „Pożegnanie 

lata”. Piknik rodzinny – gry i zabawy na powietrzu połączone z promocją zdrowego 

żywienia. Uczestnikami byli: uczniowie i rodzice. 
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Projekt pn.” Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić,                      

a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 

Projekt realizowany jest w  Szkole Podstawowej w Nowej Krępie w okresie od  01.08.2017r. 

do 31.05.2019 r. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. 

Celem Projektu jest: poprawa, jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. 

Uczniowie brali udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach 

dodatkowych rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w obszarze kompetencji 

kluczowych, głównie nakierowanych na przedmioty przyrodnicze i językowe. 

W ramach projektu szkoła pozyskała: 

 wzrost kompetencji uczniów z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych                                   

i językowych.  

 polepszenie wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym, szczególnie                            

z języków obcych i matematyki.  

 dostosowanie bazy szkoły do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego, szczególnie 

w zakresie technologii komputerowej, matematyki i przedmiotów przyrodniczych.  

 zwiększenie możliwości mobilizowania, motywowania i pomocy uczniom szczególnie 

uzdolnionym oraz indywidualizacji pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i słabym, 

 nowe pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające zajęcia, 

  wyższą, jakość pracy szkoły w zakresie kształcenia poprzez poszerzenie umiejętności 

cyfrowych nauczycieli.  

 Środki pozyskane z projektu wykorzystywane były na bezpłatne dodatkowe zajęcia, na które 

uczęszczali wszyscy uczniowie szkoły. Prowadzone były zajęcia na różnych poziomach                   

w zależności od potrzeb uczniów przez trzy kolejne semestry. Uczniowie potrzebujący 

wsparcia mieli zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, geografii 

przyrody i języków obcych. Uczniowie zdolni byli objęci kołami zainteresowań z przyrody, 

matematyki, języków obcych, chemii/biologii i geografii.  Uczniowie  ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi brali udział  w zajęciach logopedycznych i specjalistycznych. 

Ponadto  nauczyciele podnieśli swoje umiejętności i kompetencje poprzez:  

- ukończenie studiów podyplomowych  z logopedii i techniki – 2 nauczycieli 

- udział w szkoleniach warsztatowych  : 

a) Metoda eksperymentu – 9 nauczycieli, 

b) Innowacyjne metody prowadzenia zajęć – 7 nauczyciel,  
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c) Jak rozwijać zdolności i indywidualizować pracę na lekcji – 8 nauczycieli, 

d) Wykorzystanie technologii  komputerowej   w nauczaniu przedmiotowym – 11 nauczycieli,  

e) Robotyka – 4 nauczycieli. 

 Z projektu  szkoła pozyskała:  

- 2 tablice interaktywne,  

- 4 rzutniki multimedialne , 

- 3 laptopy, 

- 10 mikroskopów optycznych ,  

- 1 dygestorium, 

- 1 metalową szafę na odczynniki chemiczne,  

- 1mikroskop z podłączeniem do komputera,  

- 1drukarkę, 

-  8 zestawów  do nauki robotyki/ programowania,  

- programy multimedialne do nauki języka niemieckiego (Didakta), logopedii                                  

( Eduterapeutyka- 2 sztuki), do biologii( Układ Oddechowy),  

-pomoce do zajęć logopedycznych ( walizka logopedyczna, gry i zabawy logopedyczne) 

Materiały dydaktyczne  do: 

- biologii ( statyw z wyposażeniem, model serca, skóry człowieka, przekroju głowy,  

probówki ze statywem , modele przestrzenne atomów, zestawy preparatów mikroskopowych, 

klucze do oznaczania roślin, modele kulkowe, palnik gazowy),  

-fizyki (zestawy: do nauki o obwodach elektrycznych, do demonstracji zjawiska indukcji, 

siłomierzy, pojemnik próżniowy , szeregowe i równoległe łączenie żarówek,  

elektromagnes, koło Maxwella, woltomierz szkolny, krążek Newtona, nurek Kartezjusza  

igła Oersteda, zasilacz prądu stałego, zestaw do badania prawa Archimedesa, przyrząd do 

Prawa Pascala, elektroskop),   

-geografii ( globusy w większej skali, indukcyjne, uczniowskie, okazy skał i minerałów, 

przykłady skamieniałości) 

-języka angielskiego , niemieckiego i przedsiębiorczości( gry edukacyjne) 

- matematyki ( zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości, ostrosłupy                          

i graniastosłupy, gry matematyczne)  

oraz materiały biurowe 
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Łączna wartość zakupionego sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych 

wyniosła 76.943,54 złote. 

Efekty projektu: 

 wprowadzenie szerokiej oferty  zajęć pozalekcyjnych w małych grupach, 

 doposażenie bazy szkoły w sprzęt elektroniczny, 

   podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystywanie  

komputerowych programów edukacyjnych, lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu, 

prezentacji komputerowych, zakupionych pomocy dydaktycznych, 

 doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia technologii 

komputerowej oraz  w pomoce i środki dydaktyczne umożliwiające przeprowadzenie 

eksperymentów, 

 wykorzystywanie programów multimedialnych do nauki przedmiotów przyrodniczych 

matematycznych i językowych,  

 wprowadzenie zajęć z programowania, 

 wiadomości i umiejętności nabyte podczas realizacji projektu także zaangażowanie 

emocjonalne, własne przemyślenia, pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu 

dalszy rozwój, 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w wykorzystywaniu narzędzi TIK 

do prowadzenia zajęć,  

   głównym efektem projektu jest poprawa wyników egzaminu gimnazjalnych ( najlepszy  

rezultat uzyskaliśmy z języka angielskiego  – powyżej średniej gminy, powiatu, 

województwa. (podstawa – 79% ,  69 % rozszerzony).  Matematyka  powyżej gminy                        

i powiatu (– 52 %), Język niemiecki powyżej gminy i powiatu – 51% ). 

Na realizację projektu w roku 2018 wydatkowano 187.043,77 zł. 

 

Kadra pedagogiczna. 

Poziom zatrudnienia w poszczególnych szkołach i oddziałach przedszkolnych na dzień 

31 marca 2018r. 

Nazwa szkoły  

 Zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

Zatrudnieni             

w niepełnym 

wymiarze 

Ogółem 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Bogatem 16 3 19 

Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka 

Sucharskiego  14 6 20 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława 

Kostki w Lesznie 12 4 16 
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Mchowie z Filią w Obrębie  8 7 15 

 Razem 50 20 70 
 

 

 

 

 

Poziom zatrudnienia w poszczególnych szkołach i oddziałach przedszkolnych na dzień 

30 września 2018r. 

Nazwa szkoły  

 Zatrudnieni              

w pełnym 

wymiarze 

 Zatrudnieni             

w niepełnym 

wymiarze 

Ogółem 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Bogatem 16 4 20 

Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka 

Sucharskiego  14 7 21 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława 

Kostki w Lesznie 11 6 17 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 4 9 13 

 Zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

 Zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze 
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Mchowie z Filią w Obrębie  

Razem 45 26 71 

 

 

Poziom zatrudnienia w poszczególnych punktach przedszkolnych na dzień 31 marca 

2018r. 

Nazwa szkoły  

Zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

 Zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

Ogółem 

Punkt Przedszkolny w Dobrzankowie 1 0 1 

Punkt Przedszkolny w Bogatem 1 0 1 

Punkt Przedszkolny w Starej Krępie 2 0 2 

Punkt Przedszkolny w Lesznie 2 0 2 

 Razem 6 0 6 

 Zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

 Zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze 
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Poziom zatrudnienia na terenie Gminy Przasnysz w poszczególnych 
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Poziom zatrudnienia w poszczególnych punktach przedszkolnych na dzień 30 września 

2018r. 

Nazwa szkoły  

 Zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

 Zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

Ogółem 

Punkt Przedszkolny w Dobrzankowie 1 0 1 

Punkt Przedszkolny w Bogatem 1 0 1 

Punkt Przedszkolny w Starej Krępie 1 0 1 

Punkt Przedszkolny w Lesznie 1 0 1 

Razem 4 0 4 

 

 

Poziom zatrudnienia nauczycieli na terenie Gminy Przasnysz w poszczególnych szkołach 

na dzień 31 marca 2018r.( szkoły, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne) 

Nazwa szkoły  

 Zatrudnieni   

w pełnym 

wymiarze 

 Zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

Ogółem 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Bogatem 18 3 21 

Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka 

Sucharskiego w Nowej Krępie 16 6 22 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki 

w Lesznie 14 4 18 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Mchowie z Filią w Obrębie  8 7 15 

Razem 56 20 76 
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Poziom zatrudnienia nauczycieli na terenie Gminy Przasnysz w poszczególnych szkołach 

na dzień 30 września 2018r. ( szkoły, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne) 

Nazwa szkoły 

 Zatrudnieni                      

w pełnym 

wymiarze 

 Zatrudnieni     

w niepełnym 

wymiarze 

Ogółem 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Bogatem 18 4 22 

Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka 

Sucharskiego  15 7 22 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w 

Lesznie 12 6 18 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Mchowie z Filią w Obrębie  4 9 13 

Razem 49 26 75 

 

 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz większość 

uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Stan zatrudnienia w placówkach 

oświatowych wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle 

związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin dla 

poszczególnych przedmiotów i poziomu nauczania określoną w rozporządzeniu w sprawie 

ramowych planów nauczania. 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich 

wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. 

Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. 
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Podział na stopnie awansu zawodowego na dzień 31 marca 2018 roku: 

Wyszczególnienie Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem 

zatrudnieni        

w pełnym 

wymiarze 

1 0 4 9 42 56 

Zatrudnieni                

w niepełnym 

wymiarze 

0 1 4 6 9 20 

Razem 1 1 8 15 51 76 

 

 

 

 

Podział na stopnie awansu zawodowego na dzień 30 września 2018 roku: 

Wyszczególnienie Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem 

Zatrudnieni              

w pełnym 

wymiarze 

0 0 3 8 38 49 

zatrudnieni                 

w niepełnym 

wymiarze 

0 2 4 5 15 26 

Razem 0 2 7 13 53 75 
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Dodatki uzupełniające dla nauczycieli.  

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:  

1. Wynagrodzenia zasadniczego, 

2. Dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

3. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, 

4. Nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń                

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku wiejskiego. 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu 

zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych.  

Zgodnie z art. 30 a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela począwszy od 2009r. jednostki 

samorządu terytorialnego corocznie zobowiązane są do przeprowadzenia analizy wydatków 

poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu 

zawodowego oraz porównać je ze średnimi wynagrodzeniami jakie powinni nauczyciele 

uzyskać zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przypadku 

nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie średnich wynagrodzeń, organ prowadzący 

szkołę ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a iloczynem 

średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w danym stopniu awansu 

zawodowego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego 

po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku 

uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz stawki 

wynagrodzenia zasadniczego.  

Średnie wynagrodzenia jakie musieli osiągnąć nauczyciele w określonych stopniach 

awansu zawodowego.  

Stopień awansu 
zawodowego nauczyciela 

Średnie wynagrodzenie 

jakie musiał osiągnąć 

nauczyciel 
01.01.2018r- 31.03.2018r 

Średnie wynagrodzenie 

jakie musiał osiągnąć 

nauczyciel 
01.04.2018r- 31.12.2018r 

Nauczyciel stażysta  2.752,92 2.900,20 

Nauczyciel kontraktowy  3.055,74 3.219,22 

Nauczyciel mianowany  3.964,20 4.176,29 

Nauczyciel dyplomowany  5.065,37 5.336,37 

Średnie płace w 2018r. nie zostały osiągnięte przez nauczycieli ze stopniem awansu 

zawodowego nauczyciel mianowany. 
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W związku z powyższym Gmina  wypłaciła tym nauczycielom dodatek uzupełniający                    

w kwocie 4.698,92 zł.  

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

W roku 2018 Gmina Przasnysz realizowała zadania wynikające z zapisów art. 122 ustawy 

Prawo oświatowe dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. Zgodnie z wymienionymi przepisami pracodawca, który zawarł 

umowę o pracę z młodocianym pracownikiem, będącym mieszkańcem gminy Przasnysz                 

w celu przygotowania zawodowego tj. nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy, może ubiegać się o środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

kształcenia młodocianego pracownika. 

Dofinansowanie po spełnieniu warunków określonych ustawami, przyznawane jest przez 

Wójta Gminy w drodze decyzji administracyjnej. Dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy przekazywanych 

przez Wojewodę Mazowieckiego. 

W roku 2018 do Wójta Gminy Przasnysz wpłynęły 3 wnioski pracodawców o przyznanie 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie 

Gminy Przasnysz. Pracodawcy otrzymali dofinansowanie w łącznej kwocie 16.162,00 zł.  

Dowożenie uczniów do szkół. 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe jeżeli droga do oddziałów przedszkolnych                                

w publicznych szkołach podstawowych, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów 

przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają 

rodzice. Natomiast zgodnie z wymienioną ustawą jeżeli droga uczniów do szkół 

podstawowych i klas gimnazjum w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km                    

w przypadku uczniów kl. I-IV szkoły podstawowej oraz 4 km w przypadku uczniów                      

kl. V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjum obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów 

przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Obowiązkiem gminy jest również dowóz uczniów niepełnosprawnych bez względu na 

odległość do szkoły lub ośrodka szkolno – wychowawczego.  

Gmina realizowała wyżej wymieniony obowiązek ustawowy poprzez dowożenie 107uczniów 

własnym „Gimbusem” do Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie, w którym opiekę podczas 

każdego kursu sprawują nauczyciele. Harmonogram dojazdów jest tak ułożony, aby 

umożliwić uczniom udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, a dla pozostałych 

uczniów jest zapewniona opieka w świetlicy szkolnej. 
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Uczniowie z innych miejscowości dowożeni byli autobusami - przewoźnik został wybrany                   

w drodze zapytania ofertowego, który zaproponował najniższą cenę biletu miesięcznego                  

tj. 37,37 zł za okres od 01.01.2018r. do 28.02.2018r., 119,88 zł za okres od 01.03.2018r. do 

30.06.2018r. i 98,00 zł od 01.09.2018r do 31.12.2018r., w tym zapewnił również opiekę                   

w trakcie dowozów.  

Do szkół w Lesznie, Bogatem oraz do szkół na terenie miasta Przasnysz dowożono                     

175 uczniów. 

Zwracano również 11 rodzicom koszty dowożenia dzieci posiadających orzeczenia                            

o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i placówek specjalnych 

funkcjonujących na terenie Miasta Przasnysz.  

Koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z opieką w trakcie dowożenia w roku 

2018 wyniosły 273.555,44 zł. 

 

Pomoc materialna dla uczniów. 

Stypendia motywacyjne. 

W roku 2017/2018 za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce, najwyższych wyników  

na egzaminie gimnazjalnym oraz za wybitne osiągnięcia w sporcie - 33 uczniów otrzymało 

stypendia motywacyjne na ogólną kwotę – 4.550,00 zł  

- Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie - 8 uczniów  

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem - 8 uczniów  

- Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie – 11 uczniów 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie - 6 uczniów  

Stypendia motywacyjne przyznawały komisje powołane przez dyrektorów .  

Stypendia szkolne.  

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i 90n ustawy o systemie oświaty Gmina Przasnysz wspomagała 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.  Z tej formy pomocy 

korzystali uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, 

którzy zamieszkują na terenie naszej gminy. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację 

celową z budżetu państwa z zastrzeżeniem dofinansowania w wysokości 10% środków 

własnych. Ogólna kwota wydatkowana na stypendia szkolne  i zasiłki szkolne w roku 2018 

wyniosła kwotę 93.410,00 zł.  

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydano 90 decyzji zmieniających w sprawie 

przyznania stypendium  szkolnego o charakterze socjalnym dla 171 uczniów oraz 11 decyzji 

wstrzymujących przyznanie tego stypendium dla 20 uczniów. W okresie od 01.09.2018r. do 

31.12.2018r. wydano 79 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego o charakterze 
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socjalnym dla 155 uczniów oraz 1 decyzję odmowną  w sprawie przyznania tego stypendium 

dla 2 uczniów z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.  

W roku 2018 przyznano 4 zasiłki szkolne (jednorazowe) po 600 zł na dziecko. Zasiłek ten 

przysługuje rodzinie znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

spowodowanej zdarzeniem losowym. 

W roku 2018 nie było decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

 

Inwestycje, remonty w szkołach na terenie Gminy Przasnysz 

1. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                           

w Bogatem- 81.955,46 zł. 

2. Wykonanie drogi wewnętrznej przy budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Bogatem- 69.476,49 zł. 

3. Remont dachu i odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej                                   

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie- 147.744,88 zł. 

4. Instalacja systemu monitorującego budynek i plac wokół szkoły Podstawowej                                

im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie- 20.000,00 zł. 

5. Rewitalizacja placu przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej 

Krępie - 27.500,00 zł. (wewnątrz między budynkami). 

6. Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej 

Krępie- 13.914,99 zł. 

7. Rewitalizacja zniszczonego placu przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka 

Sucharskiego  w Nowej Krępie -7.846,12 zł (plac przed szkołą). 

8. Wykonanie i montaż napisu „Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej 

Krępie- 2.150,00 zł. 

9. Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                

w Bogatem- 25.830,00 zł. 

 

Wyposażenie szkół:  

Wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe z podłączeniem do internetu, 

kserokopiarki, odtwarzacze, projektory, plansze edukacyjne, tablice interaktywne bogate 

księgozbiory w bibliotekach. Szkoły dysponują dobrze wyposażonymi w sprzęt sportowy 

salami gimnastycznymi oraz siłowniami. 

Wszystkie szkoły są wyposażone w pomoce dydaktyczne do zabaw dla klas I-III. Przy 

wszystkich Szkołach Podstawowych utworzone są place zabaw.  
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Polityka społeczna w 2018 r 

 

 

Informacja o realizacji polityk, programów  i strategii: 

W 2018 roku w Gminie Przasnysz obowiązywały następujące strategie i programy: 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Przasnysz na lata 2015- 

2020 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Przasnysz na lata 2015- 2019 

 Gminny Program wspierania rodziny na terenie Gminy Przasnysz na lata 2016-2018 

 

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Przasnysz na lata 2015-

2020 została przyjęta uchwałą Nr XIII/94/2015 z  dnia 19 grudnia 2015 roku Rady Gminy 

Przasnysz.. 

Cel główny Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Przasnysz na lata 

2015-2020 wskazuje na 3 najważniejsze priorytety, w których zamiarze jest skoncentrowanie 

lokalnej polityki społecznej. Na szczególną uwagę zasługują : 

 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia, 

 rozwój zintegrowanego systemu wsparcia przeciwdziałania uzależnieniom, 

 rozwój zintegrowanego wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powstaje nie tylko w celu łagodzenia 

skutków trudnej, nie niosącej korzyści sytuacji bytowej osób korzystających z pomocy 

społecznej, ale również niwelowania podstawowych ich przyczyn. Realizacja Strategii 

przewiduje współpracę – partnerstwo różnych instytucji i organizacji pozarządowych 

działających w obszarze pomocy społecznej, a także instytucji działających w zakresie 

polityki społecznej. 

W celu aktywizacji osób bezrobotnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu 

stale współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy.  Przekazywane są informacji dot. 

preferowanych szkoleń zawodowych dla podopiecznych.  Podejmowane są działania w celu 
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mobilizowania podopiecznych do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielniania się poprzez 

zawieranie kontraktów socjalnych, inicjowane są kontakty osób korzystających z pomocy z  

pracodawcami. Gmina organizuje  i realizuje prace społecznie użyteczne dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.. Aktywizuje osoby bezrobotne poprzez organizację 

różnych form wsparcia, takich jak: staże, prace interwencyjne. 

W celu  rozwoju zintegrowanego systemu wsparcia przeciwdziałania uzależnieniom: gmina 

organizuje i finansuje kolonie z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym, organizuje i finansuje dyżury specjalisty – psychologa w Punkcie 

Informacyjno – konsultacyjnym, realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, organizuje szkolenia dla 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizuje działania 

profilaktyczne w obszarze profilaktyki uniwersalnej kierowane do dzieci, młodzieży, 

rodziców, nauczycieli, wdrażane są i upowszechniane rekomendowane programy 

profilaktyczne, prowadzone warsztaty umiejętności psychospołecznych kształtujące u 

młodego człowieka postawy abstynenckie. 

W celu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych realizowane są usługi opiekuńcze, 

utworzono Klub seniora „Senior +”  W ramach projektów realizowanych przez lokalną 

organizację pozarządową oferowane są wydarzenia kulturalne dostępne dla osób starszych i 

niepełnosprawnych. Umożliwienie korzystania z programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. W miesiącu grudniu 2018r Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Gminy Przasnysz podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER”. Projekt zakłada Utworzenie Klubu samopomocy rodziców 

wychowujących dzieci niepełnosprawne pn. PROMYK w świetlicy wiejskiej w Lesznie.  

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Przasnysz na lata 2015-2019 przyjęty Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady 

Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015 roku 

Cel główny Programu: 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy i zwiększenie dostępności pomocy, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc 

Cele główne realizowane są przez n/w działania: 
 

 Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Przasnysz: 

 

W roku 2018 systematycznie zbierano i analizowano dane występowania aktów przemocy w 

rodzinie poprzez sporządzanie statystyk określających wielkość zjawiska przemocy poprzez 

przygotowywanie sprawozdań. Z analizy danych wynika, że zjawisko przemocy to bardzo 
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istotny problem społeczny, większość  z badanych zna osoby doznające przemocy, najczęściej 

jest to przemoc fizyczna i psychiczna, rzadziej ekonomiczna. Najczęściej ofiarami przemocy 

są dorosłe kobiety. W roku 2018 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 Niebieskich 

Kart. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 23posiedzenia Grup 

Roboczych.           
 Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 

W roku 2018r. podejmowane były działania w 6środowiskach zagrożonych przemocą w 

rodzinie w celu przeciwdziałania temu zjawisku,  w 1przypadku inicjowano interwencję w 

środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Rozpowszechniano informacje o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielenia pomocy. Podejmowano działania w stosunku do osób 

stosujących przemoc poprzez przeprowadzanie rozmów, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych prowadziła postępowania w stosunku do 11 osób z rodzin 

objętych procedurą NK, informowano o możliwości podjęcia terapii  w Poradni Leczenia 

Uzależnień w Przasnyszu, z porad w punkcie Informacyjno – konsultacyjnym  skorzystało19 

osób. 
 Monitorowano sytuację w 26  rodzinach. Opracowywano i realizowano plany pomocy, 

zbierano materiały dowodowe zgodnie z procedurą NK, w 1 `przypadku skierowano 

zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa. 

 Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i  rodzinom 

dotkniętym przemocą: 

 

W 2018 roku 5 rodzinom, w których występuje przemoc  udzielono pomocy w formie 

świadczeń pieniężnych, a  19 dzieciom z 6 rodzin zapewniono dożywianie w szkołach. 

Zapewniono wsparcie w/w rodzinom poprzez pracę socjalną świadczoną przez pracowników 

socjalnych tut. Ośrodka, oraz edukowano ofiary przemocy domowej o przysługujących im 

prawach.  

