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1.Informacje finansowe 

 

Budżet pierwotny Gminy Przasnysz na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy  

w dniu 29 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/32/2018, zgodnie z którą dochody budżetu gminy 

wynosiły  – 35.412.046,93 zł, w tym dochody bieżące – 29.723.191,93 zł i dochody majątkowe 

– 5.688.855,00 zł.  Wydatki budżetu gminy wynosiły 34.434.346,93 zł, w tym wydatki bieżące 

26.308.872,23 zł i wydatki majątkowe 8.125.474,70 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w 

kwocie 977.700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek  w kwocie 

665.600,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych                w kwocie 312.100,00 zł. Przychody 

budżetu gminy w wysokości 187.900,00 zł ( wolne środki) przeznaczono na  wykup obligacji 

komunalnych w kwocie 187,900,00 zł. Rozchody    z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych 

pożyczek wynosiły 665.600,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł. 

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

wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.  

W sumie  uchwałami Rady Gminy Przasnysz dokonano zmian 11 razy, a 38 razy 

wprowadzono zmiany  zarządzeniami Wójta Gminy Przasnysz. 

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy  na dzień 31 grudnia 2019 wynosił: 

1. planowane dochody budżetowe ogółem  – 34.238.716,78 zł,  

w tym : dochody bieżące    – 33.716.094,70 zł, dochody majątkowe –     522.622,08 zł. 

2. planowane wydatki budżetowe ogółem - 35.138.700,90 zł, 

w tym: wydatki bieżące    – 31.049.655,44 zł,  wydatki majątkowe – 4.089.045,46 zł. 

Przychody w wysokości – 2.025.584,12 zł przeznaczono na pokrycie deficytu, spłatę pożyczek 

i wykup obligacji komunalnych.  Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek   

i wykupu obligacji  wyniosły 1.125.600,00 zł.  Planowany deficyt budżetu            na koniec 

roku   w  wysokości 899.984,12 zł.  

Wprowadzone zmiany w 2019 roku zmniejszyły budżet po stronie dochodów o kwotę 

1.173.330,15 zł tj. 3,313 %, i w zwiększyły budżet po stronie  wydatków o kwotę  704.353,97 

zł tj. 2,045 %. 

W podziale na kategorie dochodów i wydatków zmiany te dotyczyły zwiększenia  

dochodów bieżących o kwotę 3.992.902,77 zł,  dochodów majątkowych  o kwotę 5.166.232,92 

zł, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.740.783,21 zł i zmniejszenia  wydatków 

majątkowych  o kwotę 4.036.429,24 zł. 

Za 2019 rok budżet gminy Przasnysz wykonany został po stronie dochodów                w 

wysokości 34.282.076,10 zł w stosunku do planu 34.238.716,78 zł tj. 100,13 %, a po stronie 

wydatków 33.499.329,39 zł w stosunku do planu 35.138.700,90 zł tj. 95,33 %. 

Dochody bieżące wykonano w  100,26 %, a majątkowe w 91,24 %.  

Wydatki bieżące   wykonano w  95,25 %, a  majątkowe w 95,95 %.  
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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 

2019 rok po 

zmianach 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2019 

% 

(4: 3) 

1 2 3 4 5 

I. DOCHODY BIEŻĄCE 33.716.094,70 33.805.221,48 100,26 

1. Dochody własne budżetu, w tym: 6.685.327,44 6.763.348,83 101,17 

 - podatek od nieruchomości 1.858.000,00 1.867.116,08 100,49 

  - podatek rolny 961.900,00 979.500,00 101,83 

 - podatek leśny 87.600,00 85.626,00 97,75 

 - podatek od środków transportowych 526.000,00 513.787,94 97,68 

 - podatek od czynności cywilnoprawnych 234.500,00 244.192,21 104,13 

 - podatek od spadków i darowizn 10.000,00 8.376,50 83,77 

  - podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej                                                  

10.000,00 7.665,58 76,66 

  - wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 12.641,00 105,34 

 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 9.979,20 99,79 

 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 136.000,00 137.662,80 101,22 

 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 

54.000,00 55.483,79 102,75 

 - wpływy z opłaty pobierane na podstawie 

ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w 

gminach 

895.000,00 860.202,10 96,11 

 - dochody uzyskane z gospodarowania mieniem 

komunalnym 
62.200,00 69.318,63 111.44 

 - wpływy z tytułu sprzedaży wody z 

wodociągów wiejskich 

977.000,00 1.088.703,64 111,43 

 - wpłaty mieszkańców gminy za odbiór ścieków    430.000,00 433.019,65 100,70 

 - odsetki naliczone przez bank od środków na 

rachunku budżetu i rachunków jednostek 
67.000,00 51.660,02 77,10 
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budżetowych 

 - zwrotu podatku VAT 97.200,00 97.287,00 100,09 

 -pozostałe dochody własne 256.927,44 241.126,69 93,85 

2. Udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych    

3.689.483,00 3.724.430,00 100,95 

3. Udziały w podatku dochodowym od 

osób prawnych          

5.000,00 12.777,85 255,56 

4. Subwencje, w tym: 9.510.543,00 9.510.543,00 100,00 

 - oświatowa 4.424.327,00 4.424.327,00 100,00 

 - wyrównawcza 4.891.646,00 4.891.646,00 100,00 

 - równoważąca 173.336,00 173.336,00 100,00 

 - uzupełnienie subwencji ogólnej 21.234,00 21.234,00 100,00 

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

12.671.073,47 12.656.949,64 99,89 

6. 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy  

995.157,22 990.682,76 99,55 

7. Dotacje i środki otrzymane na 

realizację zadań bieżących gminy  

87.925,00 87.081,08 99,04 

8. Dotacje celowe na realizację 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, w 

tym: 

71.585,57 59.408,32 82,99 

 - 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” 

30.385,57 30.385,57 100,00 

 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, na realizację projektu pn. 

”Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego” 

41.200,00 29.022,75 70,44 

II DOCHODY MAJĄTKOWE 522.622,08 476.854,62 91,24 

1. Dotacje celowe i środki  otrzymane  

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gminy 

355.270,08 354.871,95 99,89 
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2. Dochody ze  sprzedaży  majątku 86.930,00 89.560,67 103,03 

3. Dotacje celowe na realizację 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, w 

tym: 

80.422,00 32.422,00 40,31 

 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego  2014-2020, na 

realizację projektu pn.” Budowa siłowni 

plenerowej w miejscowości Obrąb” 

32.422,00 32.422,00 100,00 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020, na realizację projektu pn. 

„Wymiana elementów infrastruktury 

rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w 

Parku Podworskim w Lesznie” 

48.000,00 0,00 0,00 

 Ogółem: 34.238.716,78 34.282.076,10 100,13 

 

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 476.854,62 zł tj. 91,24 % planowanych, a 

dotyczyły środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego na przebudowę dróg gminnych, obiektów sportowych, oświetlenia ulicznego, 

modernizacji hali sportowej, adaptacji budynków komunalnych na świetlice wiejskie,  

utworzenia placu zabaw oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych               z 

udziałem środków europejskich. W dochodach majątkowych są również wpływy                  ze 

sprzedaży  mienia komunalnego w kwocie 89.560,67 zł. 
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2009-2019 

 

Rok Wykonanie dochodów 

ogółem 

Wykonanie 

dochodów własnych  

w tym:  

Udziały w 

PIT 

% 

udziałów w PIT  

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 
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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 

2019 34.282.076,10 
6.763.348,83  19,73 

 3.724.430,00 10,86 

 

           Dochody bieżące Gminy Przasnysz wzrastały sukcesywnie z roku na rok od 2016       

do 2019 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    

2009-2019  

 

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

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 4.672,49 

 

 

Wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy 

Przasnysz (wskaźniki G) w latach 2009-2019  

 

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

431,98 553,95 568,34 576,45 654,26 730,47 828,15 968,05 1014,80 1036,80 1.060,82 
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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 

2009 - 2019 

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 

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 

2019 2.122.305,40 22.050,02 6.675,00 0,00 

 

        Wprowadzenie przez Radę Gminy obniżonych górnych stawek podatkowych nie wpływa 

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 2019 r.  umorzono z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 6.675,00 zł  

 (w tym podatku rolnego – 5.423,00 zł, podatku od nieruchomości – 1.243,00 zł, podatku 

leśnego – 9,00 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 2019 roku wynosi 28.626,85 zł, 

2018 - 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 2019 roku 

udzielono ulg inwestycyjnych w podatku rolnym na kwotę 102.130,33 zł,                    

2018 -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 2019 roku w podziale na wydatki bieżące (z 

uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe  obrazuje tabela: 

 

 2019 rok  

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 
% 

3:4 

1 2 3 4 

Wydatki ogółem 35 138 700,90 33 499 329,39 95,33 

I. Wydatki bieżące, w tym: 31 049 655,44 29 575 945,56 

 

95,25 

- na  wynagrodzenia   i składki od 

nich naliczane 

9 152 987,34 8 872 817,28 96,94 

- wydatki na obsługę długu 224 935,85 161 111,87 71,63 

- wydatki  bieżące na   programy 

finansowane z   udziałem środków o  

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

3 

71 585,57 59 408,32 

 

82,99 

II Wydatki majątkowe, w tym: 4 089 045,46 3 923 383,83 

 

95,95 

- wydatki o charakterze dotacyjnym 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

68 026,23 59 390,99 

 

87,31 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o 

których mowa w art. 236. ust.4 pkt 1 

ustawy 

4 021 019,23 3 923 383,83 

 

97,57 

w tym programy finansowane z 

udziałem środków (art.5 ust 2 i 3) 

1 177 369,82 1 128 788,30 

 

95,87 

  

Największy odsetek w wykonaniu wydatków budżetu gminy  za 2019 rok stanowią wydatki 

na pomoc społeczną i rodzinę łącznie 12.771.782,52 zł. tj. 38,13 % ogółu wydatków,  na 

oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą łącznie 7.345.627,81 zł tj. 21,93 % ogółu 

wydatków, następnie na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi  3.739.872,90 zł tj. 

11,16 % 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 

9.642.046,16 zł tj.28,78 % 
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Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 3.923.383,83 zł, realizację poszczególnych  

zadań inwestycyjnych obrazuje tabela: 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Plan nakładów 

w 2019 r. 
Wykonanie 

za 2019 r. 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 

Karwacz etap II  i Zawadki 

837 500,00 831.174,29 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki 63.000,00 62.347,52 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji 

uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz  

15.000,00 13.530,00 

4. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę 

chodników przy drodze krajowej Nr 57 w 

miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate 

127 900,00 

 

127.900,00 

5. Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osówiec Kmiecy 56 000,00 44.280,00 

6. Przebudowa drogi gminnej nr 320602W  226 000,00 225.829,33 

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo 20 000,00 0,00 

8. Przebudowa drogi gminnej nr 320690W                              

w miejscowości Mchowo 

7.000,00 6.765,00 

9. Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego 

utrwalenia emulsją asfaltową w m. Mchowo 

27.000,00 25.893,22 

10. Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz 95.817,00 95.809,02 

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec 

Szlachecki 

346.000,00 344.310,40 

12. Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - 

Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00 

5.600,00 5.535,00 

13. Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy 

gruntów Płoniawy- Sątrzaska - Krępa Stara na odcinku 

od km 0+000,00 do km 0+993,00 

5.600,00 5.535,00 

14. Budowa oświetlenia solarnego i progów zwalniających 

w Sątrzasce 

26.500,00 25.104,00 
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15. Przebudowa drogi gminnej nr 320610W                              

w miejscowości Zakocie 

10.502,81 8.612,00 

16. Przebudowa  drogi gminnej metodą potrójnego 

utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia 

17 397,78 F- 17.193,44 

17. Przebudowa drogi gminnej nr 49 metodą potrójnego 

utrwalenia emulsją asfaltową w m. Dębiny 

11 392,24 F- 11.323,28 

18. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno 34 716,81 F- 34.639,46 

19. Przebudowa drogi gminnej dz. 105/1  metodą 

potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Mchowo 

15 727,13 F- 15.584,00 

20. Remont drogi gminnej w m. Mirów  10 509,45 F- 10.346,77 

21. Remont drogi gminnej dz. 82 metodą utrwalenia 

emulsją asfaltową w m. Obrąb 

23 250,08 F-23.124,50 

22. Przebudowa drogi gminnej dz. 50 metodą potrójnego 

utrwalenia emulsją asfaltową w m. Sątrzaska 

16 689,01 F- 16.469,60 

23. Remont  drogi gminnej dz. 525 metodą  utrwalenia 

emulsją asfaltową w m. Wielodróż 

15 724,64 F –15.669,47 

24. Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki 

i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce 

10.100,00 8.000,00 

25. Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w 

Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrzącej 

1.000,00 0,00 

26. Wykup gruntów 5.000,00 2.778,00 

27. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji  

23 026,23 14.391,00 

28. Modernizacja części budynku administracyjnego  wraz  

z dostawą i wymianą okien 

130.000,00 124.611,55 

29. Centrum Aktywizacji Biznes – Remont i przebudowa  z 

rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w 

Przasnyszu z dostosowaniem jego części  do 

wspomagania przedsiębiorczości i polepszenia obsługi 

procesów inwestycyjnych 

33.000,00 33.000,00 

30. Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie 

Gminy 

17.400,00 17.100,00 
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31. Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze 

gminnej w m. Bogate 

13 500,00 F- 13.410,10 

32. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w 

m. Dobrzankowo 

10.000,00 F- 9.984,30 

33. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowo 10 170,52 F- 9.530,96 

34. Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze 

gminnej nr 116 w m. Góry Karwackie 

13 746,36 F- 13.400,10 

35. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w 

m. Helenowo Nowe 

10 627,26 F- 10.571,17 

36. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w 

m. Oględa 

15 900,00 F- 15.858,31 

37. Budowa  oświetlenia ulicznego w m. Patołęka 13 620,25  F- 13.600,85 

38. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo 17 992,18 F- 17.982,93 

39. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w 

m Stara Krępa  

17 295,35 F- 17.072,13 

40. Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Leszno 12.500,00 12.300,00 

41. Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz 52.000,00 12.828,90 

42. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. 

Golany dz. 40: 

(karuzela tarczowa z siedzeniami, siedzisko gumowe 

koszyk, bocianie gniazdo, huśtawka, wahadło, 

sporządzenie dokumentacji projektowej) 

11 366,50 F-11.350,50 

43. Utworzenie placu zabaw w Oględzie 24.000,00 22.427,11 

44. Rewitalizacja terenów zielonych w Bogatem 61.730,00 54.200,00 

45. Zakup  zestawu nagłaśniającego dla  Gminnej Biblioteki 

im. Józefa Narzymskiego w Bogatem 

12.000,00 11.999,99 

46. Remont świetlicy wiejskiej (pomieszczenie socjalne) w 

m. Bartniki dz. 84/1 

26 988,27 F- 26.986,20 

47. Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i 

miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w 

Lesznie 

100 315,64 100.285,00 
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48. Przebudowa budynków świetlic wraz z 

zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi 

Karwacz i odnowy wsi Wielodróż 

987.027,95 968.895,84 

49. Remont budynku komunalnego w m. Osówiec 

Szlachecki 

10 000,00 9.399,98 

50. Modernizacja pomieszczenia socjalnego w świetlicy 

wiejskiej w Bartnikach 

27.245,00 27.244,51 

51. Adaptacja budynku komunalnego w Osówcu 

Szlacheckim na potrzeby świetlicy wiejskiej 

35.755,00 35.755,00 

52. Adaptacja remizy w Zawadkach na  świetlicę wiejską 21.000,00 19.836,64 

53. Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby 

świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim 

10.100,00 8.000,00 

54. Modernizacja hali sportowej w Bogatem 212.600,00 189.807,46 

55. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Bartnikach i 

Dobrzankowie 

127.212,00 123.800,00 

 Ogółem: 

F- fundusz sołecki 
4.089.045,46 

3.923.383,83 

F-304.098,07 

 

Realizacja zadań majątkowych została sfinansowana ze środków: 

 

1. Własnych gminy                                                                                           - 2.384.229,73 zł. 

2. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II  i Zawadki”                             - 600.000,00 zł.    

3. Dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie                

z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadnia                           

pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki”, zgodnie  z zawartą 

umową Nr 167/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-152  z dnia 22 maja 2019 r.        - 95.000,00 zł. 

4. Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej  z budżetu Województwa Mazowieckiego  

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”                 

- 49.631,87 zł w tym, na realizację zadań: 
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- pn. „Budowa oświetlenia solarnego i progów zwalniających w Sątrzasce”, zgodnie                

z zawartą umową Nr 727/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 5 lipca 2019 r.  

                                                                                                                                -10.000,00 zł, 

- pn. „Utworzenie placu zabaw w Oględzie”, zgodnie z zawartą umową                                 

Nr 725/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 5 lipca 2019 r.                     - 9.713,55 zł, 

- pn. „Modernizacja pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w Bartnikach”, zgodnie           

z zawartą umową Nr 729/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 5 lipca 2019 r. 

                                                                                                                               - 10.000,00 zł, 

- pn. „Adaptacja budynku komunalnego  w Osówcu Szlacheckim na potrzeby świetlicy 

wiejskiej”, zgodnie z zawartą umową  Nr 728/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia             

5 lipca 2019 r.                                                                                                         - 10.000,00 zł, 

- pn. „Adaptacja remizy w Zawadkach na  świetlicę wiejską”, zgodnie z zawartą umową                 

Nr 726/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 5 lipca 2019 r.                      - 9.918,32 zł. 

5. Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej  z budżetu Województwa Mazowieckiego           

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2019” na realizację zadania pn. „Modernizacja hali sportowej    w Bogatem”, zgodnie             

z zawartą umową Nr 28/ES-SE-IV/D-199/MIWIS/19 z dnia 18 lipca 2019 r.     – 63.500,00 zł. 

6. Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej  z budżetu Województwa Mazowieckiego              

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”           

na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych w Bogatem”, zgodnie z zawartą 

umową Nr 86/PZ/V/D/19  z dnia 18 lipca 2019                                                  -  26.700,00 zł. 

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

Otwartych Stref Aktywności w Bartnikach i Dobrzankowie” w ramach „Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o  charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA)” Edycja 2019, zgodnie   z umową 2019/0560/2740/SubA/DIS/OSA 

z dnia 3 września 2019 r.                                                                                       – 58.212,00 zł. 