 

 Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą 

w rodzinie: 
 

Za pośrednictwem pracowników socjalnych, dzielnicowego, członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest edukacja społeczeństwa w 

zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozpowszechniane są 

informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie, na stronie internetowej GOPS oraz na 

tablicy ogłoszeń zamieszczone są informacje dotyczące działań Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

Organizowano czas wolny poprzez udział 30 dzieci z rodzin, w których występuje alkohol 

oraz zjawisko przemocy w Koloniach Profilaktycznych organizowanych przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału w koloniach typowali dzieci 

pracownicy socjalni. Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem podczas ferii i wakacji 

organizowała w swojej siedzibie zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Biblioteka 

organizuje różne imprezy kulturalne przy współpracy ze szkołami, w których uczestniczą 

dzieci i młodzież. Bardzo prężnie działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Przasnysz, angażując do swoich działań społeczności lokalne. Dzieci i młodzież biorą udział 

w konkurencjach sportowych, artystycznych, wycieczkach, piknikach. 

Gmina Przasnysz posiada duże zaplecze do spędzania czasu wolnego. Dzieci  i młodzież 

korzystają z zajęć sportowych organizowanych przez szkoły na boisku - Orlik korzystają z 3 

siłowni prze szkołach, z kortu tenisowego, przy szkołach są boiska sportowe oraz dla 

młodszych dzieci przy każdej szkole jest plac zabaw. 

 

Miejscem  realizacji Programu jest Gmina Przasnysz 
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Realizatorami programu są: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Przasnyszu 

 Powiatowa Komenda Policji w Przasnyszu,  

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w 

Przasnyszu, 

 Zespoły Szkól i Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Przasnysz, 

 Służba zdrowia 

 Organizacja pozarządowa 

 

 

Dane statystyczne za 2018 rok: 
 

1.liczba rodzin objętych pomocą – 26 

2. liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego – 4,  grup roboczych - 23, 

3. liczba uruchomionych procedur Niebieska Karta” – 14, 

4. liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych - 105 

5. liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie – 1 

6.liczba zakończonych procedur Niebieska Karta – 15 

7.liczba osób dotkniętych przemocą - 54 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2018, 

przyjęty uchwałą Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2016 roku. 

 

Głównym celem programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych zamieszkujących na terenie Gminy Przasnysz. 

 

Główny cel programu realizowany był poprzez cele szczegółowe jakimi są: 

 wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie 

sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego (Pracownicy socjalni GOPS w 2018 roku 

przeprowadzali szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie rodzin., w związku z 

powyższym zaszła potrzeba objęcia monitoringiem 30rodzin i 5 osób samotnych.) 

 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców - Pracownicy socjalni podczas 

wykonywania swoich obowiązków udzielali informacji i porad rodzicom, ponadto 

osoby, gdzie w rodzinach występuje problem alkoholowy korzystały z porad w Punkcie 

Informacyjno – konsultacyjnym, z konsultacji psychologa skorzystało 12 osób 

dorosłych i 3 dzieci z 10 rodzin. 

 opracowanie i wdrażanie projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla 

rodzin i dzieci - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Przasnyszu w 2018 roku realizowała programy dla  uczniów  klas VI,VII i VIII szkół 

podstawowych oraz III klas gimnazjów pn. „Wpływ narkotyków na życie i zdrowie 
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młodego człowieka”. Ponadto sfinansowano spektakl profilaktyczny pn. „To 

największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo” dla klas 0-III szkół 

podstawowych oraz „Zaplątani  w sieci” dla klas IV-VIII. Zorganizowano warsztaty 

profilaktyczne pn. „Bezpieczeństwo w sieci” dla uczniów  klas VI-VIII szkół 

podstawowych oraz gimnazjum, nauczycieli i rodziców. Zorganizowano projekt 

warsztatowy w 3 szkołach pn. „Nie daj się uzależnieniom” z zakresu przeciwdziałania 

zażywaniu i eksperymentowaniu z substancjami psychoaktywnymi, kształtowanie 

postaw asertywnych oraz radzeniu sobie ze stresem i obniżonym nastrojem dla klas VI-

VIII i III gimnazjów. Zorganizowano terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów 

alkoholowych z 16 sklepów. 

 udzielanie rodzinom pomocy finansowej i rzeczowej - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przasnysz udzielił  pomocy dla229 rodzin,  pieniężnej – 108 rodzinom, a  

rzeczowej -131.264 dzieci ze 124 rodzin korzystało z pomocy w formie dożywiania.  

Z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa korzystało500 osób 

 kierowanie osób uzależnionych na leczenie, również za pośrednictwem Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu w 2018 roku prowadziła 

postępowanie wyjaśniające z wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego 

wobec 16 osób. 15osób zmotywowano do leczenia odwykowego, 1 wniosek 

skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. 11 wniosków nie kierowała do 

Sądu z powodu braku przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 włączenie Zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w rozwiązywanie 

problemu przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny składa się z 

przedstawicieli GOPS,  policji , GKRPA, sądu, oświaty, służby zdrowia i organizacji 

pozarządowych. W 2018 roku realizowana była procedura Niebieska Karta 27 w 

rodzinach. 

 przydzielenie rodzinom asystenta rodziny - W 2018 roku na wniosek pracowników 

socjalnych, kierownik GOPS przydzielił asystenta rodziny do pracy z 2 rodzinami. W 

2018 roku asystent  rodziny pracował z  10 rodzinami. Asystent rodziny zakończył 

współpracę z 2 rodzinami ze względu na osiągnięte cele, 1 rodzina wyprowadziła się. 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną przez asystenta rodziny przy 

współpracy z pracownikiem socjalnym- W 2018 roku asystent rodziny przy 

współpracy z pracownikiem socjalnym opracował plan pracy  z 2 rodzinami, a 

realizowany był z 10 rodzinami  (do 3 m-cy - 0 rodzin, pow. 3 miesięcy do 12 

miesięcy – 2 rodziny, pow. 12-cy – 6 rodzin). 

 udział pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w szkoleniach dotyczących 

pracy z rodziną. W 2018 roku w miesiącu wrześniu pracownicy socjalni uczestniczyli 

w szkoleniu: „Praktyczne elementy działania zespołów  interdyscyplinarnych”, 

asystent rodziny uczestniczył w szkoleniu „Rola asystenta rodziny  i jego zadania w 

światle nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” 



78 
 

 kierowanie dzieci na kolonie i obozy realizujące programy przeciwdziałania 

uzależnieniom - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 

Przasnyszu organizowała kolonie z programem terapeutycznym. Pracownicy GOPS 

współpracowali przy rekrutacji dzieci do udziału w koloniach. W 2018 roku z kolonii 

skorzystało 30 dzieci. Ponadto GOPS zrekrutował 6 dzieci na obóz organizowany 

przez PCPR w Przasnyszu. 

 współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2018 roku pokryto koszty  

pobytu 2 dzieci przebywających w 2 rodzinach zastępczych na kwotę – 11 105,50 zł. 

 przydzielenie rodzinom asystenta rodziny. W 2018 roku w 10 rodzinach asystent 

rodziny świadczył swoje usługi. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2018 wynosi 

–  14 800 zł, w tym: z dotacji 8 973 zł, środki własne 5 827 zł. 

 udział asystenta rodziny w okresowej ocenie sytuacji dziecka, której dokonuje 

organizator pieczy zastępczej - Pracownicy socjalni uczestniczyli w spotkaniach z 

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej dotyczących oceny sytuacji dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc Społeczna w 2018 r 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zwany dalej Ośrodkiem funkcjonuje jako 

jednostka organizacyjna .  

W 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu zatrudnionych było 10 

osób,1 osoba odbywała staż.  

Celem działalności Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy 

społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia 

potrzebujących osób i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań pomocy 

społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie niezbędnej 

infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy. 

W ramach pomocy społecznej świadczone są: 

 świadczenia pieniężne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, 



79 
 

 świadczenia niepieniężne: żywność, leki 

 usługi opiekuńcze 

Liczba rodzin i osób w rodzinach którym udzielono pomocy i wsparcia: 

Rok Liczba rodzin Liczba osób Liczba osób w rodzinie 

2018 298 450 923 

Liczba osób , którym udzielono pomocy i wsparcia stanowi  6,14 % wszystkich mieszkańców 

Gminy Przasnysz. 

Liczba osób długotrwale korzystających  z pomocy wynosi 335, i stanowi spadek w stosunku 

do roku 2017 o 32 osoby. 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych: 

 2018 rok 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba rodzin 

świadczenia niepieniężne 272 131 

świadczenia pieniężne 111 108 

W porównaniu do ubiegłych lat zauważa się spadek liczby osób korzystających z pomocy 

pieniężnej i niepieniężnej. 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku: 

Powody udzielenia pomocy  Liczba rodzin ogółem 

Ubóstwo 153 

Bezrobocie 114 

Długotrwała lub ciężka choroba 96 

Niepełnosprawność  70 

Alkoholizm 15 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego –ogółem 

 

11 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego –ogółem- w tym 

rodziny niepełne 

 

8 

Bezdomność 6 

Przemoc w rodzinie 5 

Sytuacja kryzysowa  4 

Zdarzenie losowe 4 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego –ogółem- w tym 

rodziny wielodzietne 

 

3 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 

Narkomania 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

 

1 
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Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych: 

Rok Liczba osób 

2018 4 

Liczba osób korzystający z usług opiekuńczych wzrosła o 3 osoby w stosunku do 2017 roku. 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w 2018 roku: 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota świadczeń w zł. 

Zasiłek stały 46 217 418 

Zasiłek okresowy 29 33 038 

W przypadku zasiłku stałego zauważa się spadek liczby osób korzystających w stosunku do 

roku 2017 o 2 osoby, w przypadku zasiłku okresowego spadek o 2 osoby. 

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w 2018 roku: 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota świadczeń w zł. 

Posiłek –„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 

264 161 597 

Schronienie 4 15 522 

Usługi opiekuńcze  4 7 355 

Odpłatność za pobyt w DPS 7 188 404 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania spadła w stosunku do roku 2017 o 28 dzieci, 

liczba osób korzystających ze schronienia oraz liczba osób, za które ponoszona jest 

odpłatność  za pobyt w Domu Pomocy Społecznej nie uległa zmianie. 

 

Asystent rodziny 

W 2018 roku 10 rodzin zostało objętych dodatkowym wsparciem, realizowanym na 

podstawie ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie usług asystenta 

rodziny, zatrudnionego na ½ etatu w ramach zadaniowego systemu pracy, co pozwala 

zindywidualizować plan pracy z rodzinami. 

Łączny koszt wynikający z realizacji  wsparcia asystenta rodziny wynosi: 14 800 zł. 

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” Gmina 

Przasnysz otrzymała rządową dotację celową, w kwocie 8 973 zł pokryła wydatki 

wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest także stała 

współpraca z pozostałymi pracownikami GOPS, a także ze wszystkimi instytucjami i 

organizacjami, które poprzez zadania statutowe oddziałują na rodzinę i jej poszczególnych 

członków. 

Drugim elementem wykonywanym przez Gminę Przasnysz zadań z zakresu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej jest finansowanie kosztów wynikających ze sprawowania nad 

dziećmi pieczy zastępczej. 
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W 2018 roku z terenu Gminy Przasnysz w pieczy zastępczej w formie rodziny zastępczej 

spokrewnionej  przebywało 2 dzieci. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi Gmina Przasnysz zobowiązana jest do ponoszenia 

odpłatności w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10 %  ponoszonych przez Powiat 

kosztów, w II roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30 % ponoszonych przez Powiat 

kosztów, w III i kolejnych 50 % ogółu ponoszonych kosztów. Łącznie koszt realizacji 

powyższego zadania w 2018 roku wyniósł: 11 105,50 zł. 

Świadczenia rodzinne: 

Statystyka za 2017 rok  i  2018: 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

Koszt zł. Liczba 

rodzin 

Koszt zł. 

Zasiłek rodzinny z 

dodatkami 

510 1 768 130 478 1 709 479 

Jednorazowa 

zapomoga z tut. 

urodzenia dziecka 

 

86 

 

86 000 

75 75 000 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

190 315 639 183 324 388 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

29 124 859 35 156 244 

Zasiłek dla 

opiekuna 

10 61 880 9 52 360 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

34 510 413 39 625 287 

Świadczenie 

rodzicielskie 

61 351 365 46 270 507 

Liczba  rodzin pobierających w 2018 roku zasiłek rodzinny zmalała w stosunku do roku 2017 

o 32, liczba rodzin, które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 

również zmalała o 11. Liczba rodzin otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny zmniejszyła się  o 

7 rodzin, zasiłek dla opiekuna o 1, a   świadczenie rodzicielskie o 15 rodzin. Spowodowane 

jest to wzrostem przelicznika z gospodarstwa rolnego oraz dochodów rodzin. 

Zwiększyła się natomiast liczba rodzin korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego o 

6 i świadczenia pielęgnacyjnego o 5. 

Statystyka dotycząca opłacania składki społecznej za osoby pobierające  specjalne 

zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne 

 2017 rok 

liczba 

osób 

kwota 2018 rok 

liczba osób 

kwota 

Składka 

Społeczna 

opłacana do ZUS 

47  

 

 

121 892 

57  

 

 

156 302 Składka 

społeczna 

opłacana do 

21  

20 
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KRUS 

W przypadku  składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych do ZUS liczba osób w 2018 

roku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 10, natomiast opłacanych do KRUS zmalała o 

1. 

Składka zdrowotna 

 2017 rok 

liczba osób 

kwota 2018 rok 

liczba osób 

kwota 

Składka zdrowotna 22 14 666 26 19 543 

 W przypadku składek zdrowotnych liczba osób wzrosła w stosunku do roku 2017 o 4. 

 

 Ustawa  z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”  

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie,  i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje matce lub ojcu 

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na 

dochód.  Pierwsze świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 

przyznano w 2018 roku. Trzy świadczenia wys. 4 000 zł każde,   w łącznej kwocie – 12 000. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku: 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba osób 

uprawnionych 

Koszt w zł. 

Świadczenia z 

funduszu 

alimentacyjnego 

40 76 321 935 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmalała w stosunku do 

ubiegłego roku o 3. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

GOPS Przasnysz w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. prowadził postępowania wobec 

wszystkich dłużników zamieszkujących na terenie gminy, mające na celu wyjaśnienie 

przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego oraz zwiększe3nieskuteczności 

egzekucji alimentów: 

 skierowano do komorników sądowych 45 wniosków o przyłączenie się do egzekucji 

 przeprowadzono wywiady  –12 

 odebrano oświadczenia majątkowe –12 

 przekazano do komornika informacje uzyskane podczas wywiadów – 12 

 przekazano informacje do PUP[ o potrzebie aktywizacji zawodowej  dłużników- 10 

 decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych –2 
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 zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP – 11 

 skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy – 2 

 skierowano do prokuratury wnioski o ściganie wobec  5 dłużników, którzy nie zgłosili 

się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego 

 skierowano do prokuratury zawiadomienia o ściganie wobec 45 dłużników w związku 

z uchylaniem się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonym wyrokiem 

sądowym 

 dokonano aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań dłużników- 45 

w 2018 roku Prokuratura: 

 przekazała akt oskarżenia do Sądu - 3 

 odmówiła wszczęcia postępowania wobec dłużników - 10 

 

Zaliczka alimentacyjna była wypłacana do 30.09.2008r.. na skutek zmian przepisów 

zaliczka została zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. 

 

 

 

 

Statystyka dotycząca zaliczki alimentacyjnej: 

Ilość dłużników alimentacyjnych, kwota zaległości oraz odzyskanych należności z 

tytułu wypłacania zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 

22 kwietnia 20005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej (zł.) 

wyszczególnienie 2017 2018 

Liczba dłużników 28 27 

Kwota zaległości na 

koniec roku 

282 292 261 157 

Kwota odzyskanych 

należności w roku 

12 600 134 

 

 

Ilość dłużników alimentacyjnych, kwota zaległości oraz odzyskanych należności z 

tytułu wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów(zł.) 

wyszczególnienie 2017 2018 
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Liczba dłużników 76 78 

Kwota zaległości wraz z 

odsetkami na koniec roku 

2 980706 3 306 699 

Kwota odzyskanych 

należności w roku 

126 786 99 489 

 

Kwota odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych w stosunku do roku 2017,  

zmniejszyła się. Jak wskazano powyżej przeprowadzono szereg działań mających wpływ na 

skuteczność egzekucji. Dzięki dodatkowym działaniom prawnym dłużnik alimentacyjny, w 

przypadku, którego egzekucja była bezskuteczna dokonał znaczących wpłat. Nadmienia się, 

że prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i 

mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła 

utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. 

Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o 

aktywizację zawodową, otrzymujemy informację, że dłużnik jest wykreślony z ewidencji 

bezrobotnych. 

Rządowy program „Rodzina 500+” 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, w wysokości 500 zł. 

miesięcznie; 

 przy spełnieniu kryterium dochodowego w przypadku pierwszego lub jedynego 

dziecka w rodzinie, które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł na 

osobę jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne; 

 bez spełnienia kryterium dochodowego w przypadku drugiego i kolejnego dziecka w 

rodzinie 

 

Statystyka dotycząca świadczenia wychowawczego w 2018 roku: 

Świadczenie 

wychowawcze 

Liczba rodzin Liczba dzieci Koszt w zł. 

 2017 627 1283 6 593 385 

2018 594 1 209 6 270 573 

 

 Liczba pobierających w 2018 roku świadczenie wychowawcze  zmalała w stosunku do roku 

2017 o 33 rodziny, co stanowi spadek o 5,26 % w stosunku do roku poprzedniego. 

 

Rządowy program „Dobry Start” 
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Funkcjonujący od 30 maja 2018 roku, jest to świadczenie jednorazowe dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających rok szkolny, w kwocie 300 zł . Złożono 621 wniosków – 

przyznano 979 świadczeń . Wypłacono świadczenia na kwotę: 293 700 zł. 

Karta Dużej Rodziny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu realizuje zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, jakim jest prowadzenie postepowania w sprawach Karty Dużej 

Rodziny, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. 

Statystyka dotycząca Karty dużej rodziny w 2018 roku: 

Liczba wszystkich rodzin posiadających 

kartę dużej rodziny 

165 

Liczba nowych rodzin posiadających KDR 10 

Liczba członków rodzin, którym wydano 

KDR 

880 forma tradycyjna 

38 forma elektroniczna 

W przypadku Karty Dużej Rodziny nie ma zmian w stosunku do roku ubiegłego. W kolejnym 

roku tj. 2019 przewiduje się znaczny wzrost przyznanych Kart w związku ze zmianą ustawy, 

która przewiduje przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla rodzica, który kiedykolwiek 

wychowywał co najmniej troje dzieci. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od 2011 roku w gminie Przasnysz 

działa Zespól Interdyscyplinarny, którego obsługę administracyjno-techniczną zapewnia 

GOPS Przasnysz. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:  

 Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Przasnyszu – 3 osoby; 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 osoba  

 Powiatowej Komendy Policji w Przasnyszu – 1 osoba; 

 Służby zdrowia – 1 osoba; 

 Sadu – 1 osoba 

 Szkół Podstawowych -4 osoby; 

 Organizacji pozarządowej – 1 osoba 

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, po 

założeniu „Niebieskiej Karty”, Przewodniczący Zespołu powołuje grupę roboczą, która 

pracuje z rodzinami, w których dochodzi do przemocy. 

Statystyka dotycząca procedury  Niebieska Karta: 

Zespół Interdyscyplinarny Liczba - 2018 Liczba -2017 Liczba - 2016 

Grupy robocze - spotkań 23 30 32 

Niebieskie Karty - założone 14 20 28 



86 
 

Niebieskie karty - 

kontynuowane 

14 27 20 

Zakończona procedura NK 15 33 21 

W 2018 roku zauważa się spadek założonych oraz kontynuowanych  i zakończonych 

procedur Niebieska Karta w porównaniu do roku 2017 i 2016. 

Z roku na rok przybywa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Przasnyszu, w związku z tym, wzrasta budżet, którym dysponuje. 

Statystyka dotycząca budżetu: 

Rok Budżet planowany Budżet  wykonany 

2015 4 393 155 4 264 267 

2016 10 095 461 10 046 026 

2017 11 652 270 11 538 663 

2018 11 812 793 11 675 615 

Na wzrost budżetu miał duży wpływ Rządowy Program 500+, który realizowany jest od 

kwietnia 2016 roku  oraz Rządowy program „Dobry Start”, który realizowany jest od 2018 

roku. 

Statystyka dotycząca wydanych decyzji w podziale na rodzaj świadczeń: 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba decyzji 

wydanych 

Liczba decyzji 

uchylonych 

przez SKO 

Liczba decyzji 

uchylonych 

przez Sąd 

Liczba skarg 

na działalność 

organu 

Pomoc 

społeczna 

440 0 0 0 

Świadczenia 

rodzinne 

1 056 0 0 0 

Świadczenia 

wychowawcze 

766 0 0 0 

Świadczenia z 

Funduszu 

alimentacyjnego 

74 0 0 0 

 

GOPS w Przasnyszu prowadził postępowania w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych. 

Decyzje o objęciu prawem były wydawane na wniosek osoby nieubezpieczonej lub – w 

przypadkach nagłego stanu – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia 

opieki zdrowotnej(np. szpitala). Odbywało się to po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego i spełnieniu kryterium  dochodowego. Decyzje te były wydawane na okres 

90 dni. W 2018 roku wydano -  5 decyzji. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014-2020 – współfinansowany jest z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Przasnysz w 2018 roku skierowanych zostało  502 osoby. Stowarzyszenie 

wydało 34 523,08 kg. Żywność wydają bezpłatnie wolontariusze  Stowarzyszenia. 
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W 2018 roku Gmina Przasnysz podpisała porozumienie o współpracy z Województwem 

Mazowieckim - Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach 

innowacyjnego projektu „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II- Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pacy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, którego 

celem było opracowanie  modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich w obszarze m.in. województwa 

mazowieckiego. 

Realizacja Projektu przyczyni się. 

1. włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru 

sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób i rodzin 

pozostających w trudnej sytuacji życiowej,  

2. wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie 

efektywnej kooperacji, 

3. wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, 

4. profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, 

5. opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe systemowe wsparcie 

osób, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i 

aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizację społeczną i stworzenie 

możliwości usamodzielnienia tych osób, 

6. promocję innowacyjnych rozwiązań pomocowych stosowanych przez gminy. 

W ramach projektu powołany został Gminno- Powiatowy Zespół Kooperacji (G-PZK) w 

składzie: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem, 

3. Szkoła Podstawowa w Bogatem,  

4. Szkoła Podstawowa w Lesznie, 

5. Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie,  

6. Szkoła Podstawowa w Mchowie z Filią w Obrębie, 

7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, 

9. Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, 

10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, 

11. Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu, 



88 
 

12. Nadleśnictwo Przasnysz 

Zespół ten pracował nad opracowaniem modelu kooperacji, który w kolejnym roku zostanie 

wdrożony. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu współpracował ze Stowarzyszeniem na 

Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz przy realizacji działania integracyjnego -  Dzień Dziecka w 

Gospodarstwie Agroturystycznym „Szafir” w Fijałkowie. 

 

Ochrona Zwierząt: 

Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 

Przasnysz do 31.12.2018r. realizowało Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach oraz 

Przychodnia Weterynaryjna „Crossvet” s.c. Waldemar Krzyżewski i wspólnicy. 

W 2017 roku oddano do schroniska 26 psów.  

W 2018 roku oddano do schroniska 30 psów. 