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

wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr RPMA.04.01.00-14-6915/16-00  z dnia                 

12 marca 2019 r. na realizację projektu pn. ” Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”      
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata     

2014 - 2020 Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania             

4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” (refundacja  poniesionych wydatków nastąpi w 2020 

roku)                                                                                                                         - 8.980,23 zł.                                              

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

wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00986-6935-UM0712051/18 z dnia                  

28 sierpnia 2018 r. na realizację projektu pn. ” Wymiana elementów infrastruktury 

rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie”  w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie     

na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

                                                                                                                               - 48.000,00 zł.                               

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

wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00002-65170-UM0710064/18 z dnia            

18 marca 2019 r.  na realizację projektu pn. ” Przebudowa budynków świetlic wraz                  

z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż”         

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację  

operacji typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania             

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (refundacja  poniesionych 

wydatków nastąpi w 2020 roku)                                                                           -589.130,00 zł. 
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2009-2019 

 

Rok Wykonanie wydatków ogółem Wykonanie 

wydatków 

majątkowych 

% 

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 

2019 33.499.329,39 3.923.383,83 11,71 

 

 

Wydatki budżetu gminy przypadające na jednego mieszkańca w latach 2009-2019 

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

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 4.565,81 



str. 24 
 

Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona w budżecie Gminy Przasnysz w 2019 r. 

wynosiła  597.273,04 zł. Zostały zrealizowane wszystkie zadania zgłoszone we wnioskach 

w 2019 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 

2019 roku 

Cierpigórz Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. 

Cierpigórz 

13 797,31 13.786,33 

1 000,00 1.000,00 

Emowo Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

11 560,40 11.556,69 

Fijałkowo Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

14 418,97 14.407,63 

 

Gostkowo 

 

Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru wraz 

z wbudowaniem 

Remont pobocza drogi gminnej dz. Nr 29 w m. 

Gostkowo 

Sporządzenie dokumentacji projektowej i nadzór 

do doposażenia placu zabaw w m. Gostkowo  

Zakup kosy spalinowej do wykaszania trawy 

Nawiezienie piasku na plac zabaw w m. 

Gostkowo 

Doposażenie placu zabaw w m. Gostkowo dz. 

158 

10 000,00 9.987,60 

2 922,33 2.900,00 

600,00 600,00 

700,00 599,00 

1 000,00 997,98 

5.166,00 5.166,00 

Grabowo Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru wraz 

z wbudowaniem 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej w m. Grabowo 

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowo 

7 000,00 6.989,25 

1 200,00 1.193,61 

10 170,52 9.530,96 
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Helenowo 

Stare 

Remont drogi gminnej dz. 236  - nawiezienie 

żwiru z wbudowaniem 

Wznowienie granic drogi gminnej dz. 236 w m. 

Helenowo Stare 

11 279,49 11.263,95 

1500,00 1.500,00 

Karwacz Remont drogi gminnej dz.384  - nawiezienie 

żwiru z wbudowaniem 

Wznowienie granic drogi gminnej nr 384 w m. 

Karwacz 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. 

Karwacz 

19 648,79 19.635,62 

4 500,00 4.500,00 

1 200,00 1.200,00 

Klewki 

 

Remont dróg gminnych– nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

Naprawa odwodnienia wzdłuż drogi gminnej dz. 

23/3 w m. Klewki (80 korytek) 

Zakup i montaż bariery chodnikowej na drodze 

gminnej dz. 23/3 w m. Klewki 

Wymiana lustra drogowego przy drodze gminnej 

dz. 23/3 w m. Klewki 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i 

wykaszarki 

4 617,68 4.581,90 

7 000,00 7.000,00 

2 300,00 1.872,54 

800,00 800,00 

500,00 500,00 

Kijewice Remont dróg gminnych - nawiezienie tłucznia z 

wbudowaniem 

12 653,38 12.652,89 

Lisiogóra Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem 

12 905,60 12.901,91 

Mchówko Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru z 

wbudowaniem. 

12 905,60 12.898,47 

Osówiec 

Szlachecki 

 Budowa siłowni plenerowej dz. 103 w m. 

Osówiec Szlachecki 

Remont dróg gminnych nawiezienie żwiru wraz z 

wbudowaniem 

Usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi gminnej w m. 

Osówiec Szlachecki 

Sporządzenie dokumentacji projektowej i nadzór 

budowy siłowni plenerowej na dz. 103 w m. 

Osówiec Szlachecki 

3.382,50 3.382,50 

5 927,87 5.917,48 

5.517,50 5.500,00 

600,00 600,00 
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Szla Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru wraz 

z wbudowaniem 

Zakup kosy spalinowej do wykaszania trawy 

21 500,75 21.491,25 

1.578,00 1.449,00 

Trzcianka Remont drogi gminnej dz.90 – nawiezienie 

tłucznia z wbudowaniem 

Usunięcie krzewów rosnących w pasie 

drogowym dz.15 w m. Trzcianka 

6 374,43 6.362,42 

3 000,00 2.999,97 

Wielodróż Remont dróg gminnych - nawiezienie tłucznia 

skruszonego z materiałów z odzysku (min. płyty 

betonowe) wraz  wbudowaniem 

Remont  drogi gminnej dz. 525 metodą  

utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż  

5 000,00 4.999,88 

15 724,64 15.669,47 

Wyrąb 

Karwacki 

Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru wraz 

z wbudowaniem 

Zakup i montaż wiaty przystankowej dz. 189 w 

m. Wyrąb Karwacki 

Utwardzenie nawierzchni pod wiatą 

przystankową 

6 494,13 6.494,01 

5 000,00 4.655,55 

2 000,00 2.000,00 

Zakocie Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru wraz 

z wbudowaniem 

Budowa oświetlenia ulicznego  w m. Zakocie 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zakocie 

(zakup stołów i krzeseł) 

3 405,60 3.405,43 

6 500,00 6.466,39 

3 000,00 2.999,99 

Zawadki Wymiana trzech przepustów drogowych w pasie 

drogi gminnej dz. 48 w m. Zawadki 

Pogłębienie i oczyszczenie rowu wzdłuż drogi 

gminnej dz. 48 w m. Zawadki 

Zakup namiotu imprezowego 

5 000,00 4.899,95 

5 180,77 4.996,26 

1 800,00 1.800,00 

Bogate Przebudowa  drogi gminnej metodą potrójnego 

utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- 

Kolonia 

Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy 

drodze gminnej w m. Bogate 

 

17 397,78 17.193,44 

13 500,00 13.410,10 
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Dębiny Przebudowa drogi gminnej nr 49 metodą 

potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. 

Dębiny 

11 392,24 11.323,28 

Leszno 

 

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. 

Leszno 

Zakup opału do budynku przeznaczonego do 

celów społeczno – kulturalnych w m. Leszno 

34 716,81 34.639,46 

4 000,00 3.999,97 

Mchowo Przebudowa drogi gminnej dz. 105/1  metodą 

potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. 

Mchowo 

Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. 

Mchowo 

Utwardzenia nawierzchni pod wiatą 

przystankową 

Zakup opału do budynku przeznaczonego do 

celów społeczno – kulturalnych w m. Mchowo 

15 727,13 15.584,00 

5 300,00 4.655,55 

700,00 700,00 

4 000,00 3.999,98 

Mirów Remont drogi gminnej w m. Mirów  10 509,45 10.346,77 

Obrąb Remont drogi gminnej dz. 82 metodą utrwalenia 

emulsją asfaltową w m. Obrąb 

Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. 

Obrąb 

23 250,08 23.124,50 

1 300,00 1.300,00 

Sątrzaska Przebudowa drogi gminnej dz. 50 metodą 

potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. 

Sątrzaska 

16 689,01 16.469,60 

Dobrzankowo Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej w m. Dobrzankowo 

Porządkowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej 

w m. Dobrzankowo 

Remont dróg gminnych – nawiezienie tłucznia 

wraz z wbudowaniem 

10.000,00 9.984,30 

4 000,00 4.000,00 

10.886,38 10.885,43 

Góry 

Karwackie 

Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy 

drodze gminnej nr 116 w m. Góry Karwackie 

13 746,36 13.400,10 

Helenowo 

Nowe Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej w m. Helenowo Nowe 

Zakup namiotu imprezowego 

10 627,26 

 

10.571,17 

1 900,00 1.800,00 
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Oględa Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej w m. Oględa 

Zakup materiałów eksploatacyjnych  (paliwo + 

olej) do wykaszarki 

15 900,00 15.858,31 

74,36 71,75 

Osówiec 

Kmiecy Budowa  oświetlenia ulicznego w m. Patołęka 

13 620,25  13.600,85 

Sierakowo Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo 17 992,18 17.982,93 

Stara Krępa Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej w m Stara Krępa  

Zakup opału do budynku przeznaczonego do 

celów społeczno – kulturalnych w m. Stara Krępa 

17 295,35 17.072,13 

2 000,00 2.000,00 

Golany Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 

w m. Golany dz. 40: 

(karuzela tarczowa z siedzeniami, siedzisko 

gumowe koszyk, bocianie gniazdo, huśtawka, 

wahadło, sporządzenie dokumentacji 

projektowej) 

Zakup namiotu imprezowego 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

 

11.366,50 11.350,50 

2 800,00 2.749,00 

1 261,37 1.184,57 

Bartniki Remont świetlicy wiejskiej (pomieszczenie 

socjalne) w m. Bartniki dz. 84/1 

26 988,27 26.986,20 

  597.273,04 592.355,77 

 

 Reasumując powyższe, w roku 2019 dochody zrealizowano w kwocie 34.282.076,10  

zł, a wydatki w kwocie 33.499.329,39 zł, w związku z czym budżet gminy zamknął              

się nadwyżką w kwocie 782.746,71 zł,  na planowany deficyt w kwocie 899.984,12 zł. 