Na przełomie lat 2011 -2012 koszt odłowienia jednego psa i umieszczenia w schronisku, wy-
nosił około 2578,70 zł, a w latach 2013-2014 wynosił 1650 zł, w latach 2015 -2016 koszt 1700 
zł w latach 2017 -2018  - 1600 zł za dorosłego psa i 400 zł za szczeniaka, od 2019 roku koszt 
odłowienia 1 dorosłego psa i umieszczenie w schronisku to 1599 zł i 399 zł za szczeniaka 
 

 

 

 

 

Stan mienia komunalnego  

Informacja na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie ha/sztuki Uwagi: 

1 Grunty orne, w tym: 47,5312  

 - rolne 13,7253  

 - działki budowlane 0  

 - tereny rekreacyjne 13,41  

 - pozostałe 20,3959  

2 Lasy 0,1311  

3 Parki 2,1416  

4 Budynki,  w tym: 39  

 - mieszkalne 0  

 - szkolne 9 Budynki szkół w Bogatem, 
Lesznie, Mchowie i Obrębie 
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oraz hale sportowe 

 - obiekty  kulturalne 0  

 - obiekty służby zdrowia 0  

 - pozostałe obiekty 
użyteczności publicznej 

30 -5 budynków po byłych 
szkołach w Bartnikach, 
Golanach, Szli ,  
- 33% udziału w budynku 
administracyjnym : siedziba 
Gminy Przasnysz 
- 6 budynków po skupie 
Mleka 
- 14 budynków 
gospodarczych i sanitarnych 
-5 budynków innych  

5 Budowle i urządzenia 
techniczne 

5 - dot. poboru wody 

 - wodociągi 4 ujęcia wody w 
Helenowie Nowym, 

Lesznie, Mchowie i Szli 
oraz zakupywana woda z 

miasta Przasnysz 

Długość wodociągów -220,16 
km 

 - oczyszczalnie ścieków 2  

 - wysypiska 1  Byłe wysypisko w m. Oględa 

 - drogi 230,8650 ha 125 km dróg na terenie 
gminy Przasnysz 

 - obiekty sportowe 9 - 1 orlik przy szkole w m. 
Bogate  
-1 kort tenisowy w m. Stara 
Krępa 
- 1 boisko przy szkole w 
Lesznie 
- 6 napowietrznych siłowni   
w m. Karwacz, Obrąb, 
Zakocie, Bogate, Leszno, 
Stara Krępa 

 - inne 0  

6 Środki transportu 15 - 1 autobus 
- 14 pojazdów OSP 

7 Pozostałe gminne jednostki 
organizacyjne 

6 - Gminna Biblioteka Publiczna  
w Bogatem 
- GOPS w Przasnyszu 
- Szkoła Podstawowa w 
Bogatem 
- Szkoła Podstawowa w 
Lesznie 
- Szkoła Podstawowa w 
Nowej Krępie 
- Szkoła Podstawowa w 
Mchowie z Filią w Obrębie 
 

8 Związki Komunalne i 
stowarzyszenia, których 
członkiem jest gmina 

3 -  Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej 
- Stowarzyszenie Królewiecki 
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Obszar Funkcjonalny – 
Porozumienie Przasnyskie 
- Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Północne 
Mazowsze” 

 

 

Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego: 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dokonano powiększenia powierzchni 

gruntów, stanowiących własność Gminy Przasnysz poprzez zakup: 

- 0,1823 ha gruntów na poszerzenie dróg gminnych za kwotę łączną 16 940,09 zł, 

- 0,0785 ha gruntów na budowę przepompowni ścieków za kwotę 29 113,60 zł, 

- udział wynoszący 20/100 części  w zabudowanej nieruchomości stanowiącej min. Budynek 

Urzędu Gminy Przasnysz o pow. 0,1659 ha  za łączną kwotę 1 502 786,35 zł,  

- na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nastąpiło nieodpłatne 

włączenie do gminnego zasobu nieruchomości  działki niezabudowanej o pow. 0,7811 ha, 

oznaczonej użytkiem gruntowym „dr” – droga. 

Dzierżawa gruntów i budynków:  

Gmina Przasnysz w latach 2017 – 2018 oddała w dzierżawę nieruchomości będące 

własnością Gminy Przasnysz łącznie ok. 13 nieruchomości (w całości lub w części)  o łącznej 

powierzchni 4,7393 ha w tym: 

- 5 nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne o łącznej powierzchni  3,4795 ha 

- 8 nieruchomości wykorzystywanych na cele inne niż rolnicze o łącznej powierzchni 1,2600 

ha. 

 Gmina do 31.12.2018 roku osiągnęła wpływy z tytułu dzierżaw wyniosły  36 439,06 zł 

Ponadto Gmina Przasnysz osiągnęła dochód do 31.12.2018 r., z tytułu dzierżawy przez koła 

łowieckie przekazanej przez powiat wyniosły 7 422,57 zł. 

Polityka Mieszkaniowa 

Informacja na dzień 31.12.2018 rok 

Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 13 lokali w tym 7 socjalnych i 6 komunalnych. 

Na terenie Gminy Przasnysz znajdują się 4 budynki, które w całości stanowią własność gminy, 

w których znajduje się łącznie 13 lokali mieszkalnych. Wszystkie mieszkania stanowią 



91 
 

własność gminy, w związku z czym gmina sama w całości ponosi koszty na remonty tych 

budynków. 

1. Liczba lokali komunalnych i socjalnych oraz ich powierzchnia w przeliczeniu na 

miejscowości: 

 

Miejscowość Liczba lokali rodzaj lokalu/ szt. Powierzchnia m2 

Socjalny  komunalny Socjalny  komunalny 

Golany 4 2 2 63,40 81,80 

Bartniki 2 2 0 67,40 0 

Szla 6 3 3 110,80 112,93 

Mchowo 1 0 1 0 51,79 

Razem: 13 7 6 241,60 246,52 

 

2. Koszty utrzymania lokali: 

 

Na bieżące utrzymanie lokali wydatkowane przez gminę koszty do 31.12.2018 roku 

wyniosły 90 104,90 zł. W skład kosztów poniesionych na utrzymanie wchodzą wydatki 

poniesione na przeglądy kominiarskie, techniczne, naprawy i konserwacje i energię 

oraz ocieplenie budynku komunalnego w miejscowości Szla. 

3. Wpływy z czynszów: 

 

Wpływy z czynszów- za wynajem lokali socjalnych i komunalnych  do 31.12.2018 roku 

wyniosły 21 219,79 zł. 

Zaległości w czynszu za  najem lokali socjalnych i komunalnych na dzień 31.12.2018 

rok wyniosły 1 620,64 zł 

 

 

4. Liczba osób zamieszkujących w lokalach: zamiennych – socjalnych i komunalnych do 

dnia 31.12.2018 roku 
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Miejscowość Liczba mieszkańców  

Socjalny  komunalny  

Golany 1 9  

Bartniki 5 0  

Szla 10 5  

Mchowo 0 2  

Razem: 16 16 

Ogółem: 32 

 

W 2018 roku wydano 23 decyzje odnośnie dodatku mieszkaniowego i 21 decyzji odnośnie 

dodatku energetycznego. 

 

 

Planowanie przestrzenne 

 

1. Obszar gminy objęty obowiązkowym MPZP: 

 

Gmina Przasnysz jest objęta MPZP w 100% tzn. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego obejmuje obszar całej Gminy Przasnysz przyjęty Uchwałą Nr XVI/83/2003 z 

dnia 30.12.2003r. 

Ponadto dokonywano zmiany w/w  MPZP : 

1. Uchwałą Nr XXI/147/08 z dn. 20.05.2008r.  obejmowała zmianą MPZP część wsi: 

Bartniki, Emowo, Bogate, Dobrzankowo, Grabowo, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, 

Karwacz, Klewki, Kijewice, Stara Krępa, Leszno, Mchowo, Fijałkowo, Obrąb, Sierakowo, 

Szla, Wielodróż, Zakocie 

2. Uchwałą nr XXI/148/08 z dnia. 20.05.2008r. na część wsi Sierakowo – Strefa 

Gospodarcza 

3. Uchwałą Nr XXXIV/282/09 z dnia 26.06.2009 r., części wsi Wygoda, 

4. Uchwałą Nr XXXVIII/309/09 z dnia 23.10.2009 r. wsi Karwacz, Wyrąb Karwacki, 

Frankowo i część Zawadki 

5. Uchwałą Nr XXXIV/281/09 z dnia.29.06.2009 r. dla części wsi Wygoda i Zakocie 
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6. Uchwałą Nr XLV/359/10 z dn. 29.04.2010 r. dla części wsi Mchowo 

7. Uchwałą Nr XXXVIII/310/09 z dnia 23.10.2009 r. – dla koryta rzeki Węgierki w 

miejscowości Klewki, Leszno, Dobrzankowo, Bogate, 

8. Uchwałą Nr XXXVIII/311/09 z dnia 23.10.2009r. dla części wsi w miejscowościach 

Smoleń Trzcianka, Oględa – kopalnie Żwiru i piasku, 

9. Uchwałą Nr XXXIV/283/09 z dnia 29.06.2009r. dla części wsi Leszno, 

10. Uchwałą Nr XXXIV/284/09 z dnia 29.06.2009 r. dla części wsi Krępa Stara i Grabowo 

11. Uchwałą Nr XV/104/2012 z dnia 21.03.2012r. dla części wsi Bartniki, 

12. Uchwałą Nr XVIII/119/07 z dnia XVIII/119/07 z dnia 28.12.2007r. dot. zalesień na 

część wsi; Bartniki, Fijałkowo, Gadomiec, Helenowo Gadomiec, Helenowo Nowe, 

Helenowo Stare, Grabowo, Józefowo, Karwacz, Kijewice, Stara Krępa, Oględa, 

Osówiec kmiecy, Smoleń Trzcianka, Szla, Wielodróż, Wyrąb Karwacki, Zakocie. 

Podsumowując na terenie Gminy Przasnysz mamy 1 MPZP na obszar całej gminy i 12 

zmian w/w MPZP. 

 

W 2018 roku wydano 110 wypisów i wyrysów z MPZP oraz 163 Zaświadczenia o 

przeznaczeniu działek w MPZP.  

Analizując wpływające do Urzędu Gminy zgłoszenia i pozwolenia na budowę ustalono, że 

w 2018 roku wydano 136 zgłoszeń i pozwoleń na budowę na obszarze naszej gminy. 

W 2018 roku jak wynika z wpływających do Urzędu Gminy Zaświadczeń  o oddaniu do 

użytkowania, na terenie Gminy Przasnysz oddano 45 obiektów budowlanych do 

użytkowania. 

 

 

 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2018 r 

 

Od 1 lipca 2013 roku na terenie całego kraju obowiązuje nowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi, który między innymi nałożył na gminy obowiązek odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Gminy zapewniają czystość i 
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porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Głównym celem 

znowelizowanej ustawy jest realizowanie obowiązków wynikających z unijnych detektyw.  

 Na terenie Gminy Przasnysz systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

zostały objęte tylko nieruchomości zamieszkałe. Rada Gminy Przasnysz nie podjęła uchwały 

o objęciu nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości 

niezamieszkałych, na których odpady powstają wskutek prowadzenia działalności 

gospodarczej jak i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Właściciele tych nieruchomości w 

dalszym ciągu mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym podmiotem 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli 

wykonywania obowiązków wynikających z ustawy. Ze sprawozdań podmiotów zbierających 

odpady wynika, że w 2015 r.  

odpady komunalne odebrano ze 120 nieruchomości niezamieszanych, w 2016 r. 136, w 2017 

r. 145, w 2018 r. 120.  

 Rada Gminy Przasnysz podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, zgodnie z którą 

opłatę ustala się w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w 

uchwale. Na przestrzeni lat stawki opłaty w Gminie Przasnysz kształtowały się następującą:   

 

Rok Stawka opłaty od osoby 

zamieszkującej gdy 

odpady komunalne zbierane i 

odbierane są w sposób selektywny 

Stawka opłaty od osoby 

zamieszkującej gdy odpady 

komunalne zbierane i odbierane 

są w sposób nieselektywny 

2013 r. 4,50 zł 7,50 zł 

2014 r. 4,50 zł 7,50 zł 

2015 r. 5,00 zł 8,00 zł 

2016 r. 5,00 zł 8,00 zł 

2017 r. 5,00 zł 8,00 zł  

2018 r. 8,00 zł 13,00 zł 

 

Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, wystawionych 

zawiadomień oraz wydanych decyzji łączna wysokość należności głównych  z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 779 
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147,80 zł  natomiast do budżetu wpłynęło 717 876,45zł. Zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 45 603,22 zł  podlegają one 

przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.  

 

 

 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za 2018 r. 

 

Lp. Koszty Kwota 

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych  

 

613 208,84 zł 

 - wynagrodzenie podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem 

 
586 440,00 zł 

 -zorganizowanie i prowadzenie PSZOK 
23 001,84 zł 

 -odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości komunalnych z terenu 

Gminy Przasnysz, przeznaczonych do celów publicznych  

 
3 767,00 zł 

2. Obsługa administracyjna systemu: 
(przesyłki listowe, licencja na oprogramowanie, wynagrodzenie pracownika, 

materiały biurowe, koszty związane z egzekucją, szkolenia, delegacje) 

70 614,41 zł 

 

Razem koszty  
683 823,25  zł 

 

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów. 

Mieszkańcom, którzy zadeklarowali zbiórkę selektywną zapewniane są  worki przeznaczone 

do segregowania opadów. Nie rzadziej niż raz w roku na terenie gminy odbywa się zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych.   Dla mieszkańców Gminy Przasnysz dostępny jest Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

Wykres prezentuje ilości odpadów odbieranych przez PSZOK. Punkt selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych jest uzupełnieniem systemu i zapewnia odbieranie od 

mieszkańców odpadów problematycznych i nie tylko. 

Z przedstawionych danych wynika, że mieszkańcy Gminy Przasnysz coraz chętniej 

oddają odpady 

do PSZOK-

u. 

 

 

  

1,673 

3,827 3,605 

8,26 

2015 r. 2016 r.  2017 r.  2018 r.  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Odpady odebrane w PSZOK z nieruchomości 
zamieszkałych Gminy Przasnysz [Mg]  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie na dzień 31.12.2018 r. wynosiła  7317 

osób. Wg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

koniec 2018 r. systemem gospodarowania odpadami objętych było 6169 mieszkańców. 

Różnica w pomiędzy liczbą osób zameldowanych a wykazanych w deklaracji wynika z 

migracji ludności.   

Liczba nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi na koniec 2018 r. wyniosła 1744, ok 46 % właścicieli nieruchomości 

zadeklarowało selektywną zbiórkę.  

  Na poniżysz wykresach widać na jakich poziomach kształtują się ilości odbieranych 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów odebranych selektywnie (papier i tektura, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji). Dane pochodzą ze 

sprawozdań przedkładanych do Wójta Gminy Przasnysz przez podmioty zbierające odpady 

komunalne.  

 Ilość odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

ma tendencje spadkową jest to pozytywna zmiana. Świadczy to, że coraz lepiej i więcej 

odpadów segregują mieszkańcy naszej gminy.   
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źródła”. Ilość ta sukcesywnie rośnie. Oznacza to, że wiedza mieszkańców Gminy Przasnysz w 

zakresie segregacji jest coraz większa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym zadaniem gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku jest 

prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, w Gminie Przasnysz na przestrzeni lat w ramach kampanii 

edukacyjnej odbywały się następujące konkursy:  

2015 r. - Konkurs pn.: „Odkrywamy gminę Przasnysz- ekologiczne konkursy plastyczno-

fotograficzne” skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy 

Przasnysz.  

2016 r. -  Konkurs pn.: „Poznaj bioróżnorodność Gminy Przasnysz” skierowany do uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Przasnysz.  

2017 r. - Organizacja konkursu promującego postawy proekologiczne i segregację odpadów 

w Gminie Przasnysz skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

gminy Przasnysz.  

Ponadto nieprzerwanie od objęcia przez gminę systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi nieruchomości zamieszkałych tj. 1 lipca 2013 r. prowadzona jest kampania 

edukacyjna dot. segregacji odpadów komunalnych. Wśród mieszkańców propagowane są 

ulotki z zakresu prawidłowej segregacji „Jak Segregować odpady?”. Na stronie internetowej 
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Urzędu Gminy Przasnysz powstała zakładka „gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie 

Przasnysz” gdzie udostępniane są wszelkie informacje dot.  

 

 Poprzez nadzorowanie zadań związanych z gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gminy zapewniają również osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

 Osiągane przez Gminę Przasnysz poziomy w poszczególnych latach kształtowały się 

następującą:   

 

Poziom/ rok 2014 2015 2016 2017 2018 

poziom ograniczenia 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania 

osiągnięty 77,58 % 6,27 % 0,01 % 11,21 % 11,93 % 

dopuszczalny  50% 50% 45% 45% 40% 

poziom recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 

następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

wyniósł  

osiągnięty 15,20% 16,93 % 11,43 % 18,67 % 130,37% 

minimalny 14% 16% 18% 20% 30% 

poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych 

stanowiących odpady 

komunalne 

osiągnięty 100% 81,49 % 17,02% 111,64% 95,44% 

minimalny  38% 40% 42% 45% 50% 

 

Dane dotyczące odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu Gminy Przasnysz pochodzące ze 

sprawozdania Wójta Gminy Przasnysz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, przedstawiają poniższe wykresy:  
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Odpady usuwane z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania: 

2016 r. - 3 przypadki, zgłoszenia do urzędy gminy z zewnątrz, dwóch właścicieli po 

wezwaniu do uprzątnięcia odpadów dobrowolnie wykonało obowiązek, w trzeciej sprawie 

została wydana decyzja po której uprzątnięto odpady; 
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2017 r. -3 przypadki, jedno zgłoszenie z zewnątrz, dwa podjęte z urzędu, w dwóch 

przypadkach dobrowolnie wykonano obowiązek, w jednym po pisemnym wezwaniu 

wykonano obowiązek uprzątnięcia odpadów;  

2018 r.- 5 przypadków, jedno zgłoszenie z zewnątrz, cztery podjęte z urzędu, jeden 

przypadek był nieuzasadniony, trzech właścicieli po wezwaniach dobrowolnie wykonało 

obowiązek uprzątnięcia odpadów, w stosunku do jednego właściciela nieruchomości wydano 

decyzję po której uprzątnięto odpady.  

 

 

WODA I ŚCIEKI 

Gmina Przasnysz prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Przedmiotem działania obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom,        

z którymi  zawarto  umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych.  

Gmina Przasnysz eksploatuje 4 własne ujęcia wód podziemnych zlokalizowane                       

w miejscowościach: Leszno, Szla, Helenowo Nowe oraz Mchowo, z których uzdatniona        

w procesach odżelaziania i odmanganiania woda dostarczona jest do 44 miejscowości 

gminnych. 

Dla mieszkańców 6 miejscowości tj. wsi Klewki, Obrąb, Mirów, Kijewice, Brzezice i 

Sierakowo woda kupowana jest od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.zo.o w Przasnyszu i dostarczana własną siecią wodociągową do 

odbiorców. 

Analiza poboru i sprzedaży wody za 2018 r 

SUW 

Ilość wody              

pobranej  z ujęć 

podziemnych    w m 
3 

Ilość wody 

doprowadzonej  do 

odbiorców w m 
3 

Straty 

w m 
3 w % 

SUW LESZNO 138 038 109 241 28 797 20,9 

SUW HELENOWO NOWE 144 555 98 434 46 121 31,9 

SUW MCHOWO 60 281 45 983 14 298 23,7 

SUW SZLA 213 751 188 548 25 203 11,8 

SUW Przasnysz (Klewki) 57 858 42 466 15 392 26,6 

Sierakowo  8 730 7 122 1 608 18,4 

Strefa gospodarcza   4 006 2 682 1 324 33,1 

 



101 
 

Na wysokość strat wpływ mają częste awarie, płukania sieci, kradzież wody z hydrantów.      

Ze względu na duże ubytki planowane są kontrole nieruchomości, które podłączone są do 

sieci  wodociągowej. Kontrola ma na celu redukcję strat wynikającą z nielegalnego 

podłączenia do sieci wodociągowej, ujawnienia wszelkich nieprawidłowości i ingerencji        

w urządzenia pomiarowe. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2018 r. na terenie gminy Przasnysz 

wyodrębnione są dwie grupy odbiorców: 

Grupa I – odbiorcy usług, dla których woda jest dostarczana z gminnych ujęć położonych w 

miejscowościach Leszno, Helenowo Nowe, Mchowo, Szla. 

Grupa II – odbiorcy usług, dla których występuje zakup wody z Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe sp. z o.o. w Przasnyszu i woda jest dostarczana do 

miejscowości Klewki, Obrąb, Mirów, Kijewice, Brzezice i Sierakowo. 

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem na grupy 

taryfowe na okres 3 lat przedstawiona w  tabeli poniżej.   

 

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENI GMINY PRZASNYSZ OD 01.12.2018R. 

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto) 

Taryfa grupa 
odbiorców 
usług 

Rodzaj cen i 
stawek opłat 

W okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy 

W okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy 

W okresie od 25 
do 36 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy 

1 Grupa I Cena wody 
(zł/m3) 

 
2,07 

 
2,12 

 
2,17 

2  Grupa II Cena wody 
(zł/m3) 

 
4,06 

 
4,07 

 
4,09 

 

 

Powyższe taryfa została zatwierdzona przez organ regulujący w drodze decyzji i  

obowiązuje na terenie gminy Przasnysz od 01.12.2018 r.  

W dniu 7 grudnia 2018 r. Rada Gminy Przasnysz podjęła uchwałę nr II/12/2018 w sprawie 

ustalenia wysokości dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. Ustalona dopłatę do każdego 1m 
3 

dostarczonej wody dla II taryfowej 

grupy odbiorców usług, dla których następuje zakup wody od innego przedsiębiorstwa, a 

woda jest dostarczana do miejscowości Klewki, Obrąb, Mirów, Kijewice, Brzezice i 
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Sierakowo w wysokości 1,68 brutto zł. Dopłaty obowiązują od dnia 1 grudnia 2018 r do dnia 

30 listopada 2021r. 

W 2018 r. wystawiono faktury za dostawę wody łącznie na kwotę 1 003 725,64 zł netto 

natomiast do budżetu  wpłynęło 995 712,96 zł netto. Na dzień 31.12.2018 r. saldo zaległości   

z tytułu dostawy wody wyniosło 38 388,85 zł. 

Ilość przyłączy wodociągowych wybudowanych na terenie gminy Przasnysz-1897 (stan na 

31.12.2018r.) 

Wykaz przyłączy wodociągowych wg SUW stan na 31.12.2018r. 

Lp Miejscowość Ilość przyłączy wodociągowych 

1 SUW Leszno 320 

2 SUW Mchowo 149 

3 SUW Helenowo Nowe 517 

4 SUW Szla 631 

5 SUW Przasnysz (woda kupowana) 265 

6 Strefa Gospodarcza 15 

 

Od 1 maja 2018 r. Gmina Przasnysz rozpoczęła prowadzić działalność w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Przedmiotowa działalność  obejmuje zbiorowe odprowadzenie 

ścieków za pomocą gminnych sieci i urządzeń kanalizacyjnych do miejskiej oczyszczalni 

ścieków, położonej na terenie miasta Przasnysz. 

Analiza odprowadzonych ścieków do oczyszczalni oraz odprowadzonych ścieków przez 

odbiorów 

Miejscowość 

Ilość odprowadzonych 

ścieków  do oczyszczalni     

w m 
3 
według odczytów       z 

przepływomierza 

Ilość odprowadzonych ścieków 

przez  odbiorców w m 
3 
według 

odczytów z wodomierzy 

Straty 

w m 
3 w % 

Gostkowo 

 w Sierakowie                       

2 457 

    

Leszno 7 887 

Wielodróż 3 483 

Sierakowo  3 219 

Helenowo Stare 712 

Bogate 6 404 
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Dobrzankowo 4 232 

Emowo 185 

Razem 31 726 28 579 90,1 9,9 

Klewki 

w Klewkach 

2 171 

    

Mirów 624 

Obrąb 4 753 

Razem 8623 7 548 87,5 12,5 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz wyodrębniona 

jest jedna grupa odbiorców. Są to odbiorcy usług posiadający przyłącze kanalizacyjne i 

odprowadzający ścieki do gminnej sieci kanalizacyjnej. Przy rozliczeniach za odprowadzone 

ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa składające się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 

odprowadzonych ścieków.  