Uwzględniając wcześniejsze zadłużenie budżetu w związku z zaciągniętymi pożyczkami       

na inwestycje, to budżet za 2019 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie      

2.052.730,83 zł.  

 

 Zobowiązania jakimi zamknął się budżet gminy za 2019 rok wyniosły 634.218,43 zł. 

W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych                       

od wynagrodzeń oraz  podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 549.745,91 zł. 

Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne.  
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 Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania jednostek wyniosły 84.472,52 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań za energię 

elektryczną oraz usług  z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2020, a zostały zgodnie       

z ustawą o rachunkowości  zaliczone w koszty roku 2019. 

 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 III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz  z dnia 29 grudnia 2018 r.  w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019- 2028. 

 W 2019 roku Wójt Gminy Przasnysz zgodnie z zawartymi umowami  dokonał 

należnych spłat rat pożyczek w kwocie 625.600,00 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  2019 roku wyniosła 

1.286.711,87  zł, co stanowi  3,75 % wykonanych dochodów. 

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 7.811.475,68  zł , w tym: 

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW  w Warszawie         - 5.311.475,68 zł, 

- z tytułu emisji obligacji komunalnych                                                 - 2.500.000,00 zł. 

Zadłużenie z tytułu  pożyczek  i emisji obligacji Gminy Przasnysz  na dzień 31.12.2019 

roku obrazuje tabela: 

 

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             

w Warszawie 

Lp. Nr pożyczki Nazwa zadania Saldo na 31.12 2019 r. 

 

1. 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” 

71.200,00 

2. 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” 

7.728,50 

3. 0134/17/OW/P  

zawarta w dniu 

27.09.2017 r. 

„Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią 

ścieków w miejscowości Mchowo” 

1.302.547,18 

4. 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” 

1.530.000,00 
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5. 0204/17/OW/P 

 zawarta w dniu 

11.12.2017 r. 

„Budowa kanalizacji      sanitarnej w 

miejscowości Karwacz – etap I” 

1.800.000,00 

6. 0064/19/OW/P 

zawarta w  dniu 

16.12.2019 r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach: Karwacz etap II  i 

Zawadki” 

600,000,00 

   RAZEM 

 

5.311.475,68 

 

Emisja obligacji komunalnych - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

 

Lp. Nr umowy Obligacja serii Saldo na 

31.12.2019 r. 

1 Umowa organizacji i 

obsługi emisji obligacji z 

dnia 18 września 2018 r. 

B-18,C-18,D-18,E-18, F-18 2.500.000,00 

  Razem: 2.500.000,00 
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Zadłużenie Gminy Przasnysz w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2009-2019  

(w złotych ) 

 

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 

825,14 1.004,16 776,30 987,79 952,63 710,96 510,84 374,86 473,76 1.155,81 1.064,67 

 

 

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, 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.  

 

W roku 2019 Rada Gminy Przasnysz podjęła zamiar realizacji wielu inwestycji 

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

sfinansować ze środków pożyczki. 

 

W roku budżetowym 2019 zaciągnięto pożyczkę  w  kwocie 600.000,00 zł z 

Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

zadanie  inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap 

II  i Zawadki”.  Gmina ubiegała się o środki PROW na tę inwestycję, ale kryteria: 

promowanie gmin z niskim stopniem skanalizowania i posiadanie na terenie gminy    

obszarów Natura 2000, wykluczają praktycznie gminę z możliwości pozyskania środków z 

PROW.          

 

 

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 
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finasowania zadań inwestycyjnych jest możliwość częściowego umorzenia  zgodnie                

z warunkami  zawartymi w regulaminach określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska    i Gospodarki Wodnej. 

 

Uchwałą Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia  2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 – 2028,  określono 

ostateczne limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2019 – 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 2019 
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 242 069,16 30 385,57 

W dniu 08 czerwca  2017 r. 

podpisana została Umowa o 

partnerstwie na rzecz 

realizacji Projektu w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-

2020 . „Osi Priorytetowej   X. 

„Edukacja dla rozwoju 

regionu” 

Działania w ramach Osi 

Priorytetowej 10.1 

„Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży”.Celem głównym 

projektu była poprawa 

jakości kształcenia w 

zakresie kształtowania 

kompetencji kluczowych 

uczniów w SP i Gimnazjum 

w Nowej Krępie. W ramach 

projektu uczniowie/nice brali 

udział w zajęciach 

dydaktyczno -

wyrównawczych, zajęciach 

dodatkowych org. poza 

lekcjami, rozwijającymi 

uzdolnienia i 

zainteresowania w obszarze 

kompetencji kluczowych, 

głównie nakierowanymi na 

przedmioty przyrodnicze i 

językowe. 

Projekt realizowany w latach 
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2017-2019. 

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

2018-2020 82 400,00 41 200,00 W dniu 21 września 2018 r. 

podpisana została Umowa o  

powierzenie grantu                                   

Nr 10/80/FPGP/2028 z dnia 

21 września 2018 roku w 

ramach Programu 

Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej nr III: 

Cyfrowe Kompetencje 

społeczeństwa, działanie 

3.1: Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych 

dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn. 

„Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców 

województwa 

mazowieckiego”. 

W ramach projektu 

zorganizowanych zostanie 

15 szkoleń, w których łącznie 

weźmie udział 180 osób . 

Szkolenia prowadzone przez 

instruktora posiadającego 

doświadczenie tj. zgodnie z 

dokumentem „ Standard 

szkoleń”. Uczestnikom  

przekazane będą materiały 

szkoleniowe w zależności od 

wybranego modułu. 

Przewiduje się 

zorganizowanie szkoleń z 

zakresu kompetencji 

cyfrowych 6 modułów: 

- „Rodzice w Internecie”, 

-  „Mój biznes w sieci”, 

- „Moje finanse i transakcje w 

sieci”, 

- „Tworzę własną stronę 

internetową”, 

- „ Rolnik w sieci”, 

- „ Kultura w sieci”. 

Została zawarta umowa  z 

instruktorem do prowadzenia 

szkolenia. Zakupiono sprzęt 

komputerowy oraz 

przeprowadzono rekrutację 

uczestników do projektu. 

Realizacja projektu w 2020 r. 

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 14.391,00 Projekt realizowany   jest 
przez Urząd Marszałkowski, 

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

infrastruktury rekreacyjnej i 

miejscowe uzupełnienie 

zieleni w Parku Podworskim 

w Lesznie - Zaspokojenie 

potrzeb społecznych i 

kulturowych społeczności 

lokalnej 

2018-2019 118 315,64 100 285,00 

Realizacja zadani 

zakończona  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, poddziałanie 

19.2  „Wsparcie na 

wdrożenie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność” 

Przebudowa budynków 

świetlic wraz z 

zagospodarowaniem terenu w 

ramach odnowy wsi Karwacz 

i odnowy wsi Wielodróż - 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych 

mieszkańców 

2019-2020 1 928 779,61 968 895,84 

Zawarto umowy z 

wykonawcami. Zakończono I 

etap prac w skład którego 

wchodziło m.in.: wymiana 

stolarki zewnętrznej , 

wymiana pokrycia 

dachowego, docieplenie 

ścian, częściowo roboty 

instalacyjne.. Obecnie 

przygotowywany jest 

wniosek o płatność 

częściową (I etap). 

Planowany termin 

zakończenia inwestycji to 

30.10.2020 r. 

Odnawialne źródła energii w 

Gminie Przasnysz - 

zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii w 

ogólnej produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej 

2019-2020 7 932 780,00 12.828,90 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Rozstrzygnięto przetarg i 

zawarto umowę z 

Wykonawcą robót na kwotę 

6 764 983,89 zł.; wyłoniono 

wykonawcę i zawarto umowę 

na nadzór inwestorski. Trwa 

przygotowywanie 

dokumentacji niezbędnej do 

wyłonienia wykonawcy 

przeprowadzenia akcji 

informacyjno - promocyjnej. 

Projekt jest 

współfinansowany w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 

– 2020. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

320610W w miejscowości 

Zakocie - Dobre warunki 

komunikacyjne i inwestycyjne 

2019-2020 152 502,81 8 612,00 

Przygotowano dokumentację 

budowlaną oraz pozyskano 

niezbędne pozwolenia 

budowlane. Złożono wniosek 

o dofinansowanie w Urzędzie 

Marszałkowskim za 

pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania; trwa ocena 

wniosku przez Urząd 

Marszałkowski. 

Realizacja zadania w 2020 

roku. 
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Zagospodarowanie terenu na 

potrzeby centrum turystyki i 

promocji lokalnej   w 

miejscowości Święte Miejsce 

- Rozwój turystyki wiejskiej i 

ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej 

2019-2020 85 100,00 8 000,00 

Przygotowano dokumentację 

budowlaną oraz pozyskano 

niezbędne pozwolenia 

budowlane. Złożono wniosek 

o dofinansowanie w Urzędzie 

Marszałkowskim za 

pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania; trwa ocena 

wniosku przez Urząd 

Marszałkowski. Realizacja 

zadania w 2020 roku. 