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Lp. 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (podane są 

cenami netto) 

Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

Rodzaj cen      i stawek 

opłat w okresie od 1 do 18 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy 

1 Grupa I cena ścieków (zł/m
3
) 6,00 zł 

 

 

Powyższa taryfa została zatwierdzona przez organ regulujący w drodze decyzji na okres 18 

miesięcy i obowiązuje na terenie gminy Przasnysz od 10.10.2018 r.  

Przy kalkulacji kosztów działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

uwzględniono: 

- ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów wodomierzy głównych u właścicieli 

nieruchomości posiadających przyłącze kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacyjnej  

(61300 m
3
), 

-ilość ścieków odprowadzonych kanalizacją wiejską do miejskiej oczyszczalni według 

odczytów przepływomierzy usytuowanych w końcowych przepompowaniach ścieków; 

- koszty energii generowane przez przepompownie ścieków, 

- koszty bieżącego utrzymania i konserwacji polegający na usuwaniu awarii na sieciach i 

urządzeniach kanalizacyjnych, wykonaniu przeglądów, konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

koszt monitoringu przepompowni ścieków. 
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Przy uwzględnieniu ceny za ścieki nie uwzględniono kosztu podatku od nieruchomości i 

amortyzacji. W przypadku uwzględnienia pominiętych kosztów cena za ścieki kształtował by 

się na poziomie  ok 12 zł za m
3
 odprowadzonych ścieków.  

W 2018 r. wystawiono faktury za odprowadzone ścieki łącznie na kwotę 205 581,38 zł netto 

natomiast do budżetu  wpłynęło 179 630,59 zł netto. Na dzień 31.12.2018 r. saldo zaległości   

z tytułu odprowadzonych ścieków wyniosło 26 201,75 zł. 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych na terenie gminy przasnysz – 718 (stan na 

31.12.2018 r.) 

Wykaz przyłączy kanalizacyjnych według miejscowości (stan na 31.12.2018 r.) 

Lp Miejscowość Ilość przyłączy kanalizacyjnych 

1 Bogate 131 

2 Dobrzankowo 101 

3 Emowo 3 

4 Gostkowo 40 

5 Helenowo Stare 18 

6 Klewki 42 

7 Leszno 142 

8 Mirów 11 

9 Obrąb 86 

10 Sierakowo 54 

11 Wielodróż 77 

12 Strefa Gospodarcza 13 

 Razem 718 

 

Koszty utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za 2018 r. (wspólne): 

- wynagrodzenia 215 218,47 zł, 
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- ryczałt – 7 818,24 zł. 

 

Koszty utrzymania sieci wodociągowej: 

- opłaty do Wód Polski za usługi wodne – 72 723,16 zł, 

- zakup materiałów do wodociągu – 23 200,22 zł, 

- zakup wody – 189 037,90 zł, 

- zakup energii na SUW – 166 491,70 zł, 

- awarie wodociągowe – 119 599,22 zł, 

- podatek od nieruchomości (wodociągi) – 288 672,00 zł, 

- pozostałe koszty wodociągowe – 17 959,35 zł. 

 

Koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej: 

- opłaty do Wód Polski za ścieki – 707,85 zł, 

- opłata za odprowadzone ścieki – 131 076,77 zł, 

- zakup energii do przepompowni ścieków – 50 770,10 zł, 

- awarie kanalizacyjne – 22 730,89 zł, 

- administracja sieci kanalizacyjnej  i eksploatacja kanalizacji PSG – 57 441,00 zł, 

- koszt monitoringu przepompowni ścieków – 3 272,29 zł, 

- podatek od nieruchomości (kanalizacja) – 206 460,16 zł, 

- pozostałe koszty kanalizacja -553,50 zł. 

 

W 2018 r. realizowano następujące inwestycje: 

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I- koszt inwestycji -

3 109 738,23 zł, koszt całkowity -3 749 753,56 zł; 

 - budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - koszt zadania 

1 383 791,42 zł, koszt całkowity – 2 324 606,31 zł; 

- budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa 

Krępa i Grabowo – koszt inwestycji 1 288 369,39 zł, koszt całkowity 2 468 914,79 zł. 
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- wykonano system monitorujący przepompowni ścieków w miejscowościach: Gostkowo i 

Leszno- za kwotę 25 950,50 zł; 

- rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo-Helenowo. Całkowity koszt inwestycji – 

185 014,10 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Dobrznkowo-Helenowo 

spowodowana  było częstymi awariami sieci wodociągowej w miejscowości Bogate i 

Wielodróż. Podczas awarii trzeba było zakręcić wodę dla dużej liczby nieruchomości. 

Obecnie woda ze SUW Helenowo Nowe dostarczana jest z dwóch stron. 

 

 

Ochrona środowiska 

 

1. Jakość powietrza na terenie gminy Przasnysz  

Oceny jakości  powietrza  za każdy  rok  dokonuje  na poziomie województwa  Główny 

Inspektor Ochrony  Środowiska  na  podstawie  art. 89 ustawy z dnia  27 kwietnia  2001 r.  

Prawo ochrony środowiska, a następnie   dokonuje  klasyfikacji stref dla, dla każdej  

substancji odrębnie , według określonych kryteriów. 

W województwie mazowieckim zostały wyodrębnione    cztery strefy  :  

- Aglomeracja  Warszawska 

- miasto Płock 

- miasto Radom 

- strefa mazowiecka, do której należy gmina Przasnysz 

 W wyniku rocznej  oceny jakości powietrza za 2018 rok w strefie mazowieckiej  doszło  

do przekroczenia  standardów imisyjnych   w następującym zakresie: 

- dla zanieczyszczeń  mających określone poziomy  dopuszczalne :   pył PM10 (24-h), pył     

  PM2,5 (rok); 

- dla zanieczyszczeń  mających określone  poziomy dopuszczalne dla pył PM 2,5(rok) fazy II; 

- dla  zanieczyszczeń mających określone poziomy  docelowe  benzo(a)piren B( a)P (rok). 

W/w zanieczyszczenia  mieszczą się w klasie C tj. powyżej poziomu dopuszczalnego, dla 

której wymagane są następujące działania: 

-  określenie  obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych; 

- opracowanie  lub aktualizacja   programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia      

  odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu; 

- kontrolowanie  stężeń zanieczyszczeń na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań  

  mających  na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów  dopuszczalnych 

 

W 2018 r. w gminie Przasnysz  został  przekroczony benzo(a)piren B (a)P w pyle  

PM10 ze względu na ochronę zdrowia  - typ normy – poziom docelowy  i  ozon O3 w celu 

ochrony zdrowia  i w celu ochrony roślin  - typ normy – poziom celu długoterminowego. 



107 
 

Głównym  źródłem zanieczyszczenia powietrza w  gminie jest emisja antropogeniczna  

pochodząca z sektora  bytowo-komunalnego   (emisja powierzchniowa), z komunikacji 

(emisja liniowa) oraz z działalności przemysłowej (emisja punktowa).  

Udział emisji punkowej na terenie gminy jest niewielki. Głównymi lokalnymi źródłami  

zanieczyszczeń są kominy domów  ogrzewanych indywidualnie  oraz komunikacja 

samochodowa  na obszarach  bezpośrednio sąsiadujących z drogami  o znacznym natężeniu 

ruchu.  

Na emisję komunikacyjną oraz hałas drogowy w gminie Przasnysz jest narażonych  

bezpośrednio ok. 1130 osób zamieszkałych  przy głównych trasach komunikacyjnych 

przebiegających przez teren gminy  tj.  drodze krajowej nr 57 i drogach wojewódzkich  nr 544 

i  617.  

 

2. Stan ekologiczny rzek na ternie gminy Przasnysz 

 

Przez teren gminy Przasnysz przepływają dwie większe rzeki Węgierka i Morawka, które są 

objęte monitoringiem  wód prowadzonym prze  Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska.  Ocenę jakości wód powierzchniowych prowadzi Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska, który opracowuje roczne raporty stanu środowiska naturalnego  w 

poszczególnych województwach.  

- rzeka Morawka  objęta jest monitoringiem w punkcie pomiarowym  Dobrzankowo. Według     

  oceny na podstawie badań przeprowadzonych w 2016 r.  rzeka Morawka sklasyfikowana 

jest  

  w następujący sposób:  

 III klasa wg  oceny na podstawie badań elementów biologicznych 

 Powyżej II klasy   wg  oceny na podstawie badań zanieczyszczeń fizyko-chemicznych 

 Klasa III (w pięciostopniowej skali) – stan ekologiczny umiarkowany 

- rzeka Węgierka   objęta jest monitoringiem w punkcie pomiarowym  Młodzianowo. Według  

   oceny na podstawie badań przeprowadzonych w 2018 r.  rzeka Węgierka  sklasyfikowana  

   jest w następujący sposób:  

 II klasa wg  oceny na podstawie badań elementów biologicznych 

 Powyżej II klasy   wg  oceny na podstawie badań zanieczyszczeń fizyko-chemicznych 

 Klasa III (w pięciostopniowej skali)– stan ekologiczny umiarkowany 

Na jakość wód  powierzchniowych największy wpływ ma  gospodarka ściekowa oraz 

rolnictwo. 

Ogólnie  źródła zanieczyszczeń można podzielić na: 

- punktowe ( są to wyloty kanalizacji z oczyszczalni ścieków  oraz wyloty kanalizacji 

deszczowej jako systemy  zorganizowane i kontrolowane, niekontrolowane punktowe 

zrzuty ścieków  najczęściej nieoczyszczonych lub nienależycie oczyszczonych), 

- obszarowe (są to zanieczyszczenia  spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów 

zurbanizowanych, w których nie ma kanalizacji deszczowej oraz z terenów użytkowanych 

rolniczo), 

- liniowe (związane z komunikacją drogową , szynową i wodną). 

Pozostałe cieki  nie są objęte monitoringiem. 
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3.  Lesistość gminy. 

 Na terenie gminy Przasnysz znajduje się   2888,9 ha lasów , w tym lasy publiczne 

stanowią  powierzchnię 1006 ha. Gmina nie posiada własnych lasów. 

Lesistość  gminy wynosi 15,7 %.   

 

4. Liczba spraw  zgłoszonych do Urzędu Gminy   z zakresu ochrony     

    środowiska. 

 Do Urzędu  Gminy w 2018 r. WIOŚ w Warszawie  Delegatura w Ostrołęce  zgłosił  
dwa przypadki naruszenia przepisów   z zakresu ochrony środowiska z prośbą o interwencję. 
W jednym przypadku wydano decyzję  nakazującą  usunięcia odpadów z miejsca 
nieprzeznaczonego do składowania odpadów. W drugim przypadku  nie stwierdzono 
naruszenia przepisów z zakresu Prawa ochrony środowiska.  
 

5. Liczba zgłoszeń i kontroli przeprowadzonych przez Urząd Gminy. 
 

          Pracownicy Urzędu Gminy   w 123 przypadkach skontrolowali wykonywanie przez 
właścicieli nieruchomości   obowiązku  usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych (szamb). W tym celu zostały wysłane pisma  wzywające właścicieli 
nieruchomości   do  dostarczenia dowodów  zgodnego z prawem opróżniania tych 
zbiorników.  Wezwani przekazywali do Urzędu niezbędne informacje dotyczące sprawy.    
 

 

DROGI 

 

Komunikacja, transport oraz sieć dróg na terenie Gminy Przasnysz 

1. Komunikacja zbiorowa 

Transport zbiorowy oparty jest na sieci komunikacji autobusowej prywatnych firm 

przewozowych. Pojazdy te nie mają wydzielonych osobnych pasów ruchu. Przedsiębiorstwa 

komunikacyjne obsługują linie podmiejskie, łączące gminę Przasnysz z okolicznymi 

miejscowościami oraz ośrodkami ponadregionalnymi i regionalnymi. 

Transport zbiorowy o znaczeniu lokalnym obsługuje firma „Przewozy Krajowe i 

Zagraniczne osób S.C.B.Czaplicka, K. Czaplicki”, a rozkład jazdy prezentuje się następująco: 

 nr linii 126 – nr kursu 82 (poranny), 83, 84, 99 (popołudniowy), kursuje w dni nauki 

szkolnej, trasa przejazdu: Przasnysz, Sierakowo, Dobrzankowo, Fijałkowo, Józefowo, 
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Helenowo Stare, Helenowo Nowe, Wielodróż, Bogate, Emowo, Lisiogóra, Bogate, 

Emowo, Dobrzankowo, Sierakowo, Przasnysz czas przejazdu 23 minuty, 

 nr linii 128 - numer kursu 87 (poranny), 88 (popołudniowy), kursuje w dni nauki 

szkolnej, dwa kursy rano i popołudniu, trasa przejazdu: Przasnysz, Bartniki, 

Przasnysz, czas przejazdu 23 minuty, 

 nr linii 129, numer kursu 95 (rano), 110 (popołudniowy), kursuje w dni nauki szkolnej 

trasa: Przasnysz, Mchówko, Mchowo, Oględa,Mchowo Szkoła, Kijewice, Mirów, 

Obrąb, Klewki, Przasnysz, czas przejazdu 40 minut, 

 numer linii 204, numer kursu 520 (poranny), 519 (poranny), 521 (popołudniowy), 

kursuje w dni nauki szkolnej, trasa przejazdu: Krasne, Wężewo, Żbiki, Żbiki 

Gawronki Gostkowo, Annopol, Leszno, Przasnysz, czas przejazdu 31 minut. 

 nr linii 205, nr kursu 523 (popołudniowy), 524 (poranny), trasa przejazdu Przasnysz, 

Leszno, Gostkowo, Leszno, Annopol, Cierpigórz, Leszno, czas przejazdu 28 minut, 

 nr linii 206, kurs 525 (poranny), 526 (popołudniowy), trasa przejazdu Przasnysz, 

Golany, Dębowa Karczma, Bartołdy, Gustawin, Turowo, Skierki, Golany, Przasnysz, 

czas przejazdu 36 minut. 

 nr linii 207, numer kursu 529, 528, 530 (poranne), 531, 532 (popołudniowe), kursują 

w dni nauki szkolnej, trasa przejazdu Przasnysz, Zawadki, Karwacz, Wyrąb Karwacki, 

Frankowo, Wyrąb Karwacki, Karwacz, Góry Karwackie, Polny Młyn, Wandolin, 

Zawadki, Przasnysz, czas przejazdu 46 minut. 

 

2. NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ  ZLOKALIZOWANYCH JEST 234,25 KM 

DRÓG PUBLICZNYCH, W TYM: 

 

2.1. DROGA KRAJOWA NR 57 relacji Bartoszyce – Biskupiec – Szczytno – Przasnysz – 

Pułtusk – o długości 14,7 km  

 

W dniu 27 października 2017 r. Gmina Przasnysz zawarła porozumienie o współpracy 

partnerskiej z Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 

W ramach współpracy Gmina Przasnysz zobowiązała się ponieść koszty dokumentacji 

niezbędnej do realizacji chodników w pasie drogowym drogi krajowej nr 57 w 
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miejscowościach: Sierakowo, na odcinkach od km 150+600 do km 150+900 (strona 

prawa) oraz od km 151+450 do kim 151+880 (strona prawa), Bogate na odcinkach: od 

km 157+720 do km 158+300(strona lewa) oraz od km 158+940 do km 159+320 (strona 

lewa), Dobrzankowo, na odcinku od km 155+125 do 156+080 (strona prawa). W ramach 

porozumienia Gmina Przasnysz zobowiązała się sporządzić dokumentację projektową 

obejmującą: mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczną przygotowanie 

operatu wodno-prawnego oraz dokumentów do uzyskania pozwolenia wodno- prawnego, 

projekt budowlano – wykonawczy (branża sanitarna), projekt budowlano – wykonawczy 

(branża drogowa), kosztorys inwestorski, przedmiar robót i kosztorys ofertowy, 

specyfikację techniczną, projekt stałej organizacji ruchu, sporządzenie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, projekt budowlano – wykonawczy (branża sanitarna, 

drogowa), specyfikacja  techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i kosztorys 

ofertowy w formie elektronicznej, opracowania i uzgodnienia z gestorami właściwych 

sieci dokumentacji technicznej, umożliwiającej przełożenie lub zabezpieczenie urządzeń 

lub obiektów, a w szczególności pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót. Termin 

realizacji powyższych przedsięwzięć przez GDDKiA zadeklarowano do końca 2020 roku. 

W ramach porozumienia Gmina Przasnysz musi uzyskać wszelkie uzgodnienia, w tym 

decyzje udzielającą pozwolenia wodno-prawnego obecnie wydawaną przez Wody 

Polskie. Dla przykładu, Wójt Gminy Przasnysz zwrócił się z wnioskiem o wydanie 

decyzji udzielającej pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji w Dobrzankowie w 

październiku 2018 r., postępowanie zakończyło się dopiero w kwietniu 2019 r. pozytywną 

decyzją. Zarządca drogi krajowej scedował na Wójta Gminy Przasnysz konieczność 

uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień, których terminy są zależne od innych 

organów. Na początku 2019 r. przekazano protokołem zdawczo odbiorczym 

dokumentację dotyczącą budowy chodników w m. Sierakowo. Termin wykonania 

inwestycji jest zależny od zarządcy drogi krajowej. W kwietniu 2019 r. zgłoszono roboty 

budowlane do Wojewody Mazowieckiego dotyczące m. Bogate. W części dotyczącej m. 

Dobrzankowo ze względu na inne strony postępowania oczekujemy na prawomocność 

decyzji udzielającej pozwolenia wodno-prawnego.  

Postulaty mieszkańców z 2018 r. odnośnie budowy chodników na terenie Gminy 

Przasnysz i poprawy bezpieczeństwa wzdłuż drogi krajowej DK 57, w miejscowości 

Bogate (od przystanku PKS Emowo do szkoły), w miejscowości Mchowo (budowa 

ścieżki rowerowej i  chodnika od m. Przasnysz do m. Mchowo, oraz budowa chodnika od 

szkoły w kierunku kolonii Mchowo Góry), w miejscowości Dobrzankowo w sprawie 

poprawy bezpieczeństwa osób przechodzących przez drogę krajową, zostały przekazane 
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do GDDKiA pod koniec 2018 r. do dnia dzisiejszego Gmina Przasnysz nie otrzymała 

odpowiedzi. 

 

2.2.  DROGI WOJEWÓDZKIE – o długości 11,1 km, 

 w klasie dróg głównych ruchu przyspieszonego (GP): 

 droga wojewódzka  nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów; 

 w klasie dróg głównych (G): 

 droga wojewódzka nr 544 relacji Mława – Przasnysz – Krasnosielc – Ostrołęka; 

 

W 2018r. Powiat Przasnyski na mocy zawartego porozumienia z Województwem 

Mazowieckim rozpoczął procedury w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 544 prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy 

Gospodarczej w Sierakowie w km 98+954 – 111+954 i w km 115+541 – 118+735”. Po 

interwencji Wójta Gminy Przasnysz oraz mieszkańców m. Klewki i Karwacz w projekcie 

oprócz modernizacji nawierzchni uwzględniono budowę ścieżki rowerowej i chodników w m. 

Klewki oraz budowę zatoki autobusowej w m. Karwacz. Ze względu na lokalizację oraz linie 

rozgraniczające teren inwestycji Inwestor nie uwzględnił pozostałych postulatów tzn. budowy 

zatoki autobusowej w m. Wyrąb Karwacki, budowy ścieżki rowerowej biegnącej od m. 

Karwacz do m. Wyrąb Karwacki oraz budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w m. 

Sierakowo. W ramach zadania uwzględniono również przebudowę skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową 3229 W oraz drogą gminną, powstanie 

skanalizowane skrzyżowanie typu „rondo”, oraz skanalizowane zostanie skrzyżowanie drogi 

wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 3237W w m. Karwacz. 

 

2.3. DROGI POWIATOWE– o długości  81,8 km wszystkie o nawierzchni 

asfaltowej: 

 w klasie dróg głównych (G): 

 droga powiatowa nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki; 

 droga powiatowa nr 3216W (Janowo) – gr. woj. – Mchowo; 

 droga powiatowa nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – 

Klewki; 

 droga powiatowa nr 3227W Przasnysz – Baranowo; 

 w klasie dróg zbiorczych (Z): 
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 droga powiatowa nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki; 

 droga powiatowa nr 3237W Lipa – Karwacz; 

 droga powiatowa nr 3229W Sierakowo – do drogi nr 544; 

 droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – 

Przemiarowo; 

 droga powiatowa nr 3230W Sierakowo – Cierpigórz – Przasnysz; 

 droga powiatowa nr 2133W Szczuki – Płoniawy Bramura; 

 w klasie dróg lokalnych (L): 

 droga powiatowa nr 3224W Szla – Osówiec Kmiecy – do drogi  (Przasnysz – 

Brzeski Kołaki); 

 droga powiatowa nr 3225W Mchowo – Kijewice – Obrąb; 

 droga powiatowa nr 3228W Przasnysz – Polny Młyn – Góry Karwackie; 

 droga powiatowa nr 3231W Bogate – Gostkowo; 

 droga powiatowa nr 3233W Dobrzankowo – Helenowo – Bogate; 

 droga powiatowa nr 3232W Dobrzankowo – Fijałkowo – Wyrąb Karwacki. 

 

2.4. DROGI GMINNE–  o długości 126,65 km.  

Drogi ulepszone (asfaltowe, 

powierzchniowe utrwalenie, betonowe) 
Drogi żwirowe Drogi gruntowe 

91,45 km 13,40 km 21,80 km 

Procentowy udział dróg 

72% 11% 17% 

 

W 2018 roku poprawiono standard dróg gminnych o łącznej długości 7,231 km 

poprzez  zwiększenie nośności, poszerzenia, powierzchniowe utrwalenia emulsją asfaltową, 

modernizację nawierzchni co stanowi 7,9% długości dróg ulepszonych na terenie Gminy. 

Wykonano remont 17,02 km dróg gminnych żwirowych i gruntowych poprzez nawiezienie 

żwiru, tłucznia, gruzu z odzysku wraz z wbudowaniem co stanowi 48% długości dróg 

żwirowych i gruntowych. 

3. ŚCIEŻKA ROWEROWA NA TERENIE KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ  
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Przez obszar gminy przebiega wpisana w 1995 r. do rejestru mazowieckiego konserwatora 

zabytków nitka kolejki wąskotorowej Mławskiej Kolei Dojazdowej, łącząca miejscowości: 

Mława, Grudusk, Przasnysz, Krasne i kończąca bieg w MakowieMazowieckim. W 1985 roku 

podjęto decyzje o zamknięciu jej dla ruchu osobowego. W 2017 r. Gmina Przasnysz 

nieodpłatnie przejęła od PKP S.A prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości Skarbu 

Państwa wraz z własnością infrastruktury kolejowej związanej z przejmowaną linią z 

przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie transportu i turystyki.  

Uchwalając Studium Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

uwzględniono zachowanie zabytkowego układu przestrzennego wąskotorowej kolejki – 

Mławskiej KoleiDojazdowej, dopuszczono nadanie jej nowej funkcji w celu stworzenia 

ścieżki rowerowejw trasie kolejki. Gmina Przasnysz wraz z innymi samorządami poczyniła 

uzgodnienia dotyczące stworzenia ścieżki rowerowej. Koncepcja budowy ścieżki została 

sporządzona przez Gminę Krasne i przekazana do zaopiniowania innym organom. Jednakże 

w opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niedopuszczalna jest 

fizyczna likwidacja torowiska oraz bocznic stacji kolejowych. Bez pozytywnej zgody 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gmina Przasnysz nie uzyska 

decyzji pozwolenia na budowę. Wobec powyższego obecnie trwa poszukiwanie nowych 

rozwiązań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 
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OSP OBRĄB :Włodzimierz Lewicki , Łukasz Bruździak, Grażyna Wróblewska, Mariusz Ryb-

czyński, Dariusz Majewski ( 2018r. ) 

 

.  

W Gminie Przasnysz funkcjonuje dziesięć jednostek OSP.  
Poniżej przedstawiono wykaz członków OSP w latach 2014-2018, w tym członków bezpo-

średnio biorących udział w działaniach  ratowniczych: 
 

Lp. Nazwa OSP 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Ogólny stan 

członków 

OSP/ człon-

kowie biorą-

cy bezpo-

średni udział 

w działaniach 

ratowniczych 

Ogólny stan 

członków 

OSP/ człon-

kowie biorą-

cy bezpo-

średni udział 

w działa-

niach ratow-

niczych 

Ogólny stan 

członków 

OSP/ człon-

kowie biorą-

cy bezpo-

średni udział 

w działa-

niach ratow-

niczych 

Ogólny stan 

członków 

OSP/ człon-

kowie biorą-

cy bezpo-

średni udział 

w działa-

niach ratow-

niczych 

Ogólny stan 

członków 

OSP/ człon-

kowie biorą-

cy bezpo-

średni udział 

w działaniach 

ratowniczych 

1 Bogate 47/17 38/19 43/19 43/24 39/16 

2 Dobrzankowo 14/4 14/4 12/5 12/5 12/6 

3 Gostkowo 16/6 16/6 15/4 16/4 15/9 

4 Karwacz 41/14 31/13 25/6 23/10 22/10 

5 Leszno 41/17 31/15 24/12 25/12 25/13 

6 Mchowo 32/22 35/23 28/18 32/21 28/28 

7 Obrąb 32/13 29/12 29/10 27/10 30/12 
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8 Stara Krępa 34/9 33/5 28/5 27/5 26/11 

9 Szla 18/8 19/7 18/2 15/2 15/8 

10 Zawadki 18/9 18/8 18/7 18/7 18/8 

RAZEM 293/119 264/112 240/88 238/100 230/121 

 

Wykaz członków OSP według struktury wiekowej 

Lp. Nazwa jednostki 
Wiek w latach 

Razem 
Członkowie 

wspierający 18 - 30 31 - 60 61 < 

1 OSP Bogate 12 25 2 39 30 

2 OSP Dobrzankowo 4 7 1 12 0 

3 OSP Gostkowo 4 11 0 15 0 

4 OSP Karwacz 6 15 1 22 1 

5 OSP Leszno 8 13 4 25 0 

6 OSP Mchowo 12 16 2 30 14 

7 OSP Obrąb 6 22 2 30 0 

8 OSP Stara Krępa 5 7 1 13 0 

9 OSP Szla 3 11 1 15 0 

10 OSP Zawadki 5 11 2 18 0 

W powyższej tabeli uwidaczniają się malejące z biegiem lat szeregi członków OSP. 

Kurczące się stany osobowe w ochotniczych strażach pożarnych  mają złożoną przyczynę. 

Głównie jest to  motyw ekonomiczny. Młodzi ludzie wstępują w szeregi OSP. Po jakimś cza-

sie w poszukiwaniu pracy  emigrują ze wsi do miasta. Jeśli nie jest to wyjazd na stałe, to pra-

cują od poniedziałku do z powrotem do pracy soboty poza miejscem  zamieszkania. Więź z 

OSP osłabia się i z czasem zanika. 

Inną przyczyną zmniejszania się aktywności członków w OSP są stawiane im coraz większe 

wymogi proceduralne do służby w OSP. By móc aktywnie uczestniczyć w działaniach ratow-

niczo-gaśniczych od członka OSP wymaga się ukończenia szkolenia BHP. Ukończenia co 

najmniej kursu podstawowego, którego program  nauczania w myśl aktualnych przepisów 

wynosi 126 godzin zajęć dydaktycznych zakończonych ćwiczeniem w komorze dymowej. 

Zaliczenia badania psychologicznego wykluczającego przeciwwskazania do działań ratowni-

czo-gaśniczych. Poddaniu się badaniom specjalistycznym (co trzy lata) u okulisty, neurologa, 

pulmologa, badaniu morfologii, zakończonych wizytą u lekarza rodzinnego z badaniem ogól-

nym oraz wydaniem zaświadczenia o braku przeciwskazań do działań ratowniczo-gaśniczych.  

Strażakami czynnymi nie mogą być ludzie z grupą inwalidzką. 

Pracując zawodowo lub prowadząc gospodarstwo rolne wielu młodych ludzi chce być straża-

kami lecz nie jest w stanie znaleźć i poświęcić tyle czasu na przygotowanie się do społecznej 

pracy w OSP. 

  

           Ratownicy OSP funkcjonujących na obszarze Gminy Przasnysz, którzy biorą bezpo-

średni udział w akcjach ratowniczo gaśniczych spełniają w pełni standardy wyznaczone przez 
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komendanta głównego PSP. Członkowie OSP biorący bezpośredni udział w akcjach ratow-

niczo-gaśniczych są przeszkoleni odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowa-

dzenia działań bojowych. Mają przeprowadzone badania lekarskie odnośnie pracy w ak-

cjach ratowniczo gaśniczych. Posiadają ukończone minimum podstawowe szkolenie straża-

ków. Są ubezpieczeni indywidualnie i grupowo od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Kierowcy samochodów są przeszkoleni w obsłudze sprzętu. Mają przeprowadzone obadania 

lekarskie i psychologiczne uprawniające ich do poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi 

potwierdzone decyzją Starostwa Powiatowego. Są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

Wykaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego posiadanego przez jednostki OSP  

w Gminie Przasnysz 

Lp

. 

Nazwa/typ 

jednostki 

Liczba 

upraw-

nionych 

członków 

OSP do 

działań 

ratowni-

czych 

Liczba 

wyjaz-

dów do 

akcji 

rat.-

gaśn. 

Zestawienie sił i środków 

1. OSP Bogate 

S-1 

16 21 

Samochód pożarniczy marki Mercedes-Benz 

Atego rok produkcji 2008 zakupiony w 2017 

r.; zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 1 

kpl; zabezpieczenie poduszki powietrznej 

kierowcy i pasażera, sprzęt do oznakowania 

terenu akcji ratowniczej, osłona zabezpiecza-

jąca poszkodowanego,  piła ratownicza do 

szyb klejonych,  motopompa pożarnicza PO-5  

2 szt.; pompa szlamowa Honda 1 szt.; agregat 

prądotwórczy z masztem oświetleniowym 1 

kpl.; piła spalinowa do cięcia drewna 2 szt.; 

radiostacja nasobna 2 szt.; komplet węży i 

armatury wodnej, wyposażenie osobiste i 

ochronne 

2. OSP Do-

brzankowo S-

1 

6 4 

Samochód pożarniczy marki Ford Transit rok 

produkcji 2005; motopompa pożarnicza PO-5 

1 szt.; motopompa pożarnicza Spec. Poż. 1 

szt; pompa szlamowa Honda 1 szt.; agregat 

prądotwórczy z masztem oświetleniowym 1 

kpl.; piła spalinowa do cięcia drewna 2 szt.; 

komplet węży i armatury wodnej, wyposaże-

nie osobiste i ochronne 

3. OSP Gostko-

wo S-1 

9 2 

Samochód pożarniczy marki Ford Transit rok 

produkcji  2000; motopompa pożarnicza PO-5 

1 szt.; motopompa pożarnicza Spec. Poż. 1 

szt; pompa szlamowa Honda 1 szt.; piła spali-

nowa do cięcia drewna 1 szt.; komplet węży i 

armatury wodnej, wyposażenie osobiste i 

ochronne 
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4. OSP Karwacz 

S-1 

10 13 

Samochód pożarniczy marki Star 266 rok 

produkcji 1994; zestaw narzędzi hydraulicznych 

do ratownictwa technicznego 1 kpl; zabezpie-

czenie poduszki powietrznej kierowcy i pasaże-

ra, sprzęt do oznakowania terenu akcji ratowni-

czej, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, 

piła ratownicza do szyb klejonych, motopompa 

pożarnicza PO-5 2 szt.; pompa szlamowa Honda 

1 szt.; pompa pływająca 1 szt.; agregat prądo-

twórczy z masztem oświetleniowym 1 kpl.; piła 

spalinowa do cięcia drewna 2 szt.; komplet węży 

i armatury wodnej, wyposażenie osobiste i 

ochronne 

5. OSP Leszno 

S-2 

13 17 

Samochód pożarniczy marki: Jelcz 005 rok 

produkcji 1983, Ford Transit rok produkcji 

2003; motopompa pożarnicza PO-5 1 szt.; 

sprzęt do oznakowania terenu akcji ratowni-

czej, osłona zabezpieczająca poszkodowane-

go, motopompa pożarnicza Spec. Poż. 1 szt.; 

pompa szlamowa Honda 1 szt.; pompa pływa-

jąca 1 szt.; agregat prądotwórczy z masztem 

oświetleniowym 1 kpl.; piła spalinowa do 

cięcia drewna 2 szt.; radiostacja nasobna 2 

szt.; komplet węży i armatury wodnej, wypo-

sażenie osobiste i ochronne 

6. OSP Mchowo 

S-3 włączona 

do KSRG 

28 37 

Samochód pożarniczy marki: Renault Midlum 

rok produkcji 2010, Mercedes-Benz Sprinter 

rok produkcji  2010, Jelcz 005 rok produkcji 

1989; zestaw narzędzi hydraulicznych do ra-

townictwa technicznego 2 kpl; zestaw ratow-

nictwa medycznego PSP R1 2 kpl; defibryla-

tor AED, zabezpieczenie poduszki powietrz-

nej kierowcy i pasażera, sprzęt do oznakowa-

nia terenu akcji ratowniczej, osłona zabezpie-

czająca poszkodowanego, piła ratownicza do 

szyb klejonych, motopompa pożarnicza PO-5 

2 szt.; pompa szlamowa Honda 2 szt.; pompa 

pływająca 2 szt.; agregat prądotwórczy z 

masztem oświetleniowym 2 kpl.; agregat 

wodny 1 szt.; piła spalinowa do cięcia drewna 

3 szt.; piła spalinowa do cięcia betony i stali 1 

szt.; aparat powietrzny 4 kpl.; radiostacja na-

sobna 2 szt.; komplet węży i armatury wod-

nej, wyposażenie osobiste i ochronne 

7. OSP Obrąb  

S-2 włączona 

do KSRG 

12 14 

Samochód pożarniczy marki: Stolarczyk/Man 

rok produkcji 2017, Star 266 rok produkcji  

1994; zestaw narzędzi hydraulicznych do ra-

townictwa technicznego 1 kpl; zestaw ratow-

nictwa medycznego PSP R1 1 kpl; zabezpie-

czenie poduszki powietrznej kierowcy i pasa-

żera, sprzęt do oznakowania terenu akcji ra-

towniczej,  osłona zabezpieczająca poszko-
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dowanego, piła ratownicza do szyb klejonych, 

motopompa pożarnicza PO-5 2 szt.; pompa 

szlamowa Honda 2 szt.; agregat prądotwórczy 

z masztem oświetleniowym 1 kpl.; piła spali-

nowa do cięcia drewna 3 szt.; piła spalinowa 

do cięcia betony i stali 1 szt.; aparat powietrz-

ny 4 kpl.; radiostacja nasobna 2 szt.; komplet 

węży i armatury wodnej, wyposażenie osobi-

ste i ochronne 

8. OSP Stara 

Krępa S-1 

11 14 

Samochód pożarniczy marki Star 266 rok 

produkcji  1994; zestaw ratownictwa me-

dycznego PSP R1 1 kpl; sprzęt do oznakowa-

nia terenu akcji ratowniczej, osłona zabezpie-

czająca poszkodowanego, pompa szlamowa 

Honda 1 szt.; agregat prądotwórczy z masz-

tem oświetleniowym 1 kpl.; piła spalinowa do 

cięcia drewna 2 szt.; komplet węży i armatury 

wodnej, wyposażenie osobiste i ochronne 

9. OSP Szla S-1 

8 2 

Samochód pożarniczy marki Ford Transit rok 

produkcji 2006; motopompa pożarnicza PO-5 

1 szt.; motopompa pożarnicza Spec. Poż. 1 

szt; pompa szlamowa Honda 1 szt.; piła spali-

nowa do cięcia drewna 2 szt.; komplet węży i 

armatury wodnej, wyposażenie osobiste i 

ochronne 

10. OSP Zawadki 

S-1 

8 1 

Samochód pożarniczy marki Lublin 33 rok 

produkcji 1999; motopompa pożarnicza PO-5 

1 szt.; motopompa pożarnicza Spec. Poż. 1 

szt; pompa szlamowa Honda 1 szt.; piła spali-

nowa do cięcia drewna 2 szt.; komplet węży i 

armatury wodnej, wyposażenie osobiste i 

ochronne 

 

Osoby nie posiadające odpowiedniego wyszkolenia pożarniczego, nie posiadające aktu-

alnych badań lekarskich, nie ubezpieczone a także emeryci i renciści nie mogą brać 

czynnego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Planowane środki w budżecie gminy Przasnysz na funkcjonowanie jednostek OSP kształto-

wały się w latach 2014 – 2017 w następujących wysokościach: 

Rok Plan wydatków  

 

w tym 

bieżące majątkowe 

2014 244.250,00 239.250,00 5.000,00 

2015 304.000,00 243.000,00 61.000,00 

2016 347.154,94 262.949,94 84.205,00 

2017 1.515.110,00 267.000,00 1.248.110,00 

2018 309.599,73 273.263,54 0 

 

Planowanie wydatków  w budżecie Gminy na pokrycie kosztów funkcjonowania 10 jednostek 

OSP z terenu Gminy Przasnysz opierało się na analizie potrzeb wynikających z zapewnienia 
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gotowości operacyjno-bojowej.  W pierwszej kolejności przy planowaniu wydatków brane 

były pod uwagę wydatki na naprawę i konserwację sprzętu, zaopatrzenie w paliwo i materiały 

eksploatacyjne, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, okresowe badania techniczne 

samochodów pożarniczych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 

szkoleniach i inne.  Podstawą planowania na kolejny rok były zawsze poniesione wydatki w 

poprzednich latach (dane historyczne), które aktualizowano o ewentualny wzrost  cen towa-

rów i usług. Potrzeby na wydatki związane  z zakupem sprzętu przeciwpożarowego, samo-

chodów pożarniczych są przekazywane do Urzędu Gminy w formie ustnej lub pisemnej. Po 

dokonaniu analizy zgłaszanych wniosków przez jednostki OSP i uznaniu ich za zasadne, 

ewentualne zmiany są uwzględniane  w uchwałach budżetowych gminy 

Wysokość finansowania poszczególnych OSP przez Gminę Przasnysz była uzależniona prze-

de wszystkim od potrzeb sprzętowych danej jednostki OSP. Priorytetem w zaopatrzeniu były 

jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego ( OSP Mchowo i 

OSP Obrąb ). Następnie jednostki OSP posiadające na wyposażeniu średnie samochody ra-

towniczo-gaśnicze. W dalszej kolejności uzupełniano sprzęt ratowniczo-gaśniczy w pozosta-

łych jednostkach. Podstawą doposażania jednostek OSP była ilość wyjazdów do akcji ratow-

niczo-gaśniczych, stopień wyszkolenia członków OSP oraz zalecenia Komendanta Głównego 

PSP dotyczące wyposażenia w sprzęt poszczególnych typów jednostek i pojazdów pożarni-

czych. 

Ilość wyjazdów jednostek OSP z Gminy Przasnysz do zdarzeń  ratowniczo-gaśniczych 

za lata 2014 - 2018 

Lp. Nazwa jednostki 

OSP 
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. Razem 

1 Bogate 13 25 9 20 21 88 

2 Dobrzankowo 2 10 3 3 4 22 

3 Gostkowo 0 4 0 2 2 8 

4 Karwacz 10 15 13 15 13 66 

5 Leszno 18 25 11 9 17 80 

6 Mchowo (KSRG) 44 73 55 64 37 273 

7 Obrąb (KSRG) 5 26 12 30 14 87 

8 Stara Krępa 5 3 5 6 14 33 

9 Szla 2 1 2 1 2 8 

10 Zawadki 1 6 4 4 1 16 

Razem 100 188 114 154 125 681 
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Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych 

zaliczają jednostki włączone do KSRG. Są to jednostki posiadające minimum po dwa pojazdy 

bojowe, odpowiednio wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i najlepiej wyszkolone.  

Wykaz poniesionych nakładów na utrzymanie podstawowej gotowości bojowej jednostek OSP 

za rok 2018 (w złotych) 

Lp. 
Nazwa jed-

nostki OSP 

Poniesione wydatki na: 

Materiały 

pędne 

Ekwiwalent 

za wyjazdy 

Utrzymanie 

sprawności 

sprzętu poż. 

Zakup 

sprzętu poż. 
Razem 

1 Bogate 3.089,67 5.226,90 6.250,58 12.401,65 26.968,80 

2 Dobrzankowo 938,80 1.978,90 249,00 4.390,04 7.556,74 

3 Gostkowo 352,49 880,81 149,00 1.043,04 2.425,34 

4 Karwacz 1.021,83 1.140,77 1.965,30 9.146,28 13.274,18 

5 Leszno 1.226,03 2.442,74 2.669,07 6.520,23 12.858,07 

6 Mchowo 

(KSRG) 
3.540,56 9.410,28 9.911,19 18.621,99 41.484,02 

7 Obrąb 

(KSRG) 
2.897,37 3.080,00 6.582,63 9.537,42 22.097,42 

8 Stara Krępa 1.622,71 5.748,40 12.917,03 9.463,66 29.751,80 

9 Szla 633,03 0 335,65 3.480,90 4.449,58 

10 Zawadki 342,06 136,29 670,77 3.600,90 4.750,02 

Razem 15.664,55 30.045,09 41.700,22 78.206,11 165.615,97 

 

Wykaz wydatków na ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i ochotników za rok 2018 – 

27.515,00 zł; 

Wykaz wydatków na badania techniczne i rejestrację pojazdów pożarniczych za rok 2018 – 

2.526,00 zł (przegląd techniczny:   GBA- 204 zł x 8 samochodów, GLM-149 zł x 6 samocho-

dów), 323,50 zł (rejestracja pojazdów i wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami); 

Wykaz wydatków na badania lekarskie i psychologiczne członków OSP za rok 2018 – 

5.340,00 zł; 

Wykaz wydatków na przegląd i legalizację podręcznego sprzęt gaśniczego w OSP za rok 

2018 – 1.825,00 zł; 

Wydatki ogółem (wykonanie) poniesione na ochronę przeciwpożarową za 2008 r.  -  

231.739,47 zł 
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Wydatki ogółem (wykonanie) poniesione na ochronę przeciwpożarową za 2018 r.  -  

273.263,54 zł 

W 2017 r. zakupiono dla OSP 2  samochody pożarnicze: 

dla OSP Bogate średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Benz Atego rok pro-

dukcji 2008 za kwotę 440.000,00 zł  - ze środków własnych, 

dla OSP Obrąb średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Stolarczyk/Man rok produkcji 

2017 za kwotę 808.110,00 zł 

- środki własneGminy Przasnysz 508 110,00 zł, 

- środki Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

200.000,00 zł, 
- środki Samorządu Województwa Mazowieckiego 100 000,00 zł. 

W 2018 r. pozyskano środki finansowe w kwocie 101.895,27 zł w ramach: 

Realizacja zadania pn.:„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udziele-

nia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia z dotacją z „Funduszu 

Sprawiedliwości” dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Przasnysz”  

- pomoc finansowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości 67.283,27 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz 679,63 zł. 

Realizacja zadania pn.: „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018” - remont boksu garażo-

wego w strażnicy OSP Karwacz  

- pomoc finansowa ze środków samorządu województwa mazowieckiego 23.742,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz  15.618,00 zł. 

Realizacja zadania pn.: „Przygotowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej do działań ra-

towniczo-gaśniczych poprzez remont boksu garażowego OSP Leszno” 

- pomoc finansowa ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 8.470,00 zł; 

- środki własne Gminy Przasnysz 3.630,00 zł. 

Realizacja zakupów sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków 

OSP Bogate:  

- pomoc finansowa ze środków Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego 1.000,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz 2.156,97 zł. 

OSP Mchowo: 

- pomoc finansowa ze środków Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego  800,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz 1.968,73 zł. 

 

OŚWIETLENIE  ULICZNE 

 

Wykaz punktów oświetleniowych na terenie Gminy Przasnysz: 
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Oświetlenie uliczne służy do poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych. 

 

W 2018 r. koszt wykonania  usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Przasnysz wyniósł  95 940, 00 zł brutto, w ramach tej kwoty dodatkowo wyremontowano 

linię w miejscowości Bogate. 

Koszt energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych w 2018 r. wyniósł 186 835,54 

zł.  

W 2018 r. zorganizowano przetarg nieograniczony na dostawę energii eklektycznej w 

ramach usługi kompleksowej dla Gminy Przasnysz oraz podległych jednostek na potrzeby 

zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego. Umowa została podpisana z PGE 

Obrót S.A ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.  

Od kilku lat Gmina Przasnysz sukcesywnie zwiększa liczebność bożonarodzeniowych 

iluminacji. Podkreślają one atmosferę świąt Bożego Narodzenia. W 2018 roku dodatkowo 

zakupiono 15 szt.  iluminacji latarniowych LED- świątecznych bożonarodzeniowych za 

łączną kwotę 5 904,00 zł. 

 

W 2018 r. na terenie gminy było 1113szt punktów oświetlenia ulicznego i 10 solarów, 

a na terenie 17 – tysięcznego miasta Przasnysza było zainstalowanych w 2018 r – 1889 szt. 

W 2017 r. na terenie gminy Przasnysz funkcjonowało 1086 szt punktów 

oświetleniowych i 8 solarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Nazwa miejscowości Ilość punktów 

oświetleniowych 

Ilość punktów 

oświetleniowych typu solar 
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1. Bartniki 56  

2. Grabowo 28  

3. Kijewice 6 2 

4. Mchowo 54  

5. Obrąb 64  

6. Klewki 24  

7. Bogate 82  

8. Helenowo Nowe 32  

9. Dobrzankowo 62  

10. Karwacz 63  

11. Annopol 13 1 

12. Leszno 92 1 

13. Golany 32  

14. Stara Krępa 18  

15. Dębiny 12 1 

16. Fijałkowo 14  

17. Osówiec Kmiecy 27  

18. Emowo 11 1 

19. Gostkowo 31 2 

20. Góry Karwackie 13  

21. Mchówko 18  

22. Kuskowo 7  

23. Osówiec Szlachecki 12  

24. Sierakowo 38 1 

25. Szla 81  

26. Wielodróż 54  

27. Zakocie 14  

28. Wyrąb Karwacki 9  

29. Sątrzaska 24  

30. Zawadki 3  

31. Wandolin 0 1 

32. Mirów 10  

33. Helenowo Stare 30  

34. Cierpigórz 11  

35. Oględa 19  

36. Lisiogóra 17  

37. Cegielnia 5  

38. Fijałkowo - Dobrzankowo 9  

39. Kolonia Bogate 17  

40. Patołęka 1  

 Razem: 1113 10 
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Ilość przestępstw, wykroczeń, wypadków w 2018r na terenie Gminy 

Przasnysz wg danych KPP w Przasnyszu 

 

 

 

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

został przyjęty do realizacji uchwałą Nr  XXXV/260/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 

30 grudnia 2017 r. 
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Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018  były: 

1. Ograniczenie dostępu do alkoholu poprzez zminimalizowanie zjawiska spożywania 

alkoholu przez osoby niepełnoletnie. 