Modernizacja budynku 

komunalnego na potrzeby 

świetlicy wiejskiej  w Osówcu 

Szlacheckim - Wykorzystanie 

kapitału przyrodniczego i 

kulturowego obszaru 

2019-2020 85 100,00 8 000,00 

Przygotowano dokumentację 

budowlaną oraz pozyskano 

niezbędne pozwolenia 

budowlane. Złożono wniosek 

o dofinansowanie w Urzędzie 

Marszałkowskim za 

pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania; trwa ocena 

wniosku przez Urząd 

Marszałkowski. Realizacja 

zadania w 2020 roku. 

 

Reasumując powyższe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku  

2019 Gmina Przasnysz wydatkował kwotę 1.180.421,06 zł, z czego na projekty miękkie 

59.408,32 zł i na projekty inwestycyjne 1.121.012,74 zł. Realizacja projektów przebiega 

zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami. 

 Natomiast zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań 

pozostałych przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Nazwa zadania 

 

 

 Okres 
realizacji 

Planowane  
łączne koszty 
finansowe 

Wykonanie za 2019 
rok 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

Wydatki majątkowe 

Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Mchowo - 

Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej regionu 

poprzez poprawę jakości 

dróg 

2017-2019 25 936,00 0,00 

W ramach zadania 

sporządzono dokumentację 

niezbędną do zgłoszenia 

robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę. 

Zadanie przewidziane do 

realizacji w latach 

następnych. 

Remont budynku 

komunalnego w m. Osówiec 

Szlachecki - aktywizacja i 

integracja mieszkańców oraz 

wzmocnienie kapitału 

społecznego poprzez remont 

i udostępnienie obiektów na 

potrzeby społ – kult. 

2018-2019 41 000,00 9 399,98 

Zadanie zakończone. W 

ramach zadania wykonano: 

remont dachu i ocieplenie 

stropodachu, stolarka 

okienna i drzwiowa 

zewnętrzna, ocieplenie ścian 

zewnętrznych. 
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Remont drogi gminnej w 

miejscowości Karwacz - 

Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej  regionu 

poprzez poprawę jakości 

dróg 

2018-2019 95 817,00 95 809,02 

Zadanie zrealizowano. 

Wykonano warstwę ścieralną 

nawierzchni drogi gminnej z 

mieszanek mineralno 

bitumicznych w ilości 1350m
2
 

Dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa na budowę 

chodników przy drodze 

krajowej Nr 57 w 

miejscowościach: Sierakowo, 

Dobrzankowo i Bogate - 

poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego na terenie 

gminy 

2018-2019 133 000,00 127 900,00 

Zadanie zostało 

zrealizowane. Wykonano 

dokumentację projektowo 

kosztorysową chodników w 

m. Sierakowo, Bogate i 

Dobrzankowo, uzyskano 

decyzje udzielającą 

pozwolenia wodno-

prawnego, zgłoszono roboty 

budowlane do Wojewody 

Mazowieckiego ,następnie 

przekazano protokółem 

zdawczo odbiorczym całość 

dokumentacji do GDDKiA. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach: Karwacz 

etap II  i Zawadki - 

Kompleksowe 

uporządkowanie gospodarki 

wodno- ściekowej na terenie 

gminy 

2018-2020 3 206 500,00 831 174,29 

Rozstrzygnięto przetarg i 

zawarto umowę z 

Wykonawcą robót; 

wykonano I etap prac: sieć 

kanalizacji grawitacyjnej, 

kolektory tłoczne, 

przepompownie ścieków, 

Planowana data 

zakończenia zadania: 

30.10.2020 r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Bartniki - 

Kompleksowe 

uporządkowanie gospodarki 

wodno- ściekowej na terenie 

gminy 

2018-2022 683 000,00 62 347,52 

 Zakres prac obejmował 

wykonanie sieci kanalizacji 

grawitacyjnej, sieci tłocznej i 

przyłączy sanitarnych. 

Zadanie będzie realizowane 

do 2022 rok. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

320603W Dobrzankowo - 

Leszno na odcinku od km 

0+497,50 do km 0+910,00 - 

Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej regionu 

poprzez poprawę jakości 

dróg 
2018-2020 71 500,00 5 535,00 

Przygotowano dokumentację 

budowlaną, dokonano 

zgłoszenia rozpoczęcia 

budowy. Złożono w Urzędzie 

Wojewódzkim Województwa 

Mazowieckiego wniosek o 

dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych, wniosek 

zweryfikowano pozytywnie, 

na dzień 31.12.2019 nie 

opublikowano ostatecznej 

listy rankingowej. Realizacja 

zadania w 2020 roku. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

320634 od granicy gruntów 

Płoniawy- Sątrzaska - Krępa 

Stara na odcinku od km 

0+000,00 do km 0+993,00 - 

Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej regionu 

poprzez poprawę jakości 

dróg 

2018-2020 210 000,00 5 535,00 

Przygotowano dokumentację 

budowlaną, dokonano 

zgłoszenia rozpoczęcia 

budowy. Złożono w Urzędzie 

Wojewódzkim Województwa 

Mazowieckiego wniosek o 

dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych, wniosek 

znajduję się na liście 

rankingowej, rezerwowej. 
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Realizacja zadania w 2020 

roku. 

Rewitalizacja zbiornika 

rekreacyjno – retencyjnego w 

Karwaczu wraz z 

modernizacją budowli 

piętrzącej - Rozwój turystyki i 

aktywnego wypoczynku w 

gminie Przasnysz 

2018-2020 21 000,00 0,00 

Trwają prace dotyczące 

wyboru wykonawcy 

dokumentacji budowlanej 

dotyczącej zbiornika 

retencyjnego oraz 

modernizacji budowli 

piętrzącej. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

320690W   w miejscowości 

Mchowo - Zwiększenie 

dostępności komunikacyjnej 

regionu poprzez poprawę 

jakości dróg 

2018-2020 67 000,00 6 765,00 

Przygotowano dokumentację 

budowlaną, dokonano 

zgłoszenia rozpoczęcia 

budowy. Złożono w Urzędzie 

Wojewódzkim Województwa 

Mazowieckiego wniosek o 

dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych, wniosek 

zweryfikowano pozytywnie, 

na dzień 31.12.2019 nie 

opublikowano ostatecznej 

listy rankingowej. Realizacja 

zadania w 2020 roku. 

  

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

wykonuje w strukturze Gminy Przasnysz Referat Finansowy. 
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2 Dane z ewidencji ludności gminy Przasnysz 

Stan ludności gminy Przasnysz w latach 2012-2019 

DATA 

STAN LUDNOŚCI 

(mieszkańcy stali i 

czasowi) 

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 

31.12.2019 7337 

 

1.Wskaźnik bezrobocia na terenie gminy Przasnysz na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3% 
 

2. W 2019 roku złożono 569 wniosków o wyrobienie dowodu osobistego. Czas oczekiwania 
na dowód od 3 tygodni do 1 miesiąca 

 3. W 2019 roku w ramach wykonania kary ograniczenia wolności do prac społecznie-
użytecznych skierowano 33 osoby 

 4. Do celów porządkowych i opiekuńczych nad starszymi osobami w 2019 roku zatrudniono 
7 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społecznie-użytecznych. 
Dane 
 

 
Zrealizowane zadania 
 
1. Wydania zaświadczeń o zameldowaniu - 153 

 2. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - 34 

 3. Decyzje w sprawach meldunkowych - 6 

 4. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały. Zgłoszenia 
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powrotu z pobytu czasowego - 149 

 5. Wydania zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców i o opłacaniu składek - 
17 
 

Statystyka zgonów i urodzeń w 2019 roku 

Miejscowości Zgony Urodzenia 

Annopol - - 

Bartniki 4 7 

Bogate 4 3 

Brzezice 1 - 

Cegielnia - 1 

Cierpigórz - - 

Dębiny 2 - 

Dobrzankowo 6 2 

Emowo 1 - 

Fijałkowo 
 

1 

Frankowo 
 

- 

Golany 1 - 

Gostkowo 6 1 

Góry Karwackie 
 

1 

Grabowo 4 3 

Helenowo Gadomiec 
 

- 

Helenowo Nowe 2 2 

Helenowo Stare 
 

1 

Janin 
 

- 

Józefowo 1 2 

Karbówko 
 

- 

Karwacz 6 6 

Kijewice 
 

1 

Klewki 1 1 

Księstwo 
 

- 

Kuskowo 
 

- 

Leszno 10 8 

Lisiogóra 
 

- 

Mchowo 1 3 

Mchówko 2 2 

Mirów 1 - 

Nowa Krępa 
 

1 

Obrąb 4 3 

Oględa 4 4 

Osówiec Kmiecy 1 1 

Osówiec Szlachecki 1 2 

Patołęka 
 

- 

Polny Młyn 1 1 

Sątrzaska 2 1 

Sierakowo 4 1 

Stara Krępa 2 4 

Szla 6 6 
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Święte Miejsce 
 

- 

Trzcianka 
 

- 

Wandolin 1 1 

Wielodróż 5 4 

Wygoda 1 - 

Wyrąb Karwacki 1 1 

Zakocie 3 1 

Zawadki 1 1 

Razem 90 77 

 