2.Umożliwienie osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin korzystania z 

niezbędnej pomocy terapeutycznej, poradnictwa i informacji na temat nadużywania 

alkoholu. 

 

3. Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej z zakresu zjawiska przemocy domowej, 

powstrzymania przemocy oraz pomocy ofiarom. 

 

4. Uwrażliwienie i uświadomienie rodziców na potrzeby dzieci wychowujących się w 

rodzinach alkoholowych. 

Program, jak w latach poprzednich , realizowany był przy współpracy z jednostkami gminnymi 

i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania 

zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.  

 

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podejmowane 

były poniżej przedstawione działania.  

 

Systematyczne prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  

         W dniach 20, 21, i 24.09.2019 r. przeprowadzono kontrolę wszystkich punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych występujących na terenie Gminy Przasnysz w zakresie 

przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych  i warunków korzystania z zezwoleń. 

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wynikających z naruszeń przepisów, 

które skutkowałoby cofnięciem zezwolenia.  Kontrolę w tym zakresie prowadziła również 

Policja. Przeprowadzono w sumie  69  kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

 W dniu 22 maja 2018 r. FirmiaProges –Instytut Rozwoju i Edukacji z Rzeszowa przeprowadziła 

terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Akcją tą objęto 16 sklepów 

działających na terenie Gminy. Szkolenie miało na celu przypomnienie sprzedawcom 

najważniejszych kwestii związanych z przestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przedstawienie zasad sprzedaży, 

uprawnień i obowiązków przedsiębiorców i sprzedawców. 

Podczas szkolenia przedsiębiorcy mieli możliwość wypracować umiejętności psychospołeczne 

ważne w pracy sprzedawcy, a przede wszystkim asertywną odmowę, procedurę 
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postępowania w sytuacjach wyjątkowych, jak również przedstawienie możliwości współpracy 

z Policją, i GKRPA . 

Na zakończenie szkolenia rozdano sprzedawcom krótką ankietę.  

Wyniki badań wskazują , że w większości przypadków sprzedawcy posiadają elementarną 

wiedzę nt. szkodliwości napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 100% badanej grupy 

twierdzi, że za każdym razem sprawdza dowód tożsamości osób, które w ich odczuciu nie 

mają ukończonego 18 roku życia, dzięki czemu nigdy nie zdarzyło im się sprzedać alkoholu 

oraz papierosów osobom nieletnim. 

Co ciekawe zdaniem niektórych sprzedawców nie wszystkie sklepy z terenu gminy się do tego 

kontroli stosują i 38% badanych przyznało, że zjawisko sprzedaży napojów alkoholowych 

nieletnim jest obecne. Podobnie jest w przypadku wyrobów tytoniowych, których sprzedaż 

nieletnim występuje zdaniem 31% badanych. Nie są to sytuacje bardzo powszechne, 

natomiast z całą pewnością występujące. Sprzedawcy dostrzegają konieczność ograniczenia i 

kontroli dostęp u do tych produktów ( 75% badanej populacji), stwierdzają że nawet w 

obrębie ich sklepu dochodzi do spożywania alkoholu. Jednakże zdarzają się tacy sprzedawcy , 

którzy wręcz przeciwnie potrzeby takiej nie widzą lub brakuje im wyrobionego zadania na ten 

temat. Zapytani o znajomość działań podejmowanych przez lokalne władze 56% wie że takie 

działania są podejmowane, pozostali badani nie mają zdania. Sprzedawcy dostrzegają 

zagrożenia ze strony osób spożywających alkohol oraz deklarują przypadki interwencji policji 

lub innych służb ( 19%). Na pytanie o funkcjonowanie kontroli punktów sprzedaży alkoholu, 

prawie cała badana grupa oceniła ją na bardzo dobrym lub dobrym poziomie 994%) . 

Pozostała jednak część uważa, że kontrola ta przebiega średnio, słabo lub nie działa w ogóle 

(6%). 

Zróżnicowane odpowiedzi przedsiębiorców biorących udział w szkoleniu terenowym mogą 

wskazywać na różnoraki poziom świadomości problemu alkoholowego w społeczności 

lokalnej.  

Wszyscy sprzedawcy deklarują odpowiedzialną sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych, ale 

jednocześnie wskazują konieczność reakcji służb i instytucji , bo dostrzegają problem 

sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym w kilku sklepach z terenu Gminy. 

Zalecono przeprowadzenie eksperymentu „ Tajemniczy Klient”, aby zweryfikować 

deklarowane postawy oraz ocenić stan faktyczny sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

tytoniowych.  

 

 

Działania skierowane na dzieci i rodzinę. 

 

      1.Organizowanie i finansowanie kolonii profilaktyczno – edukacyjnych. 
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            Na koloniach w Ośrodku Wypoczynkowym „Galica” w Białym Dunajcu w  terminie 

od 23.06. do 02.07. 2018 roku przebywało 30 uczniów. 

Dzieci były zakwaterowane  w 3 do 5 osobowych pokojach w pełni wyposażone( pojedyncze 

łóżka, szafy, półki wieszaki, stoły, krzesła).Obiekt spełniał wszystkie wymogi dot. 

bezpieczeństwa , ochrony przeciwpożarowej, warunków higeniczno-sanitarnych oraz ochrony 

środowiska. Posiłki były cztery, w jadłospisie uwzględniono zapotrzebowanie żywnościowe 

dzieci. Kolonistami opiekowali się wychowawcy posiadający pełne kwalifikacje. Dzieci 

miały właściwą opiekę medyczną. 

W czasie przebywania dzieci na koloniach przeprowadzono programy  wychowawczo-profilaktyczne. 

 

Ponadto dzieci były objęte również programem wypoczynkowy, który to  obejmował 

wycieczki między innymi: 

 na Słowację- Kieżmark-Zamek-Muzeum, Reduta, Rynek, Kościół Świętej Trójcy-Zabytek 

UNESKO ,Cerkiew, przejazd przez Tatry Wysokie, 

Dzieci były zadowolone z  pobytu na koloniach. 

            Wśród rodziców i  dzieci, które były na kolonii przeprowadzono  rozmowy na temat 

w/w wypoczynku. Analiza przedstawia się następująco:  

 -     zainteresowani bardzo dobrze ocenili zakwaterowanie uczestników, 

-  rodzice bardzo dobrze ocenili program rekreacyjny, 

-  rodzice bardzo dobrze ocenili opiekę pedagogiczną, 

-  dzieci bardzo dobrze oceniły wyżywienie, 

- 100 % dzieci chciałoby jechać na kolonie w przyszłym roku. 

            Jak wynika z rozmów z dziećmi i rodzicami kolonistów, wypoczynek spełnił 

oczekiwania zainteresowanych. Skuteczność działania była wysoka. Zadanie będzie 

kontynuowane w 2019 roku. 

2. W dniach 21,23 i 28 listopada 2019 r. Teatr Edukacji i Profilaktyki „ MASKA „ z 

Krakowa zrealizował:  

Spektakle profilaktyczne tj. „ To największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo ( 

grupa wiekowa od 0 do III klasy szkoły podstawowej 89 dzieci oraz „ Zaplatany w sieci „ 

grupa wiekowa IV – VIII Szkoła Podstawowa i III Gimnazjalna) 201 uczniów.   

Zrealizowane również zostały warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt. „ Bezpieczeństwo w 

sieci” Był to program składający się ze spektakli i warsztatów profilaktycznych -  175 

uczniów.   

Spektakl „ To najważniejsze jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo”  to opowieść 

o tym jak zachować się na drodze, na co uważać, czym kierować się, żeby nie zabłądzić co 

zrobić, do kogo się zwrócić o pomoc- numery alarmowe.  
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Drugi spektakl to „Zaplątany w sieci” poruszał problem uzależnienia od internetu. Dzieci i 

młodzież nie wyobrażają sobie już dnia  bez telefonu, smartfona, tableta czy komputera. 

Technika idzie do przodu, nie wyeliminujemy zatem urządzeń elektronicznych z naszego 

życia. Jak mądrze z nich korzystać, a jednocześnie nie zatracić się w wirtualnym świeci to 

przesłanie tego spektaklu. 

Głównym przesłaniem warsztatów profilaktycznych „ Bezpieczeństwo w sieci „  to; 

a/uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z  internetu, 

b/ ukazanie zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci. 

Młodzież czynnie uczestniczyła w programie i dlatego to tak ważny samodzielny proces 

myślowy biorących udział w warsztatach. 

Na terenie gminy działa  Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oraz telefonu zaufania dla 

osób uzależnionych od alkoholu, nadużywających alkoholu, członków ich rodzin. 

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dyżury pełnił Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownik socjalny. 

Działania podejmowane w ramach dyżurów: 

- diagnozowanie problemów, z którymi zgłaszają się klienci do PI-K, wskazania do 

dalszej pracy 

z klientem; 

- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w 

placówkach lecznictwa odwykowego, w ruchach samopomocowych i abstynenckich; 

- udzielenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy i powiatu, które są włączone w 

pomoc rodzinie; udzielanie wsparcia psychologicznego; 

 

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dyżury  prowadził psycholog  raz w miesiącu.  

Konsultacje były skierowane do osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób 

doznających przemocy domowej i sprawiających przemoc. W 2018 roku skorzystało 13 osób 

z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy. 

             Wydrukowano 150 ulotek informujących o działalności Gminnego Punktu 

Informacyjno – Konsultacyjnego i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podano telefony i e-maile 

instytucji lokalnych i ogólnopolskich niosących pomoc osobom uzależnionym, pijącym 

ryzykownie i szkodliwie, rodzinom z problemem alkoholowym, dzieciom cierpiącym z 

powodu nadużywania alkoholu przez rodziców oraz ludziom doznającym przemocy.            

                       Grupa Robocza Zespołu Interdyscyplinarnego   w 2018 r. realizowała 

procedurę niebieskiej karty w 27 rodzinach , w 1 przypadku skierowała do prokuratury 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa . 
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Jednakże, z diagnozy sytuacji w naszej gminie wynika: 

- 34,8 % gimnazjalistów piło napoje alkoholowe 1-2 razy w ciągu miesiąca; 

- 22,6 % uczniów piło napoje alkoholowe 1-2 razy w ciągu miesiąca, 

-  najczęściej używanym alkoholem było piwo; 

- 32,5% uczniów z tej grupy piło piwo 1-2 razy ,  

- 26,4 % uczniów piło piwo 1-2 razy 

- 18,6 % młodzieży piło piwo 3 do 5 razy w miesiącu. 

- 7,5 % gimnazjalistów piło piwo 3 do 5 razy w miesiącu  

Młodzi ludzie spożywają alkohol najczęściej na ulicy, w parku lub gdzieś indziej „pod 

chmurką”- 46,5 %, 18,8% w domu,  u kogoś –39,5 %,- 20,7%  u siebie w domu – 21,9 % - 

7,5% . Ankietowani stwierdzają, że najłatwiej jest zdobyć papierosy(46,5 %), piwo(39,5 %), 

wino(30,2 %), wódkę(25,5 %).Dużo trudniejszy jest dostęp do narkotyków. 

Wyżej wymienione dane wskazują na potrzebę kontynuowania wszystkich zadań z GPPi 

RPA, ponieważ działania te dążą do osiągnięcia celu głównego Programu tj. ograniczenia 

dostępu do alkoholu. .  

 Na zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018 r .wydatkowano kwotę 41.343,26 zł 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 został przyjęty do 

realizacji uchwałą  Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Przasnysz w dniu 21 grudnia 2016 roku. 

        W realizacji programu uczestniczyły podmioty działające w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii, Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, służba zdrowia. 

Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały osiągnięte przez realizację 

konkretnych zadań. 

 

Cel głównyGminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. 

 

 Uświadomienie społeczeństwu, że popadnięcie w różnego rodzaju uzależnienia od 

środków psychoaktywnych to jedna z najbardziej radykalnych i bolesnych form 

degradacji człowieka. 

 

         Cel  szczegółowy:                                                                                                                                            
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Zmniejszenie  dostępu do środków  psychoaktywnych 

 

Zadania: 

 

1.Nawiązanie współpracy z KPP w celu kontroli sklepów i okolic obiektów szkolnych. 

          Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu prowadziła  kontrole w zakresie dostępu  do 

narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych  zarówno w punktach  sprzedaży napojów 

alkoholowych jak i obiektach szkolnych  na terenie Gminy Przasnysz.  Podczas kontroli nie stwierdzono 

przypadków sprzedaży tych substancji.  

 

        Cel szczegółowy: 

 

Zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej, że uzależnienia powodują utratę wolności, 

degradację konstruktywnych więzi społecznych, wartości i miłości. 

 

Zadania: 

 .Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów klas VI,VII i VIII szkół 

podstawowych i III  klasy  gimnazjalnej . 

        Centrum Profilaktyki Uzależnień z Krakowa  w dniach 10.12.2018 r.-14.12.2018 r. oraz 

20.12.2018 r. zrealizował w 3 szkołach gminnych projekt warsztatowy pt. „Nie daj się 

uzależnieniom” z zakresu przeciwdziałania ,zażywania i eksperymentowania z substancjami 

psychoaktywnymi. 

12 Warsztatów po 4 warsztaty na szkołę. Każdy warsztat trwał 4 godziny dydaktyczne 4x45 

minut  

W warsztatach udział wzięło 175 uczniów szkoły podstawowej i 42  uczniów gimnazjum.  

Celem warsztatu było aby uczestnicy dowiedzieli się jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie 

z narkotykami. Cel główny warsztatu to przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy z zakresu 

negatywnych następstw zażywania narkotyków. 

Zakres warsztatów obejmował między innymi następujące zagadnienia: 

1/uświadomienie młodzieży , czym są narkotyki i jakie są skutki ich zażywania. 

2/ zwrócenie uwagi na mity , jakie krążą na temat narkotyków, 

4/ przekazanie uczniom informacji na temat przyczyn sięgania po środki psychoaktywne i 

skonfrontowanie ich z faktycznym działaniem narkotyków 

5/ wyjaśnienie , jak szybko młodzież może uzależnić się od narkotyków, 
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6/ jak nie ulec presji rówieśników ( ćwiczenia) 

         W ramach tych zajęć uczniowie uzyskali odpowiedni zestaw informacji umożliwiający 

podejmowanie skutecznych decyzji. Cennymi okazały się ćwiczenia ,które poruszyły sferę 

emocjonalną uczniów i odniosły się bezpośrednio do problematyki uzależnienia od 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Podczas zajęć uczniowie nabyli 

podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych, poprzez 

pracę nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć, postaw, wartości, sposobów 

funkcjonowania w grupie. Mieli możliwość zrozumienia swoich mocnych i słabych stron. 

Zajęcia odbywały się w formie dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach , przy 

wykorzystaniu prezentacji.  

Założenia merytoryczne i cele programu: 

Dostarczenie wiedzy i obalenie mitów na temat substancji uzależniających, rozwijanie 

koncentracji i umiejętności obserwacji otoczenia. Wykształcenie w uczniach świadomej 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ukazanie norm, wartości i postaw 

wolnych od uzależnień. Przekazanie informacji na temat negatywnych skutków korzystania z 

używek oraz wpływu dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych na życie i zdrowie 

człowieka. Uczenie młodzieży umiejętności przeciwstawiania się naciskowi i manipulacji ze 

strony otoczenia, trening odmawiania, ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania 

wolnego czasu przez młodzież. 

 Osiągnięte rezultaty: 

Uczeń zna negatywne skutki zażywania dopalaczy oraz innych substancji narkotycznych, 

potrafi powiedzieć „nie” i oprzeć się naciskowi grupy rówieśniczej, zna asertywną odmowę, 

wie gdzie znaleźć pomoc w sytuacji zagrożenia, potrafi aktywnie spędzać czas wolny, wie 

jakie jest ryzyko sięgania po dopalacze i inne środki psychoaktywne. 

Ewaluacja:                 

Wszystkie warsztaty zostały ocenione bardzo wysoko.Działanie będzie kontynuowane w  

2019r.   

 

 Przekazanie  rodzicom wiedzy na  temat uzależnień oraz  wpływu alkoholu i 

narkotyków na życie w rodzinie.  

 

1. Szkolenie dla rodziców i nauczycieli. 
Zajęciami w formie interaktywnych szkoleń ( każde trwało ok. 60 minut) zostali objęci rodzice 

oraz nauczyciele w trzech szkołach na terenie Gminy Przasnysz: Lesznie, Bogatem, Nowej 

Krępie.  

Zakres treści szkolenia: 
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- zagrożenie medyczne, psychologiczne, prawne wynikające z zażywania dopalaczy, 
- charakterystyka i działanie poszczególnych substancji, psychospołeczne przyczyny 

używania dopalaczy przez dzieci, 
- regulacje prawne a dopalacze,  
- poznanie technik interwencyjnych, interwencja rodzinna, 
- informacje na temat miejsc udzielających pomocy, 
- strategie profilaktyczne minimalizujące zainteresowanie młodzieży dopalaczami, 
- metody skutecznej komunikacji z dzieckiem   
Podczas szkolenia, rodzice oraz nauczyciele nabyli podstawową wiedzę  na temat wpływu 

narkotyków i dopalaczy na zdrowie i życie człowieka . W szkoleniu udział wzięło  

Nauczycieli – 22, Rodziców -     155.        

          Nauczyciele prowadzili  treningi asertywności dla uczniów  szkoły podstawowej i  III 

klasy gimnazjum . Zajęcia odbyły się na godzinach wychowawczych w 2018 r. Wzięło w nich 

udział  243  uczniów.            

Cele główne zajęć to: 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją grupy rówieśniczej, budowanie 

pozytywnych relacji i więzi koleżeńskich, 

- nabywanie umiejętności rozróżniania typów zachowań od agresywnego po asertywne, 

- rozpoznawanie obszarów własnej asertywności, 

         Zajęcia podobały się uczniom, wyzwoliły w nich aktywność intelektualną i 

emocjonalną. Pozwoliły w inny sposób spojrzeć na siebie i innych.                                                                                         

          Wyżej wymienione zadania mają charakter edukacyjno – rozwojowy i informacyjny 

oraz cykliczny. Z analizy dokumentacji realizowanych działań; sprawozdań, wywiadów, 

ankiet, opinii adresatów programu i osób współpracujących przy realizacji GPPN w 2018 

roku wynika, że efektywność programu była duża. Skuteczności niektórych zadań możemy 

oczekiwać po dłuższym działaniu. Niektóre zadania będą kontynuowane.  

 

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku wydatkowano 

kwotę  8.490,00 zł . 

 

 

GKRPA została powołana na podstawie art. 4₁ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowano zadań ia 

wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 oraz Krajowym programem przeciwdziałania Narkomanii. 

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleźnień  w szczególności : opiniowała 

zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży , zgodnie z uchwałą  XL/298?2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w 
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sprawie zasad usytuowani a na terenie gminy Przasnysz miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych oraz uchwała nr XL/297/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz. Komisja wydała 28 

postanowień w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych,  

w tym 4 postanowienia w  miejscu sprzedaży.  

      - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 8 opinie, 

- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 8 opinie, 
- powyżej 18 % alkoholu  - 8 opinie, 

Na terenie Gminy Przasnysz w 2018 r. działało 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w tym  2 

punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu . 

W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu 

prowadziła postępowanie wyjaśniające w 17 sprawach z wniosków o zobowiązanie do 

leczenia odwykowego;  

w tym: 

       -    6 spraw zostało z ubiegłego roku;         

- 11 wniosków wpłynęły do GKRPA w Przasnyszu w 2018 r.;        

 -     9  rodzin z problemem alkoholowym zanotowano po raz pierwszy w dokumentacji 

GKRPA;                                                                                                                                                           

wnioskodawcami byli:                                                                            

-   w 11 przypadkach rodzina;2 wnioski  GOPS ; 

      -     2 wniosek   Kurator Zawodowy, 

      -      1 wniosek  Zespól Interdyscyplinarny,  

      -      1  wnioski Policja  

Podejmowano m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia 

odwykowego. Komisja skierowała 3 osoby na badania w kierunku uzależnienia przez 

biegłych sądowych. 
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Kultura i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Partycypacja 

społeczna i wspieranie inicjatyw. 

 

KULTURA  
 

 

Na terenie gminy Przasnysz  działa Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa 

Narzymskiego w Bogatem z dwiema filiami: w Karwaczu i Dobrzankowie. 

Do podstawowej działalności instytucji kultury należy gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie, udostępnianie  i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa 

użytkowników. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.Organizuje konkursy literackie, 

plastyczne, warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne, szkolenia, spotkania autorskie, 

wieczory tradycji, pikniki czytelnicze, przeglądy pieśni patriotycznej. Uczestniczy w stałych 

akcjach, takich jak Narodowe czytanie czy  Europejskie dni dziedzictwa.                                                

Biblioteka Gminna zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

Księgozbiory 

 

 

 Lp. 

 

Placówka 

Księgozbiór                      

w wol. 

Liczba wol. 

zakupionych 

w 2018 r. 

Liczba wol. na 

100 

mieszkańców 

1 GBP Bogate 18708 405  

 

512,75 

2 FB w Karwaczu  6576 281 

3 FB w Dobrzankowie 12357 231 

OGÓŁEM             37 641 917 

 

Według danych statystycznych opracowanych przez  Bibliotekę Wojewódzką ,Biblioteka w 

Bogatem  zajmuje drugie  miejsce , na 7  bibliotek w powiecie przasnyskim - dotyczy zarówno 
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wielkości księgozbioru jak i zakupionych nowości wydawniczych według wskaźników na 100 

mieszkańców.  

Ewidencja księgozbioru prowadzona jest  w księdze inwentarzowej (wersja papierowa)oraz 

w  programie bibliotecznym MAK+ (katalog on-line). Ogólna liczba zbiorów opracowanych w 

komputerowym systemie bibliotecznym stanowi 62,31 %  wszystkich  zbiorów 

zinwentaryzowanych. 

 

Czytelnicy 

 

Lp. 

 

 Placówka 

 
Liczba 
czytelników  

 
Liczba 
użytkowników 

Liczba 
odwiedzin 

Czytelnicy na      
100 

mieszkańców 

1 GBP Bogate 490 993 7370  

 

11,86 

2 FB w Karwaczu 182 362 1254 

3 FB w Dobrzankowie 199 360 1582 

OGÓŁEM 871         1715    10206 

 

 

Czytelnicy  według wieku 

 

Lp. 

 

Placówka 

 
do lat 

15 

 

16-19 

 

20-24 

 

25-44 

 

45-60 

 
powyżej 

60 

1 GBP Bogate 198 78 64 65 49 36 

2 FB w Karwaczu 120 17 15 8 10 12 

3 FB w Dobrzankowie 133 27 11 12 8 8 

OGÓŁEM 451 122 90 85 67 56 

 

 

Czytelnicy  według zajęcia 

 

Lp. 