Statystyka małżeństw w 2019 roku 

Miejscowości 
Osoby które 

zawarły związki 
małżeńskie 

Annopol 1 

Bartniki 4 

Bogate 4 

Brzezice - 

Cegielnia 2 

Cierpigórz - 

Dębiny - 

Dobrzankowo 4 

Emowo - 

Fijałkowo - 

Frankowo - 

Golany 2 

Gostkowo 4 

Góry Karwackie 3 

Grabowo 2 

Helenowo Gadomiec - 

Helenowo Nowe - 

Helenowo Stare - 

Janin - 

Józefowo - 

Karbówko - 

Karwacz 4 

Kijewice - 

Klewki 3 

Księstwo 1 

Kuskowo - 

Leszno 4 

Lisiogóra 1 

Mchowo 4 

Mchówko 2 

Mirów 1 

Nowa Krępa 2 

Obrąb 2 

Oględa - 

Osówiec Kmiecy 2 
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Osówiec Szlachecki 1 

Patołęka - 

Polny Młyn 1 

Sątrzaska 2 

Sierakowo - 

Stara Krępa 3 

Szla 7 

Święte Miejsce - 

Trzcianka - 

Wandolin 1 

Wielodróż 5 

Wygoda - 

Wyrąb Karwacki 1 

Zakocie 1 

Zawadki 1 

Razem 75 

 

  
Struktura ludności wg. Gminy i miejscowości na dzień 31.12.2019 r. (pobyt stały) 

Miejscowości 
Ogółe

m 2018 
Ogółe

m 2019 
0-17 
lat 

18-60 
Kobiet

y 

18-65 
Mężczyźn

i 

Ogółem wg. 
wieku 

produkcyjneg
o 

60> 
Kobiet

y 

65> 
Mężczyźn

i 

Annopol 95 95 27 25 26 51 11 6 

Bartniki 428 432 86 125 153 278 44 24 

Bogate 525 521 93 146 170 316 77 35 

Brzezice 21 20 3 4 9 13 3 1 

Cegielnia 51 53 11 14 24 38 3 1 

Cierpigórz 44 44 12 12 14 26 3 3 

Dębiny 70 68 15 17 21 38 11 4 

Dobrzankowo 381 379 73 105 118 223 58 25 

Emowo 76 74 19 19 22 41 10 4 

Fijałkowo 75 78 14 26 27 53 8 3 

Frankowo 24 24 6 6 9 15 2 1 

Golany 163 161 31 47 57 104 18 8 

Gostkowo 288 291 67 88 98 186 28 10 
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Góry Karwackie 68 70 11 26 24 50 7 2 

Grabowo 128 137 41 41 36 77 13 6 

Helenowo 
Gadomiec 

24 24 - 7 10 17 5 2 

Helenowo Nowe 69 72 15 18 25 43 9 5 

Helenowo Stare 101 104 19 28 35 63 14 8 

Janin 5 5 - 1 2 3 2 - 

Józefowo 66 65 19 17 24 41 4 1 

Karbówko 4 4 - - 1 1 1 2 

Karwacz 404 404 93 106 132 238 55 18 

Kijewice 98 98 18 35 29 64 10 6 

Klewki 159 160 30 49 55 104 15 11 

Księstwo 8 8 - 4 4 8 - - 

Kuskowo 26 26 4 9 7 16 2 4 

Leszno 701 693 141 209 238 447 73 32 

Lisiogóra 104 104 29 25 32 57 13 5 

Mchowo 390 388 90 101 136 237 40 21 

Mchówko 105 106 22 30 36 66 12 6 

Mirów 48 51 6 18 20 38 5 2 

Nowa Krępa 38 38 6 9 15 24 6 2 

Obrąb 369 367 79 92 126 218 45 25 

Oględa 173 171 38 49 60 109 18 6 

Osówiec Kmiecy 105 104 26 23 34 57 11 10 

Osówiec 
Szlachecki 

166 165 38 46 58 104 17 6 

Patołęka 13 13 3 2 3 5 3 2 

Polny Młyn 56 55 11 16 17 33 7 4 

Sątrzaska 168 168 27 50 58 108 19 14 

Sierakowo 228 225 43 65 87 152 23 7 

Stara Krępa 231 237 60 67 78 145 23 9 

Szla 332 334 81 98 105 203 31 19 

Święte Miejsce 13 13 4 5 4 9 - - 

Trzcianka 23 23 1 6 10 16 5 1 
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Wandolin 30 35 11 10 11 21 2 1 

Wielodróż 287 294 46 78 109 187 38 23 

Wygoda 49 49 11 15 19 34 2 2 

Wyrąb Karwacki 121 121 37 27 38 65 12 7 

Zakocie 55 55 11 13 22 35 6 3 

Zawadki 51 51 7 14 18 32 7 5 

Razem 7257 7277 1535 2043 2466 4509 831 402 
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3. 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 prezentował się następująco w 2019 

r.: 

 nr linii 126 – nr kursu 82 (poranny), 83, 84, 99 (popołudniowy), kursuje w dni nauki 

szkolnej, trasa przejazdu: Przasnysz, Sierakowo, Dobrzankowo, Fijałkowo, Józefowo, 

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. 

Firma ta prowadziła również przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, na 

które Gmina Przasnysz, udzieliła Powiatowi Przasnyskiemu dotację celową, Autobusy 

kursowały dwa razy dziennie, a rozkłady jazdy prezentują się następująco: 

 linia komunikacyjna U002 Oględa- Przasnysz ul. Słowackiego, długość 

trasy 7 km, 
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 linia komunikacyjna U003 Debiny – Przasnysz ul. Baranowska, długość 

trasy 8 km 

 linia komunikacyjna U004 Klewki – Przasnysz ul. Piłsudskiego, długość 

trasy  1 km  

 linia komunikacyjna U005 Golany – Przasnysz ul. Szosa Ciechanowska, 

długość trasy 3 km 

 linia komunikacyjna U006 Gostkowo – Przasnysz ul. Żwirki i Wigury, 

długość trasy 20 km  

 linia komunikacyjna U007 Gostkowo- Przasnysz ul. Leszno, długość trasy 

7 km 

 linia komunikacyjna U008 Suwino- Kijewice, Obrąb – Przasnysz, długość 

trasy 13 km 

 

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 

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  
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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 musiała 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  

W dniu 17 lipca 2019 r. protokołem zdawczo odbiorczym przekazano GDDKiA całość 

dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodników wzdłuż drogi krajowej w m. 

Dobrzankowo i m. Bogate (dwa odcinki pierwszy od szkoły w kierunku centrum wsi, drugi 

od drogi gminnej Bogate Stara wieś do drogi Bogate Probostwo). Dokumentacja została 

przekazana wraz z decyzjami udzielającymi pozwolenia wodno-prawnego wydanymi przez 

Wody Polskie oraz z zaświadczeniami od Wojewody Mazowieckiego nie wznoszącymi 

sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wobec powyższego Gmina Przasnysz 

wywiązała się z porozumienia o współpracy partnerskiej pokrywając koszty dokumentacji 

niezbędnej do budowy chodników. Zgodnie z porozumieniem GDDKiA zobowiązała się do 

realizacji chodników najpóźniej do końca 2020 roku.  

Natomiast opracowana przez Gminę dokumentacja techniczna i przekazana GDDKiA 

jest ważna: w przypadku Sierakowa – do marca 2022r., w przypadku Dobrzankowa do 

lipca 2022r, Bogatego, I etap do maja 2022r, II etap do 02.07.2022r. 

Wartość poszczególnych dokumentacji: 

Sierakowo – 36.880,0 zł, Dobrzankowo – 45.510,0 zł, Bogate – 45.510,0 zł 

 

2.2. DROGI WOJEWÓDZKIE – o długości 11,1 km, 

 w klasie dróg głównych ruchu przyspieszonego (GP): 
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 droga wojewódzka  nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów; 

 w klasie dróg głównych (G): 

 droga wojewódzka nr 544 relacji Mława – Przasnysz – Krasnosielc – Ostrołęka; 

 

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): 

 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. 
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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 ramach Funduszy Sołeckich na 2019 r. wykonano przebudowę dróg gminnych metodą 

potrójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowościach Bogate (136m), Mchowo 

(114m), Sątrzaska (102m), Debiny (87 m). Wykonano remont dróg w miejscowościach 

Wielodróż (220m), Obrąb (314m), Mirów (46 m) wykonując nawierzchnię metodą 

podwójnego powierzchniowego utrwalenia. Łączna kwota remontu i przebudowy dróg w 

ramach Funduszy Sołeckich wyniosła 98 156,22 zł 

W ramach inwestycji w 2019 r wykonano: 

 Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mchowo wykonano 114 metrów drogi, pozostałe 

224 metry wykonano ze środków bieżących  koszt zadania ok. 25 893 zł 

 przebudowę drogi gminnej po kanalizacji w m. Mchowo. Powstała nowa 

nawierzchnia o długości 350 m, szerokości 6 m oraz ok 200 m chodnika z kostki. 

Koszt realizacji z umowy 220 829,33 zł. 

 przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki. Na odcinku 500,0 m 

droga została poszerzona do 5,0 m, uzyskała nową asfaltową jezdnię, utwardzono 

pobocza. W ramach inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych w kwocie 95 tyś złotych. Pozostała kwota została sfinansowana 

ze środków własnych. Całkowity koszt realizacji 339 810,40 zł 

 remont drogi w m. Karwacz. Wykonano warstwę ścieralną w ilości 1350m
2
, 

poprawiając tym samym nawierzchnię zdegradowaną po wykonaniu kanalizacji.  

 

Podsumowując w 2019 roku poprawiono standard dróg gminnych o łącznej długości 2,54 km 

poprzez zwiększenie nośności, poszerzenia, powierzchniowe utrwalenia emulsją asfaltową, 

modernizację nawierzchni. Wykonano remont 8,83 km dróg gminnych żwirowych i 

gruntowych poprzez nawiezienie żwiru, tłucznia, gruzu z odzysku wraz z wbudowaniem.  
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4. Wodociągi i kanalizacja 

 

Gmina Przasnysz prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiotem działania w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia       w wodę jest  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z 

którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych. Gmina Przasnysz jest 

zaopatrywana w  „wodę własną” z własnych stacji uzdatniania wody i „wodę kupowaną” od 

MZGKiM w Przasnyszu. 

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.  

Gmina Przasnysz posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęcia wód 

podziemnych: 

- w miejscowości m. Helenowo Nowe  (nr ew. działki 104/2) z utworów 

czwartorzędowych , w ilości: 

            Q max h=56,0 m
3 

/h 

            Q śr. d =672,0 m
3 

/d 

            Q max roczne = 245 280 m
3 

/rok 

Woda pobierana jest z ujęcia wody składającego się z 2 studni: 

Studnia nr 1 (N 52
o
 57

, 
58 

,,
; E 21

o
 00

, 
32 

,,
) o głębokości 79 m o zasobach 75 m

3
/h przy               

S=5,0 m, 

Studnia nr 2 (N 52
o
 57

, 
58 

,,
; E 21

o
 00

, 
32 

,,
) o głębokości 76 m o zasobach 80 m

3
/h przy 

S=4,0 m. 

-  w miejscowości Mchowo  (nr ew. działki 60/1,60/2) z utworów czwartorzędowych , w 

ilości: 

            Q max h = 21,0 m
3 

/h 

            Q śr. d  = 235,8 m
3 

/d 

            Q max roczne = 86 067 m
3 

/rok 

Woda pobierana jest z ujęcia wody składającego się z 3 studni: 

Studnia nr 1 (N 53
o
 04

, 
07 

,,
; E 20

o
 51

, 
33 

,,
) zlokalizowana na dz. O nr ew. 60/2, o głębokości 

94,0 m o zasobach 15 m
3
/h przy S=13,0 m, 
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Studnia nr 2 (N 53
o
 04

, 
07 

,,
; E 20

o
 51

, 
34 

,,
) zlokalizowana na dz. O nr ew. 60/2, o głębokości 

101,0 m o zasobach 20 m
3
/h przy S=17,0 m, 

Studnia nr 3 (N 53
o
 04

, 
08 

,,
; E 20

o
 51

, 
34 

,,
) zlokalizowana na dz. O nr ew. 60/1, o głębokości 

98,0 m o zasobach 17 m
3
/h przy S=23,0 m. 

 

- w miejscowości Szla  (nr ew. działki 520) z utworów czwartorzędowych , w ilości: 

            Q max h=65,0 m
3 

/h 

            Q śr. d =974,4 m
3 

/d 

            Q max roczne = 355 656 m
3 

/rok 

Woda pobierana jest z ujęcia wody składającego się z 2 studni: 

Studnia nr 1 (N 53
o
 04

, 
53 

,,
; E 20

o
 57

, 
50 

,,
) o głębokości 51 m o zasobach 57 m

3
/h przy               

S=6,0 m, 

Studnia nr 2 (N 53
o
 04

, 
54 

,,
; E 20

o
 57

, 
50 

,,
) o głębokości 52 m o zasobach 20 m

3
/h przy 

S=6,0 m. 

- miejscowości Leszno (nr ew. działki 530), w ilości: 

            Q max h=27,5 m
3 

/h 

            Q śr. d =444 m
3 

/d 

            Q max roczne = 162 060 m
3 

/rok 

Woda pobierana jest z ujęcia wody składającego się z 2 studni: 

Studnia nr 2 o głębokości 29 m  

Studnia nr 3 o głębokości 28 m o zasobach 20 m
3
/h przy S=6,0 m, 

Dla mieszkańców 6 miejscowości tj. wsi Klewki, Obrąb, Mirów, Kijewice, Brzezice i 

Sierakowo woda za kupowana jest od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu i dostarczana własną siecią wodociągową do 

odbiorców.   

Analiza poboru i sprzedaży wody za lata 2015-2019. 

Analiza dostaw wody ze SUW i poboru przez odbiorców za 2015r 

SUW Dostawa wody SUW 
Pobór wody przez 

odbiorców 
% Straty 

Annopol 

9 -awarii 

4 089 

    

Gostkowo 23 961 

Leszno 38 971 

Cierpigórz 10 747 
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Golany 20 500 

SUW LESZNO 104 924 98 268 93,7 6,3 

Kijewice 

5 -awarii 

9 807 

    

Brzezice 3 012 

Klewki 8 499 

Mirów 10 143 

Obrąb 14 499 

SUW Przasnysz (Klewki) 65 294 45 960 70,4 29,6 

Wielodróż 

16- awarii 

13 639 

    

Helenowo Stare 3 183 

Bogate 21 988 

Dobrzankowo 13 349 

Lisiogóra 9 049 

Emowo 9 523 

Helenowo Nowe 6 472 

Fijałkowo, Józefowo+cz. Wyrąb. Kar. 7 829 

SUW HELENOWO NOWE 94 636 85 032 89,9 10,1 

Mchowo 

6 -awarii 

27 237 

    

Oględa 14 054 

Trzcianka 1 595 

SUW MCHOWO 47 754 42 886 89,8 10,2 

Karwacz 

9 - awarii 

15 749 

    

Zawadki, Wandolin 6 033 

Góry Karwackie 3 494 

Polny Młyn 5 669 

Cegielnia 2 176 

Bartniki 18 488 

Mchówko 7 340 

Szla 28 128 

Stara Krępa 9 483 

Grabowo 7 572 

Dębiny 18 189 

Sątrzaska 11 094 

Zakocie 2 962 

Wyrąb Karwacki 3 476 

Osówiec Kmiecy 12 037 

Osówiec Szlachecki 18 559 

Kuskowo 1 685 

SUW SZLA 221 812 172 134 77,6 22,4 

Sierakowo (ul.Sierakowo) 8294 6 567 79,2 20,8 
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4 019

25 033

39 667

10 623

20 150

101 237 99 492 98,3 1,7

10 286

2 790

8 622

9 811

13 732

65 581 45 241 69,0 31,0

14 101

3 183

22 059

13 154

9 459

9 119

6 655

8 116

122 947 85 846 69,8 30,2

27 412

14 041

1 597

47 475 43 050 90,7 9,3

15 574

6 220

3 393

5 859

2 219

16 088

8 050

25 981

8 528

6 972

18 554

13 511

3 182

3 761

11 923

18 372

1 575

193 884 169 762 87,6 12,4

8463 6 674 78,9 21,1

Straty

Annopol

7 -awarii

Gostkowo

Leszno

Cierpigórz

Golany

SUW LESZNO

Kijewice

4 -awarie

Brzezice

Klewki

Mirów

Obrąb

SUW Przasnysz (Klewki)

Wielodróż

20 - awarii

Helenowo Stare

Bogate

Dobrzankowo

Lisiogóra

Emowo

Helenowo NoweFijałkowo, Józefowo+cz. Wyrąb. 

Kar.

SUW HELENOWO NOWE

Mchowo

4 -awarieOględa

Trzcianka

SUW MCHOWO

Karwacz

7 - awarii

Zawadki, Wandolin

Góry Karwackie

Polny Młyn

Cegielnia

Bartniki

Osówiec Kmiecy

Osówiec Szlachecki

Kuskowo

SUW SZLA

Mchówko

Szla

Stara Krępa

Grabowo

Dębiny

Sątrzaska

Sierakowo (ul.Sierakowo)

Zakocie

Wyrąb Karwacki

Analiza dostaw wody ze SUW i poboru przez odbiorców za 2016 r

SUW
Dostawa wody 

SUW
Pobór wody przez odbiorców %
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Annopol 3 514

Gostkowo 24 019

Leszno 39 298

Cierpigórz 12 038

Golany 22 029

SUW LESZNO 111304 100 898 90,7 9,3

Kijewice 11 055

Brzezice 2 800

Klewki 8 056

Mirów 5 646

Obrąb 13 876

SUW Przasnysz (Klewki) 57670 41 433 71,8 28,2

Wielodróż 15 340

Helenowo Stare 3 151

Bogate 24 920

Dobrzankowo 13 037

Lisiogóra 8 838

Emowo 9 936

Helenowo Nowe 7 746Fijałkowo, Józefowo+cz. Wyrąb. 