 

Placówka 

Osoby   uczące 
się 

Osoby 
pracujące 

Pozostali 

1 GBP Bogate 237 160 93 

2 FB w Karwaczu 131 30 21 

3 FB w Dobrzankowie 130 35 34 
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OGÓŁEM 498 225 148 

 

W porównaniu do roku 2017 w bibliotekach nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych 

czytelników. Według danych opracowanych przez  Bibliotekę Wojewódzką , GBP w Bogatem  

jest  na drugim  miejscu  w powiecie według wskaźników na 100 mieszkańców.  

Rejestracja czytelników odbywa się  metodą tradycyjną, prowadzone są kartoteki 

czytelników i wypożyczeń. 

Rejestracja użytkowników biblioteki, osób korzystające z Internetu, z księgozbioru i 

czasopism na miejscu  oraz osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w 

bibliotece, prowadzona jest w rejestrze odwiedzin czytelni. 

 

Wypożyczenia na zewnątrz, udostępnianie zbiorów na miejscu 

 

 

 

Lp. 

 

 

Placówka 

 

Liczba 

wypożyczonych 

książek 

 

Liczba 

udostępnień 

na miejscu 

 

Wypożyczenia 

na  100 

mieszkańców 

Wypożyczenia i 

udostępnienia 

na 100 

mieszkańców 

1 GBP Bogate 6429 1131  

 

164,99 

 

 

191,89 

2 FB w Karwaczu 3220 322 

3 FB w Dobrzankowie 2463 433 

 OGÓŁEM 12 112        1886 

 

W roku 2018 nastąpił wzrost liczby zbiorów udostępnionych na miejscu a nieznacznemu 

zmniejszeniu uległa liczba wypożyczeń na zewnątrz.                                                                               

Jeżeli chodzi o wypożyczenia księgozbioru, to GBP Bogate znajduje się na trzecim  miejscu w 

powiecie /wg danych statystycznych opracowanych przez Wojewódzką Bibliotekę/. 

Od kilku lat poziom czytelnictwa utrzymuje się na tym samym poziomie. Pomimo bogatej 

oferty edukacyjno – kulturalnej zbyt mało  jest imprez promujących czytelnictwo. 

Pracownicy biblioteki   
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Liczba 

pracowników 

ogółem 

Pracownicy działalności podstawowej 

w tym: 

 

Pozostali 

Ogółem zatrudnieni na 

stałe 

w ramach prac 

interwencyjnych 

 

6 

 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

/stan  na 31 grudnia 2018r. 

W bibliotece głównej zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach: starszy bibliotekarz, 

młodszy bibliotekarz, główny księgowy, pracownik biurowy  oraz pracownik gospodarczy. 

Filie Biblioteczne obsługiwane są przez pracownika na stanowisku starszego bibliotekarza.                                                            

W 2018 r. zorganizowano w bibliotece głównej  staż dla jednej  osoby. 

W roku 2015  biblioteka zajęła pierwsze miejsce na Mazowszu w ogólnopolskim Rankingu 

bibliotek Dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu Książki.  

Biblioteka stara się pozyskiwać środki na działania edukacyjno- kulturalne oraz na zakup 

nowości wydawniczych.  

Zadania  zrealizowane w Latach 2013 -2018 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania   

 

Wartość 
ogółem 

 

  Dotacja 

 

Rok 

 

Efekty (działania,liczba 

uczestników) 

1 „Zakup nowości 
wydawniczych”. 
Program Biblioteki Narodowej- 
zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek 

16.000,00 6.000,00 2013 Zakupiono  338  nowości 
wydawniczych z dotacji, środki 
własne – 552 wol. 
 

2 „Najlepsza integracja podczas 
nauki zawodu” 
 
POKL, Działanie 7.3 Inicjatywy 
lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 

42.558,00 42.558,00 2013 Cykl warsztatów dla 14 
uczestników projektu z zakresu 
„Kucharz małej gastronomii” 



138 
 

3 Dotacja z Fundacji Orange 2.814,75 2.814,75 2013 Pokrycie kosztów dostępu do 
sieci Internet w GBP i filiach 

4 „Tradycje kulinarne w gminie 
Przasnysz” 
 Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, 
działanie 413 „Wdrażanie 
lokalnej strategii rozwoju”-  
małe projekty 

6.439,40 5.484,36 2013 - Warsztaty kulinarne 
- konkurs na najlepszą     
  potrawę 
- Dzień Tradycji, 
Liczba uczestników - 290 

5 „Biblioteka jako centrum 
inicjatyw lokalnych” 
 
 Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, 
działanie 413 „Wdrażanie 
lokalnej strategii rozwoju”-  
małe projekty 

5.532,65 4.880,00 2013  Spotkania pn. „Poranki z 
bajką”,spotkanie z pisarzem dla 
dzieci, „Wieczory 
poezji”,„Wieczory 
wspomnień”, Spotkania z 
twórcą ludowym połączone z 
warsztatami bibułkarskimi,  
gminny konkurs fotograficzny 
„Zabytki gminy Przasnysz w 
obiektywie”, liczba 
uczestników -  415  

6 „Zakup nowości 
wydawniczych”. 
 
Program Biblioteki Narodowej- 
zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek 

15.550,00 5.550,00 2014 Zakupiono 309  nowości 
wydawniczych z dotacji, środki 
własne- 562 wol. 

 

7 Dotacja z Fundacji Orange 2.277,43 2.277,43 2014 Pokrycie kosztów dostępu do 
sieci Internet w GBP i filiach 
 

8 Zadanie pn. „Schola Św. Anny” 
Program Narodowego Centrum 
Kultury -  „Śpiewająca Polska”  

4.000,00 2.400,00 2014 Warsztaty wokalne dla dzieci i 
młodzieży, uczestnicy  - 35 
osób  

9 „Warsztaty artystyczne w 
gminie Przasnysz”      Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, działanie 
413 „Wdrażanie lokalnej 
strategii rozwoju”-  małe 
projekty 

16.291,20 12.832,00 2014 Warsztaty muzyczne, taneczne, 
teatralne, wokalne, 
rękodzielnicze, 
spotkanie podsumowujące 
projekt,                                         
liczba uczestników - 300 

10 „Regionalny Festiwal Orkiestr 
Dętych” 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, 
działanie 413 „Wdrażanie 
lokalnej strategii rozwoju”-  
małe projekty 

16.367,00 14.111,00 2014 organizacja imprezy 
kulturalnej, liczba uczestników 
– 400 osób, 
 folder promocyjny- nakład 300 
egz. 

 

11 Zadanie pn. „Schola Św. Anny”, 
Program -  „Śpiewająca Polska”  
Narodowe Forum Muzyki 

5.760,00 2.880,00 2015 Warsztaty wokalne dla dzieci i 
młodzieży, uczestnicy -  35 
osób 
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12 „Zakup nowości 
wydawniczych”. 
Program Biblioteki Narodowej- 
zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek 
 

18.429,64 7.000,00 2015 Zakupiono  374  nowości 
wydawniczych  z dotacji, środki 
własne- 529 wol. 
 

13 Dotacja z Fundacji Orange 1.121,80 1.121,80 2015 Pokrycie kosztów dostępu do 
sieci Internet w GBP i filiach 
 

14 Zadanie pn. „Schola Św. 
Anny”,Program -  „Śpiewająca 
Polska”  
Narodowe Forum Muzyki 

5.040,00 2.520,00 2016 Warsztaty wokalne dla dzieci i 
młodzieży,       uczestnicy -  35 
osób 

15 Zakup nowości wydawniczych”. 
Program Biblioteki Narodowej- 
zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek 
 

18.570,42 7.500,00 2016 Zakupiono 426  nowości 
wydawniczych  z dotacji, środki 
własne – 537 wol. 
 

16 Zadanie pn. „Schola Św. Anny”, 
Program -  „Śpiewająca Polska”  
Narodowe Forum Muzyki 

5. 040,00 2.520,00 2017 Warsztaty wokalne dla dzieci i 
młodzieży uczestnicy -  35 osób 

17 „Zakup nowości 
wydawniczych”. 
Program Biblioteki Narodowej- 
zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek 

18.566,98 7.500,00 2017 Zakupiono  393  nowości 
wydawniczych  z dotacji, środki 
własne – 506 wol. 
 

18 "Tradycje niepodległościowe - 
bitwa przasnyska" Program 
Dotacyjny "Niepodległa" 
 

6. 500,00 6. 500,00 2017 Prelekcje i „żywe lekcje historii 
”w 3 szkołach, piknik 
historyczny, 
uczestnicy -  410  osób 

19 Zadanie pn. „Schola Św. Anny”, 
Program -  „Śpiewająca Polska” 
Narodowe Forum Muzyki 

5. 040,00 2.520,00 2018 Warsztaty wokalne dla dzieci i 
młodzieży, uczestnicy - 30 osób 

20 „Zakup nowości 
wydawniczych”. 
Program Biblioteki Narodowej- 
zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek 
 

19. 547,75 8 .500,00 2018 Zakupiono 398  nowości 
wydawniczych z dotacji, środki 
własne – 519 wol. 
 

21 „Mazowieckie Zapusty 2018” - 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie 
 

29.481,00 15.000,00 2018 Korowód , odwiedzanie 
domów gospodarzy, 
prezentacja programów 
zespołów zapustnych, 
uczestnicy – 600 osób 

22 Powiatowo – Gminne Dożynki 
2018  -  Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie 
 

54.369,44 15.000,00 2018 Uroczysta msza dziękczynna, 
wystąpienia gospodarzy oraz 
gości, wręczenie pucharów i 
dyplomów najlepszym 
rolnikom oraz dyplomów 
najlepszym absolwentom szkół 
pow. przasnyskiego oraz 
najlepszym uczniom gm. 
Przasnysz, konkursy, występy 
lokalnych zespołów, kiermasz 
sołectw gm. Przasnysz,  koncert 
gwiazdy wieczoru – zespołu 
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Weekend, 
uczestnicy – 1000 osób 

OGÓŁEM 315. 297,46 177. 469,34  

 

Podstawowe znaczenie ma wsparcie finansowe lokalnej władzy samorządowej. Oprócz 

dotacji podmiotowej na działalność podstawową biblioteka otrzymała w 2018r. dotację 

celową na zakup samochodu dostawczego. Ponadto  Gmina Przasnysz , przy wsparciu 

finansowymWojewództwa Mazowieckiego, w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”, doposażyła 

pomieszczenia biblioteki.  Zakupiono zestawy komputerowe, regały na książki i czasopisma 

oraz stoły do czytelni. Utworzono „Strefę malucha” z  małymi kolorowymi regałami, 

stolikami, pufami, dywanem, aplikacjami  i ścianką manipulacyjno-sensoryczną. Dzięki temu 

udało się  podnieść komfort korzystania z usług bibliotecznych i otworzyć na nowe grupy 

odbiorców.                                                                    

Staraniem Gminy Przasnysz  powstał przy  Bibliotece Klub „Senior+”,dofinansowany 

z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Edycja 

2018.  Jest to miejsce przyjazne, bezpieczne, z pełną ofertą zajęć dostosowanych dla osób 

60+, wyposażone w stoły, krzesła, kanapy, fotele, zestaw urządzeń do zajęć rehabilitacyjno – 

ruchowych, telewizor, komputer. Klub „Senior+” tętni życiem, prowadzone są tu warsztaty 

wokalne, teatralne, plastyczne, kulinarne,  spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz 

zajęcia pn.”Zdrowy kręgosłup”. Organizowane są spektakle teatralne, spotkania 

okolicznościowe. Seniorzy uczestniczą w przeglądach piosenki klubowej, mazowieckich 

zapustach oraz występują na imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy. 

Współpracują ze szkołami, instytucjami  oraz  innymi klubami seniora. 

Biblioteka, poprzez swoją działalność , włącza się do życia społecznego gminy będąc 

organizatorem wielu imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, skierowanych dla 

wszystkich grup wiekowych. Planując działania, często  brane są pod uwagę sugestie 

mieszkańców, ich pomysły i potrzeby integracji społecznej. Wychodząc naprzeciw tym 

oczekiwaniom organizowanych jest wiele imprez promujących lokalne dziedzictwo 

kulturowe oraz integrujących i aktywizujących społeczność gminną. Prowadząc działalność 

środowiskową Biblioteka  współpracuje z instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, grupami 

nieformalnymi  i Kołami Gospodyń Wiejskich. Te ostatnie aktywnie uczestniczą w życiu 
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społecznym gminy, podejmują  własne inicjatywy, biorą  udział w wielu wydarzeniach 

organizowanych przez Gminę, Bibliotekę czy  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Przasnysz. 

 

 

 
Najważniejsze  wydarzenia edukacyjno-kulturalne zorganizowane w 2018 roku 
 
 

 
Lp. 
 

 
Nazwa wydarzenia/ imprezy 
 

 
  Liczba uczestników 

1 Ferie w bibliotece                    35 

2 Konkurs wielkanocny                    86 

3 Piknik czytelniczy 140 

4 Spektakl operetkowy                    90 

5 Spotkanie z podróżnikiem                    47 

6 Sołtysiada, jarmark przedwojenny                  250 

7 Prelekcje nt. „Drogi do niepodległości”,  „Historia lokalna”                     50 

8 Warsztaty teatralne                    29 

9 Malowane lato - klatka po klatce                    35 

10 Warsztaty z pisania scenariusza oraz   animacji poklatkowej                    26 

11 Warsztaty z wyrobu papieru czerpanego                    33 

12 Spotkanie młodzieży z przedstawicielem Nadleśnictwa                    24 

13 Spotkanie z autorem publikacji o żołnierzach wyklętych                    90 

14 Przegląd pieśni patriotycznej                  100 

15 Warsztaty taneczne i wokalne dla dzieci i młodzieży                    40 

16 Warsztaty muzyczne                    35 

17 Zajęcia rekreacyjno - kulturalne 85 

18 Święto pieczonego ziemniaka                         120 

19 Stu aktywnych na 100-lecie odzyskania niepodległości                    200 

20 Dzień pluszowego misia 28 

21  Warsztaty plastyczne dla dzieci 57 

22 Lekcje biblioteczne 85 

 OGÓŁEM   1685 
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WSPÓŁORGANIZOWANIE WYDARZEŃ Z  INSTYTUCJAMI  I ORGANIZACJAMI: 

 

Lp. 

 
Nazwa wydarzenia/ imprezy 

 

Organizator/współpraca 

 
Liczba 
uczestników 

 

1 

 

Mazowieckie Zapusty 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie, Gmina Przasnysz, 
Biblioteka, Szkoła Podst. w Nowej Krępie, 
KGW Stara Krępa, OSP Stara Krępa 

 

600 

2 Droga Krzyżowa Parafia w Bogatem, Gmina Przasnysz, 
Biblioteka w Bogatem, Szkoły  

400 

3 Diecezjalny Dzień Strażaka Gmina Przasnysz, parafia Święte Miejsce, 
Biblioteka 

1000 

4 „Narodowe czytanie” Biblioteka, Szk. Podst. w Bogatem 60 

5 Powiatowo- gminne dożynki Gmina Przasnysz, Starostwo Powiatowe, 
Biblioteka, Szk. Podst. w Bogatem 

1000 

6 Święto Niepodległości Gmina Przasnysz, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, 
Biblioteka, Szk. Podst. w Bogatem 

250 

7 Złote Gody. Spotkanie pokoleń Gmina Przasnysz, Biblioteka, KGW w 
Lesznie 

150 

 
Ogółem 

 
3460 

 

Ze względu na malejące  zainteresowanie wydarzeniami plenerowymi, wprowadzono w 2018 

roku  nowe formy działalności -  zajęcia rekreacyjno-kulturalne. W sześciu miejscowościach 

gminy Przasnysz odbywają się zajęcia taneczno-ruchowe, a w jednej (Leszno) prowadzone są 

zajęcia pn. „Zdrowy kręgosłup”. 

 

Lp. Miejscowość Liczba 
uczestników 

1 Bartniki 16 

2 Bogate 24 

3 Dobrzankowo 17 

4 Leszno 12 

5 Mchowo 23 

6 Obrąb 10 

7 Stara Krępa 18 
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OGÓŁEM         120 

Zajęcia sprzyjają podnoszeniu sprawności fizycznej, stwarzają  możliwość odpoczynku 

psychicznego i regeneracji sił  fizycznych, są sposobem na aktywną formę spędzania czasu 

wolnego.  

 

 

 

 

 

„ Sołtysiada”  
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Mazowieckie Zapusty  
w Nowej Krepie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga krzyżowa  

Wielodróż – Bogate 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Diecezjalna 

Pielgrzymka Strażaków 

w Świętym Miejscu 
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„Narodowe czytanie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogate. 
Powiatowo – Gminne 
Dożynki - koncert 
zespołu WEEKEND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody Święta 
Niepodległości 
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„Złote Gody”. Spotkanie 

pokoleń w Lesznie 

 

 

 

 

 

 
 
Malowane lato 
w Bogatem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leszno. 
Jarmark przedwojenny  
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Zadania publiczne  realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz 

we współpracy z Biblioteką 

 

Lp. Nazwa zadania 

/Instytucja udzielająca 
dotacji/ 

 

Koszt  

całkowity 

 

Kwota 

dotacji 

Działania, 
liczba uczestników 

1 Stacja kultura- natura 

Urząd Marszałkowski 
województwa Mazowieckiego 

5.029,32 5.000,00 Warsztaty plastyczne, 
konkurs na eko –
rzeźbę, pokaz mody 
ekologicznej, piknik 
ekologiczny 

224 

2 Tradycje patriotyczne   gminy 
Przasnysz 
Urząd Marszałkowski 
województwa Mazowieckiego 

8.275,62 6.000,00 Prelekcje, uroczyste 
obchody Święta 
Niepodległości: 
program słowno-
muzyczny, koncert 
pieśni patriotycznych 

360 

3 Teatr międzypokoleniowy 
Urząd Marszałkowski 
województwa Mazowieckiego 

 

7.823,28 6.000,00 Warsztaty teatralne, 
wyjazd do teatru, 
spektakl 
prezentowany w 3 
miejscowościach gm. 
Przasnysz 

420 

4 Promocja lokalnego 
dziedzictwa kulturowego w 
gminiePrzasnysz 

Gmina Przasnysz 

12.448,98 10.000,00 Jarmark 
przedwojenny, 
przegląd pieśni 
patriotycznej 

300 
publikacja – 300 egz. 

5 Integracja mieszkańców w 
gminie Przasnysz 
Gmina Przasnysz 

 

11.480,66   10.000,00 Organizacja: dnia 
matki, dnia dziecka, 
nocy świętojańskiej, 
wigilii 

490 

                    OGÓŁEM 45 057,86 37 000,00  
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Budżet  Biblioteki 

 
Dochody w 2018 r.  

 

Lp. Opis Kwota 
 

1 2 3 

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na realizację zadań 
statutowych  

534 000,00  

2. Dotacja celowa na cele inwestycyjne: „Zakup samochodu 
dostawczego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa 
Narzymskiego w Bogatem 

25 000,00  

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych  
do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

8 500,00 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 30 000,00 

5. Narodowe Forum Muzyki – udział  w projekcie Akademia Chóralna 
działanie  Śpiewająca Polska 

2 520,00 

6. Powiatowy Urząd Pracy – refundacja w ramach prac interwencyjnych 8 756,28 

7. Powiat Przasnyski 30 000,00 

8. Bank Spółdzielczy w Przasnyszu 600,00 

9. Kapitalizacja odsetek 855,36 
 

        Ogółem 
640 231,64  

 

 

2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

Dochody w latach 2008 - 2018 

Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Pozostałe przychody 
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Od 2015 roku znacząco zwiększyły się dochody biblioteki a to za sprawą rosnącej  liczby 

wydarzeń kulturalnych organizowanych dla społeczności lokalnej. 

W  porównaniu z rokiem 2017  dochody biblioteki wzrosły o kwotę 147 485,00 zł. Wzrost 

dotacji związany jest ze zwiększeniem zatrudnienia, uroczystymi obchodami 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, organizacją na terenie gminy Mazowieckich 

Zapustów oraz  wprowadzeniem nowej formy działalności – zajęć rekreacyjno – kulturalnych.  

 

Wydatki w 2018 r. 
 

Lp. Opis Wykonanie  

1 2 3 

1. Wydatki na działalność podstawową instytucji kultury 386 731,71 

2. Wydatki na utrzymanie orkiestr  dętych 55 505,39 

3. Wydatki na organizację zajęć i wydarzeń społeczno – 

kulturalnych 

173 026,26 

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne 25 000,00  

Ogółem 640 263,36 

 

Z dotacji podmiotowej finansowane są wydatki związane z  działalnością  dwóch orkiestr 

dętych : w Bogatem i  Starej Krępie.                                                                                                      

Zespoły swoimi występami uświetniają ważniejsze uroczystości strażackie, państwowe i  

kościelne oraz wydarzenia kulturalne w gminie i regionie. 

Orkiestra w Bogatem  liczy obecnie 20 członków,  a  w Starej  Krępie – 15.                                      

W ostatnich latach zauważa się spadek składu zespołów. Jedni wyjechali za pracą, inni na 

studia, a  zainteresowanie  grą na instrumentach dętych  wśród dzieci i młodzieży maleje. 

Pomimo prowadzonych naborów na nowych członków orkiestr, chętnych jest niewielu.  

Orkiestra 2016 2017 2018 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta  Bogate 35 100,00 38 200,00 33 375,00 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Stara 
Krępa 

21 391,27 22 265,93 22 130,39 

Ogółem 56 491,27 60 465,93 55 505,39 
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PARTYCYPACJA OBYWATELSKA 

5. Liczba osób uczestniczących w zebraniach wiejskich – frekwencja w stosunku do 

uprawnionych wg poszczególnych sołectw, Fundusz Sołecki 

Sołectwo 

Zebrani

e w 

2013             

FS na 

2014 

Zebrani

e w 

2016                

FS na 

2017 

Zebrani

e w 

2017             

FS na 

2018 

Zebrani

e w 

2018 FS 

na 2019 

Procentowy udział 

uprawnionych 

wyborców w 

zebraniach 

dotyczących 

funduszu 

sołeckiego w 2018 

r. 

Liczba 

uprawnionyc

h Wyborców 

Bartniki 28 16 17 21 6% 352 

Bogate 18 30 21 30 7% 431 

Cierpigórz/,Annopol, Janin, 

Księstwo/ 
14 19 14 12 11% 113 

Dębiny 9 11 11 4 7% 54 

Dobrzankowo 26 28 16 11 4% 309 

Emowo 9 10 12 11 20% 55 

Fijałkowo, Józefowo 16 19 16 11 10% 110 

Golany 15 12 18 20 16% 129 

Gostkowo 23 20 32 21 9% 224 

Góry Karwackie, 16 18 22 20 18% 113 

Grabowo, Cegielnia, Nowa 

Krępa, Święte Miejsce 
15 12 

brak 

wniosku 
11 6% 173 

Helenowo Nowe, 

Helenowo Gadomiec 
18 15 16 17 21% 82 

Helenowo Stare 12 14 11 16 19% 85 

Karwacz 25 16 15 14 4% 312 

Kijewice 13 11 11 11 14% 81 

Klewki 7 9 6 8 6% 131 

Leszno 16 25 32 16 3% 557 

Lisiogóra 5 14 10 6 8% 73 

Mchowo, Brzezice 19 13 19 43 14% 317 

Mchówko 11 6 16 14 16% 88 

Mirów 8 12 12 10 24% 42 

Obrąb 10 11 19 20 7% 288 

Oględa 11 9 12 11 8% 138 

Osówiec Kmiecy, Patołęka 16 6 10 10 11% 91 

Osówiec Szlachecki 16 8 16 16 13% 127 

Sierakowo 18 13 11 11 6% 183 

Sątrzaska, Frankowo 15 10 14 10 6% 155 

Stara Krępa, Kuskowo 20 16 16 16 8% 197 

Szla 23 16 12 11 4% 251 

Trzcianka 9 10 15 15 68% 22 

Wielodróż 16 12 15 17 7% 245 

Wyrąb Karwacki 10 14 15 15 18% 85 

Zawadki, Wandolin 18 17 15 12 18% 65 
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Zakocie, 

Karbówko,Wygoda 
13 14 20 17 20% 87 

 518 486 517 508 9% 5765 

 

Uprawnionych wyborców do głosowania w sprawie przeznaczenia środków w ramach 

Funduszu Sołeckiego w 2018 r. było 5765 osób.  

W zebraniach wzięło udział 508 osób co stanowi 9 % Wyborców (dane dla obszaru całej 

Gminy Przasnysz) 

4. Mieszkańcy gminy Przasnysz w ramach Funduszu Sołeckiego zgłosili następującą liczbę 

projektów: 

Rok Liczba projektów 

2017 55 

2018 64 

 

W roku 2017 r. Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. na 

realizację zadań dotyczących: 

 budowa i uzupełnienie oświetlenia – 12 sołectw Bartniki, Cierpigórz, Dobrzankowo, 

Leszno, Helenowo Nowe, Leszno, Lisiogóra, Oględa, Osówiec Kmiecy, Sierakowo, 

Zakocie, Zawadki 

 powierzchniowe utrwalenia dróg emulsją asfaltową (remont i budowa nowych 

odcinków) – 4 sołectwa: Bogate, Dębiny, Góry Karwackie, Golany 

 remont dróg żwirowych – 17 sołectw: Cierpigórz, Emowo, Fijałkowo, Helenowo 

Stare, Karwacz, Kijewice, Klewki, Lisiogóra, Mchowo, Mchówko, Mirów, Obrąb, 

Osówiec Szlachecki, Stara Krępa, Trzcianka, Wielodróż, Wyrąb Karwacki 

 budowa i doposażenie placów zabaw – 1 sołectwo Gostkowo. 

 

W roku 2018 r. Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na 2019 r. na 

realizację zadań dotyczących: 

 budowa i uzupełnienie oświetlenia - 11 sołectwa Bogate (lampa hybrydowa solarna), 

Grabowo, Góry Karwackie (lampa hybrydowa solarna) , Sierakowo, Dobrzankowo, 

Helenowo Nowe, Oględa, Osówiec Kmiecy, Zakocie, Stara Krępa, 

 powierzchniowe utrwalenia (remonty i budowa nowych odcinków)- 7 sołectw 

Bogate, Debiny, Mirów, Obrąb, Wielodróż, Sątrzaska, Mchowo, 
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 remont dróg żwirowych – 18 sołectw :Cierpigórz, Emowo,  Fijałkowo, Gostkowo, 

Grabowo, Helenowo Stare, Karwacz, Klewki, Lisiogóra, Mchówko, Osówiec 

Szlachecki, Szla, Wyrąb Karwacki, Zakocie, Kijewice, Trzcianka, Wielodróż, 

Dobrzankowo,  

 budowa i doposażenie placów zabaw: 3 sołectwa – Golany, Gostkowo, Osówiec 

Szlachecki 

 

 
Partycypacja w kosztach imprez masowych. Wykaz imprez 
współorganizowanych z innymi podmiotami. 
 

1. Współorganizacja imprezy „IV Rajd Pieszy Szlakami Lutowej Bitwy Przasnyskiej” 
organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w dniu 25 lutego 
2018 r. – 528,90 zł. 

2. Wsparcie finansowe dla młodego sportowca – 1.000 zł. 
3. Organizacja Gminnego Konkursu Ortograficznego pn. „Złote Pióro Wójta Gminy 

Przasnysz” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Przasnysz 
w dniu– 1.000 zł. 

4. Wsparcie finansowe na organizację „OPEN FARM” w Sierakowie – 2.500 zł. 
5. Wsparcie finansowe Turnieju Piłki Nożnej Minimundial 2018  dniu 20 czerwca – 1.230 

zł. 
6. Wsparcie finansowe imprezy kolarskiej – ŻTC BIKE RACE 2018 w dniu 5 sierpnia – 

2.500 zł 
7. Wsparcie finansowe konkursu „Św. Stanisław Kostka – Ad MaioraNatus Sum – Do 

większych rzeczy urodzony jestem” organizowanego dla uczniów ze szkół powiatu 
przasnyskiego – 1.890 zł 

8. Współorganizacja Diecezjalnych Uroczystości Roku Św. Stanisława Kostki z okazji 
450. rocznicy śmierci Świętego z Rostkowa w dniu 19 sierpnia 2018 r. – 1.500 zł. 

9. Wsparcie finansowe na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” organizowanego przez KRUS 
16.04.2018 r. – 500 zł. 

10. Wsparcie finansowe na organizację Etapu powiatowego XLI edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” organizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Przasnyszu 11.04.2018 r. – 500 zł. 

 

 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Przasnysz w 2017 r -  86 
Uchwały podjęte przez Radę Gminy Przasnysz w 2018 r -  100 
 
Przeprowadzono konsultacje społeczne do projektów uchwał: 

1. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Przasnysz, 

2. Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Przasnysz, 

3. Przygotowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 
Projekty uchwał były zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP. 
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W przypadku projektu uchwały w spr.  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz dwa sołectwa zorganizowały 
spotkania z mieszkańcami. 
W sołectwie Bogate w zebraniu udział wzięło 9 mieszkańców na którym jednogłośnie 
zaopiniowali przedstawione projekty uchwał.  
W Sołectwie Stara Krępa w zebraniu wzięło udział 6 mieszkańców i również jednogłośnie 
zaopiniowali przedstawione projekty uchwał.  
 W 2018 r nie było rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody odnośnie uchwał / 

 
W 2018 r. wpłynęła jedna skarga na działalność wójta. Rada Gminy Przasnysz 
Uchwałą Nr XLV/336/2018 z 6 listopada 2018 r. uznała skargę za bezzasadną. 
 

Wnioski i podania dotyczące spraw publicznych,                                               

które wpłynęły w 2017r. i w 2018r. 

Lp. Wnioski i podania dotyczące 
spraw: 

wnioskodawcy 2017r. 2018r. 

1. Informacje o gruntach, 

informacje o lasach, informacje 

o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych 

Mieszkańcy/przedsiębiorcy 746 1243 

2. Wydania zaświadczeń  z jakiej 

powierzchni są podatnikami 

mieszkańcy 164 125 

3. Wydania zaświadczeń o 
niezaleganiu w podatkach 

mieszkańcy 83 80 

4. wnioski o rozłożenie na raty 
oraz o umorzenie  zaległości   
podatkowych 

mieszkańcy 17 12 

5. Wniosek o zwrot nadpłaty 
podatku 

mieszkańcy/przedsiębiorcy 17 48 

6. Wydania kopii decyzji w 

sprawach podatkowych 

mieszkańcy - 50 

7. Deklaracje podatkowe mieszkańcy/przedsiębiorcy 250 250 

8. Udzielenia ulgi inwestycyjnej  mieszkańcy 23 9 

9. Zawiadomienia o zmianach w 
ewidencji gruntów i budynków 

instytucja 396 5.650 

10. Umorzenia podatku mieszkańcy 18 3 

11. Deklaracje o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, oświadczenia,   

mieszkańcy 445 799 
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12. wnioski o rozłożenie na raty 
oraz o umorzenie  zaległości  z 
tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

mieszkańcy 8 9 

13. Przyznania dofinansowania do 
usuwania  wyrobów 
zawierających azbest 

mieszkańcy 60 36 

14. Zgłoszenie awarii 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

mieszkańcy 8 7 

15. deklaracja udziału w projekcie 
polegającym na montażu i 
instalacji OZE 

mieszkańcy 2 39 

16. Zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego 
wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

mieszkańcy 943 966 

17. Wnioski o wpis/zmianą wpisu   

w CEIDG 

mieszkańcy/przedsiębiorcy 205 211 

18. Wydania świadectw pracy, 
zaświadczeń o zatrudnieniu          
i wynagrodzeniu 

pracownicy 9 10 

19. wymeldowania mieszkańcy 6 11 

20. Wydania zaświadczeń o pracy 
w gospodarstwie rolnym 
rodziców i o opłacaniu składek  

mieszkańcy 46 19 

21.  Oświadczenie o wartości 

sprzedaży napojów 

alkoholowych 

przedsiębiorcy 17 18 

22. Wydania zezwolenia na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

przedsiębiorcy 4 9 

23. Wydania jednorazowych 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Przedsiębiorcy/OSP 11 10 

24. Zgłoszenia zamiaru usunięcia 

drzew/krzewów oraz wydanie 

zaświadczeń 

mieszkańcy 40 84 

25. Wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew 

zarządcy dróg 11 13 

26. Przyznania dodatku 

mieszkaniowego               

mieszkańcy 20 23 
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ryczałtu energetycznego 20 21 

27. Przyznania  lokalu socjalnego mieszkańcy 5 9 

28.  Zaopiniowania wstępnego 

podziału nieruchomości 

mieszkańcy 39 31 

29. O nadanie numeru 
nieruchomości 

mieszkańcy  17 15 

30. Wydania decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach 

mieszkańcy 8 7 

31. Wydania zaświadczenia o 

przeznaczeniu działki 

mieszkańcy 145 163 

32. Wydania wypisu i wyrysu z 

miejscowego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

mieszkańcy 93 110 

33. Dokonania zmian w 

obowiązującym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

mieszkańcy 14 25 

34. Zgłoszenia i pozwolenia na 
budowę 

instytucja 128 136 

35. Wyrażenia zgody na wykonanie 

zjazdu 

mieszkańcy 7 11 

36. Wydania  warunków na 

przyłącze wodociągowe i 

kanalizacyjne 

mieszkańcy 24 29 

37. Zgłoszenie przyłączenia do 
kanalizacji 

mieszkańcy 3 21 

38. Wniosek o oszacowanie szkód 
łowieckich 

mieszkańcy - 12 

39. Wniosek o oszacowanie szkód - 
susza 

mieszkańcy - 503 

40. Wniosek o oszacowanie szkód - 
huragan 

mieszkańcy - 6 

41. Wniosek o przyznanie pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym w formie 

stypendium szkolnego  

mieszkańcy 106 83 



156 
 

42. Wydania zaświadczenia o 
przyznanej pomocy materialnej 
– stypendium szklone 

mieszkańcy 137 25 

43. Wniosek o zwrot kosztów 

przejazdu dziecka do szkoły 

mieszkańcy 13 17 

44. Rozliczenie kosztów dowozu 
dzieci do szkoły własnym 
samochodem 

mieszkańcy 120 145 

45. O przyznanie środków                  

z funduszu sołeckiego 

sołectwa 34 34 

46. Remontu dróg gminnych  sołectwa - 2 

47. Dróg gminnych i chodników mieszkańcy 5 31 

48. Dróg gminnych grupy mieszkańców 4 9 

 Ogółem:  4.471 11.179 

 

Ogółem wpływ ( w tym faktury oraz inne pisma z instytucji): 

w 2017r. – 9.619 

w 2018r. – 16.732 

W 2018 r. nastąpił wyraźny wzrost składanych przez petentów wniosków, podań i pism. 
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Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (3 osoby) w roku 2018 r. wydał          

łącznie 432 decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wypisy i wyrysy. 

Lp.  Rodzaj Liczba  

1 

Postanowienia opiniujące zgodność proponowanego 

podziału działek z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

17 

2 

Postanowienie o uchyleniu postanowienia opiniujące 

zgodność proponowanego podziału działek z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

1 

3 Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości  23 

4 
Decyzje uchylające decyzję zatwierdzającą podział 

nieruchomości 
1 

5 Decyzje o lokalizacji zjazdu indywidualnego 5 

6 Postanowienia o zmniejszeniu linii zabudowy 1 

7 
Decyzje dotyczące lokalizacji, zajęcia, umieszczenia 

urządzeń w pasie drogowym  
48 

8 

Decyzja SKO uchylająca decyzję dotyczącą zmiany 

decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi 

gminnej w Obrębie sieci energetycznej 

1 

9 
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
110 

10 
Zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego  
163 

11 Decyzja o udzieleniu dodatku mieszkaniowego 23 

12 Decyzje o udzieleniu dodatku energetycznego 21 

13 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5 

14 
Postanowienia dot. postępowania w sprawie ocen 

oddziaływania na środowisko 
12 

15 
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych 

1 

16 Decyzja z zakresu prawa ochrony środowiska 1 

 

 

    W  2018 roku złożono  951 wniosków o wyrobienie dowodu osobistego. Czas 

oczekiwania na dowód od 3 tygodni do 1 miesiąca. 
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Ludność 

Stan ludności gminy Przasnysz w latach 2012-2018 

Stan ludności gminy wykazuje tendencję spadkową. Jest to tendencja o wiele niższa niż w 

pozostałych gminach powiatu przasnyskiego. 

 

DATA STAN LUDNOŚCI 

31.12.2012 7489 
31.12.2013 7429 
31.12.2014 7433 
31.12.2015 7418 
31.12.2016 7377 
31.12.2017 7362 
31.12.2018 7317 

 

 

1.      WSKAŹNIKI  BEZROBOCIA Z TERENU GMINY PRZASNYSZ 

 

1) 2016.12.31           -      5% 

2) 2017.12.31           -      4% 

3) 2018.12.31           -       4% 

2. W 2018 roku w ramach wykonania kary ograniczenia wolności do prac społecznie – 

użytecznych skierowano 17 osób. 

3. . Do celów porządkowych i opiekuńczych nad starszymi osobami zatrudniono 9 osób  

skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społecznie-użytecznych. 

 

Struktura ludności wg. Gminy i miejscowości 2018 r 

Miejscowości Ogółem 0-17 
lat 

18-60 
Kobiety 

18-65 
Mężczyźni 

Ogółem wg. 
wieku produk-

cyjnego 

60> 
Kobiety 

65> Męż-
czyźni 

Annopol 95 27 26 27 53 10 5 

Bartniki 428 81 128 150 278 45 24 
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Bogate 525 96 151 171 322 74 33 

Brzezice 21 3 5 9 14 3 1 

Cegielnia 51 10 14 23 37 3 1 

Cierpigórz 44 12 12 15 27 3 2 

Dębiny 70 15 17 23 40 11 3 

Dobrzankowo 381 72 108 123 231 55 23 

Emowo 76 21 19 22 41 10 4 

Fijałkowo 75 13 25 26 51 8 3 

Frankowo 24 6 6 9 15 2 1 

Golany 163 34 47 55 102 19 8 

Gostkowo 288 64 87 98 185 28 11 

Góry Karwac-
kie 

68 10 25 24 49 7 2 

Grabowo 128 37 36 34 70 15 6 

Helenowo 
Gadomiec 

24 - 7 10 17 5 2 

Helenowo 
Nowe 

69 11 17 25 42 11 4 

Helenowo 
Stare 

101 19 27 35 62 13 7 

Janin 5 - 1 2 3 2 - 

Józefowo 66 20 15 23 38 6 2 

Karbówko 4 - - 1 1 1 2 

Karwacz 404 92 107 131 238 54 19 

Kijewice 98 17 35 30 65 10 6 

Klewki 159 29 56 55 105 14 11 

Księstwo 8 - 4 4 8 - - 

Kuskowo 26 4 9 7 16 2 4 

Leszno 701 148 215 234 449 73 30 

Lisiogóra 104 31 23 32 55 13 5 

Mchowo 390 92 102 138 240 39 19 

Mchówko 105 20 29 36 65 13 7 

Mirów 48 6 17 18 35 5 2 

Nowa Krępa 38 7 8 16 24 5 4 

Obrąb 369 81 96 126 222 42 24 

Oględa 173 36 51 64 115 17 5 

Osówiec 
Kmiecy 

105 26 25 37 62 10 7 

Osówiec 
Szlachecki 

166 40 49 56 105 16 5 

Patołęka 13 3 2 3 5 3 2 

Polny Młyn 56 12 15 17 32 8 4 

Sątrzaska 168 31 47 57 164 19 14 

Sierakowo 228 45 66 87 153 23 7 

Stara Krępa 231 57 69 77 146 21 7 

Szla 332 83 96 106 202 29 18 
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Święte Miej-
sce 

13 4 5 4 9 - - 

Trzcianka 23 1 6 10 16 5 1 

Wandolin 30 10 7 11 18 2 - 

Wielodróż 287 43 78 105 183 38 23 

Wygoda 49 12 14 19 33 2 2 

Wyrąb Kar-
wacki 

121 36 28 39 67 12 6 

Zakocie 55 11 12 19 31 15 5 

Zawadki 51 7 16 18 34 6 4 

Razem 7257 
m. s. 

1535   4575 902 385 

 

Liczba urodzeń według miejscowości 

Miejscowość: 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. Razem 

za 6 lat 

Ogółem 

mieszkań-

ców 

ANNOPOL 1 0 2 2 2 0 7 95 

BARTNIKI 2 7 3 7 9 4 32 438 

BOGATE 9 1 7 2 4 1 24 532 

BRZEZICE 0 0 0 1 0 0 1 21 

CEGIELNIA 1 0 1 1 0 0 3 53 

CIERPIGÓRZ 1 0 1 1 0 2 5 44 

DĘBINY 0 1 1 1 2 1 6 71 

DOBRZANKOWO 3 2 9 3 5 7 29 386 

EMOWO 1 0 1 2 0 1 5 76 

FIJAŁKOWO 1 0 0 1 2 0 4 78 

FRANKOWO 0 0 0 0 0 0 0 25 

GOLANY 1 1 1 1 1 0 5 167 

GOSTKOWO 2 5 3 5 4 9 28 292 

GÓRY KAR-

WACKIE 

0 2 1 0 2 0 5 69 

GRABOWO 1 1 1 5 2 3 13 131 

HELENOWO 

NOWE 

1 1 0 0 0 3 5 72 

HELENOWO 

STARE 

1 3 1 1 0 2 8 104 

HELENOWO 

GADOMIEC 

0 0 0 0 0 0 0 24 

JÓZEFOWO 1 0 0 1 2 0 4 66 

JANIN NOWY 0 0 0 0 0 0 0 5 

KSIĘSTWO 0 0 0 0 0 0 0 8 

KARBÓWKO 0 0 0 0 0 0 0 4 

KARWACZ  6 7 4 5 6 4 32 409 

KIJEWICE 1 2 1 3 0 3 10 99 

KLEWKI  2 1 3 4 2 2 14 161 
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KUSKOWO 0 0 0 0 1 1 2 27 

LESZNO 6 11 11 8 13 9 58 712 

LISIOGÓRA 2 0 0 1 1 0 4 106 

MCHOWO 4 5 4 4 7 6 30 392 

MCHÓWKO 1 3 3 0 2 1 10 108 

MIRÓW 0 1 0 1 0 0 2 48 

NOWA KRĘPA 0 0 0 0 2 1 3 38 

OBRĄB 6 6 1 8 6 3 30 371 

OGLĘDA 2 3 2 4 2 2 15 175 

OSÓWIEC 

KMIECY 

1 3 0 2 3 0 9 110 

OSÓWIEC 

SZLACHECKI 

2 2 2 2 1 3 12 167 

POLNY MŁYN 0 1 2 1 0 0 4 59 

PATOŁĘKA 0 0 0 0 0 0 0 13 

SĄTRZASKA 1 3 0 4 0 2 10 170 

SIERAKOWO 2 4 3 2 4 4 19 236 

STARA KRĘPA 2 4 3 3 4 6 22 233 

SZLA 5 8 6 9 5 5 38 351 

ŚWIĘTE MIEJ-

SCE 

1 0 0 0 0 0 1 13 

TRZCIANKA 1 0 0 0 0 0 1 23 

WANDOLIN 1 0 0 1 2 1 5 36 

WIELODRÓŻ 1 3 2 4 4 3 17 290 

WYGODA 0 1 0 2 0 2 5 52 

WYRĄB KAR-

WACKI 

0 1 1 1 3 2 8 124 

ZAWADKI 0 0 1 1 1 0 3 52 

ZAKOCIE 0 1 0 2 0 0 3 55 

RAZEM: 73 94 81 106 104 93 551 7 391 

     

W ciągu 6 lat urodziło się w sumie 551 dzieci, czyli statystycznie 91,8 na rok. Jest to niewielki 

wskaźnik dzietności. 

Nie wszystkie zameldowane w gminie dzieci trafią do gminnych i miejskich szkół. Dzieci meldowane 

są tam, gdzie matka posiada stały adres zamieszkania. Nie jest to tożsame z autentycznym 

zamieszkaniem. 

Statystyka zgonów 

Miejscowość 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ogółem 

Annopol - - 2 - - - 2 

Bartniki 1 6 4 7 6 8 32 

Bogate 5 5 7 7 5 7 36 

Brzezice 1 - - - - - 1 

Cegielnia - - - - 1 - 1 
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Cierpigórz - - 1 - 1 - 2 

Dębiny 1 - 1 2 - - 4 

Dobrzankowo 5 2 6 6 6 6 31 

Emowo 1 1 - 2 1 1 6 

Fijałkowo 1 1 1 2 - 1 6 

Frankowo 2 - 1 - 1 - 4 

Golany 2 5 1 - - 2 10 

Gostkowo 3 5 - 3 2 6 19 

Góry Kar-

wackie 

1 1 - 2 - 1 5 

Grabowo - - 1 2 - 2 5 

Helenowo 

Gadomiec 

- - - 1 - 1 2 

Helenowo 

Nowe 

1 2 2 1 - 1 7 

Helenowo 

Stare 

1 1 - - 1 1 4 

Janin - - - - - - - 

Józefowo 1 4 - 3 1 - 9 

Karbówko - - - - - - - 

Karwacz 3 5 4 4 3 5 24 

Kijewice 1 1 - 2 - 1 5 

Klewki 1  1 2 2 2 8 

Księstwo - - - - 1 - 1 

Kuskowo - - - 1 - 1 2 

Leszno 4 7 8 11 10 13 53 

Lisiogóra 1 - 2 - 1 - 4 

Mchowo 3 3 1 7 6 4 24 

Mchówko - 1 3 2 1 - 7 

Mirów - - - 1 3 - 4 

Nowa Krępa 1 - - 1 - - 2 

Obrąb 4 6 1 4 2 5 22 

Oględa 3 3 4 3 - - 13 

Osówiec 

Kmiecy 

1 - - 1 2 3 7 

Osówiec 

Szlachecki 

1 1 3 2 1 1 9 

Patołęka -- - - - - - - 

Polny Młyn - - - - 2 - 2 

Sątrzaska 1 - 1 1 1 3 7 

Sierakowo 5 1 4 2 4 1 17 

Stara Krępa 2 4 1  2 2 11 

Szla 4 3 3 3 2 3 18 

Święte Miej-

sce 

- - - - - - - 

Trzcianka - 1 2 1 1 - 5 

Wandolin 1 1 - - - - 2 

Wielodróż 2 2 4 2 2 6 18 

Wygoda - - - - 1 - 1 
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Wyrąb Kar-

wacki 

1 1 - 1 1 - 4 

Zakocie - 2 - -- - 1 3 

Zawadki 1 1 - 1 - - 3 

Razem 66 76 69 90 73 88 462 

 

Za okres 2013 – 2018 wystąpił przyrost naturalny dodatni. Nadwyżka urodzeń o 89 osób nad 

zgonami. Dzieci i młodzieży do lat17 jest 21,5% w stosunku do ogółu. Ludność w wieku 

produkcyjnym stanowi 63,04% ogółu, a w wieku poprpdukcyjnym – 17,73%, w tym kobiet – 

12,43% a mężczyzn – 5,3%. 
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