Kar. 7 513

SUW HELENOWO NOWE 116951 90 481 77,4 22,6

Mchowo 28 253

Oględa 15 321

Trzcianka 1 519

SUW MCHOWO 48706 45 093 92,6 7,4

Karwacz 14 138

Zawadki, Wandolin 5 918

Góry Karwackie 3 455

Polny Młyn 6 893

Cegielnia 1 557

Bartniki 16 806

Mchówko 8 320

Szla 26 929

Stara Krępa 8 656

Grabowo 6 202

Dębiny 18 960

Sątrzaska 13 272

Zakocie 3 154

Wyrąb Karwacki 3 890

Osówiec Kmiecy 14 383

Osówiec Szlachecki 19 099

Kuskowo 1 662

SUW SZLA 190956 173 294 90,8 9,2

Sierakowo (ul.Sierakowo) 9314 7 070 75,9 24,1

Analiza dostaw wody ze SUW i poboru przez odbiorców za 2017 r

SUW
Pobór wody przez 

odbiorców
% Straty

2-awarii

6-awarii

15-awarii

4-awarie

4-awarie

Dostawa wody 

SUW
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4 141

25 433

40 575

15 381

23 711

123 419 109 241 88,5 11,5

10 669

2 675

8 633

5 875

14 614

57 858 42 466 73,4 26,6

15 620

3 602

27 589

14 108

9 414

11 966

8 271

7 864

124 469 98 434 79,1 20,9

28 284

16 093

1 586

60 510 45 963 76,0 24,0

17 216

6 722

3 567

7 628

1 485

17 997

8 844

27 599

9 639

8 008

19 454

18 608

3 554

3 824

13 213

19 687

1 503

209 967 188 548 89,8 10,2

8 730 7 122 81,6 18,4

Golany

SUW LESZNO

Kijewice

Brzezice

Cierpigórz

Klewki

Mirów

Bogate

Dobrzankowo

Pobór wody przez odbiorców % Straty

Lisiogóra

Emowo

Helenowo NoweFijałkowo, Józefowo+cz. 

Wyrąb. Kar.

Sątrzaska

Zakocie

Wyrąb Karwacki

Osówiec Kmiecy

Polny Młyn

Cegielnia

Bartniki

Mchówko

SUW

Annopol

Gostkowo

Leszno

SUW HELENOWO NOWE

Mchowo

Obrąb

SUW Przasnysz (Klewki)

Wielodróż

Helenowo Stare

Grabowo

Dębiny

Oględa

Trzcianka

SUW MCHOWO

Karwacz

Szla

Stara Krępa

Zawadki, Wandolin

Góry Karwackie

Sierakowo (ul.Sierakowo)

Dostawa wody 

SUW

9 -awarii

4 -awarie

23 - awarie

6 -awarii

6 awarii

Osówiec Szlachecki

Kuskowo

SUW SZLA

Analiza dostaw wody ze SUW i poboru przez odbiorców za 2018r
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6 883

28 003

42 041

17 450

23 270

147 286 117 647 79,9 20,1

11 044

3 540

9 336

6 090

15 645

60 332 45 655 75,7 24,3

16 998

3 422

26 653

14 444

10 681

11 345

8 740

9 264

147 586 101 547 68,8 31,2

30 748

18 456

1 882

69 552 51 086 73,5 26,5

18 563

6 743

3 397

8 373

1 687

18 478

9 298

30 988

9 235

7 933

20 518

19 235

3 475

3 930

12 724

23 644

1 417

211 495 199 638 94,4 5,6

8 871 7 278 82,0 18,0

Brzezice

Klewki

Mirów

Pobór wody przez odbiorców % Straty

SUW LESZNO

Kijewice

SUW

Annopol

Gostkowo

Leszno

Cierpigórz

Golany

3-awarie

Obrąb

SUW Przasnysz (Klewki)

Wielodróż

Helenowo Stare

Bogate

Dobrzankowo

Góry Karwackie

Lisiogóra

Emowo

Helenowo NoweFijałkowo, Józefowo+cz. Wyrąb. 

Kar.

SUW HELENOWO NOWE

Mchowo

Cegielnia

Bartniki

Mchówko

Szla

Stara Krępa

Oględa

Trzcianka

SUW MCHOWO

Karwacz

Zawadki, Wandolin

SUW SZLA

Sierakowo (ul.Sierakowo)

Dostawa 

wody SUW

3- awarie

6-awarii

16- awarii

9 -awarii

Grabowo

Dębiny

Sątrzaska

Analiza dostaw wody ze SUW i poboru przez odbiorców za 2019r

Osówiec Szlachecki

Kuskowo

Zakocie

Wyrąb Karwacki

Osówiec Kmiecy

Polny Młyn
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Straty wody obliczane są jako różnica objętości wody wtłoczonej do sieci i objętości wody 

sprzedanej użytkownikiem oraz zużytej do potrzeb zakładu wodociągowego. 

Do czynników zależnych wpływających na „ straty” należą: 

- nieszczelności na złączach przewodów wodociągowych – awarie, 

- przecieki wody z nieszczelnego uzbrojenia wodociągowego – awarie, 

- nieszczelności na przyłączach wodociągowych – awarie, 

- płukanie sieci wodociągowej, 

- klasa dokładności urządzeń pomiarowych. 

Czynniki częściowo niezależne to: 

- kradzieże wody, 

- awarie wodociągowe. 

Ze względu na duże ubytki w 2019 r. przeprowadzono kontrolę nieruchomości, które 

podłączone są do gminnej sieci wodociągowej. Łącznie skontrolowano 202. Kontrola miała 

na celu redukcję strat wynikającą z nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej, 

ujawnienie nieprawidłowości i ingerencji w urządzenia pomiarowe. W trakcie kontroli na 2 

nieruchomościach stwierdzono nieprawidłowości. Właściciele powyższych nieruchomości 

zostali ukarani.  

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2019 r. na terenie gminy Przasnysz 

wyodrębnione są dwie grupy odbiorców: 

Grupa I – odbiorcy usług, których woda jest dostarczana  z gminnych ujęć położonych w 

miejscowościach Leszno, Helenowo Nowe, Mchowo i Szla, 

Grupa II – odbiorcy usług, dla których występuje zakup z Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 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 

OBOWIĄZYJĄCYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ OD 01.12.2018 R. 

Lp. 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto) 

Taryfa grup 
odbiorców usług 

Rodzaj cen i 
stawek opłat W okresie od 1 

do 12 miesiąca 
obowiązywania  
n owej 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 



str. 57 
 

2 Grupa II 
Cena wody 
(zł/m3) 4,06 4,07 4,09 

 

Powyższa 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 1 m
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 

Sierakowo w wysokości 1,68 zł brutto. Dopłaty obowiązują od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 

30 listopada 2021 r.  

W 2019 r. wystawiono faktury za dostawę wody łącznie na kwotę 1 107 928,91 zł netto 

natomiast do budżetu wpłynęło 1 088 703,64 zł netto. Na dzień 31.12.2019 r. saldo zaległości 

z tytułu dostawy wody wyniosło 57 227,49 zł. 

Ilość przyłączy wodociągowych wybudowanych na terenie gminy Przasnysz - 1919 (stan na 

31.12.2019r.) 

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.  

Obecnie Gmina Przasnysz eksploatuje własne 2 zbiorcze oczyszczalnie w miejscowościach 

Grabowo i Mchowo. Ponad to część ścieków odprowadzana jest gminą siecią kanalizacyjną 

do oczyszczalni ścieków w Przasnyszu. 

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje: 

- odprowadzanie ścieków; 

- oczyszczanie ścieków w gminnych oczyszczalniach; 

- konserwację sieci kanalizacji sanitarnej; 

- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej; 

- prace remontowe obiektów oczyszczalni  ścieków praz przepompowni ścieków, 

- diagnostykę sieci kanalizacyjnych, 
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- analizy laboratoryjne ścieków. 

Analiza odprowadzonych ścieków do oczyszczalni oraz odprowadzonych ścieków przez 

odbiorców. 

Miejscowość 
Ilość odprowadzonych 

ścieków do oczyszczalni w m3 
według odczytów z 
przepływomierza 

Ilość odprowadzonych 
ścieków przez odbiorców w 

m3 według odczytów z 
wodomierzy 

Straty 

w m3 % 

Gostkowo 

Oczyszczalnia ścieków                
w Sierakowie 

4304 

    

Leszno 14265 

Wielodróż 7052 

Sierakowo 10782 

Helenowo Stare 986 

Bogate 10764 

Dobrzankowo 7293 

Emowo 203 

Razem 61018 55649 5369 8,80 

Klewki 

Oczyszczalnia ścieków                
w Sierakowie 

3914 

    

Mirów 992 

Obrąb 7831 

Razem 15530 12737 2793 17,98 

Grabowo Oczyszczalnia ścieków 
Grabowo 

1216     

Stara Krępa 1568     

Razem 2784 2784 0 0 

Mchowo 
Oczyszczalnia ścieków 

Mchowo 1665     

Razem 1665 1665 0 0 

  

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. W 2019 r. przy rozliczeniach         

za odprowadzone ścieki obowiązywała taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej    

w złotych za 1 m
3
 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 taryfy 

1 Grupa I cena ścieków (zł/m3) 6 ,00 zł 
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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. 

W 2019 r. wystawiono faktury za odprowadzone ścieki łącznie na kwotę 433 457,06 zł netto 

natomiast do budżetu wpłynęło  467 274,65zł netto. Na dzień 31.12.2019 r. saldo zaległości z 

tytułu odprowadzonych ścieków wyniosło 26 884,03 zł. 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych na terenie gminy Przasnysz – 893 (stan na 

31.12.2019 r.) 

W 2018 r. oddano do użytku nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną w ramach inwestycji 

gminnych stwarzając mieszkańcom miejscowości Grabowo, Nowa Krępa, Święte Miejsce, 

Stara Krępa, Mchowo, Karwacz możliwość połączenia .  

Ilość wybudowanych przyłączy i możliwości włączenia do kanalizacji oraz liczba 

nieruchomości podłączonych: 

Miejscowość Ilość wybudowanych 
możliwości 

Ilość podłączonych 
nieruchomości 

Grabowo, Nowa Krępa, Święte 
Miejsce, Stara Krępa 

73 70 

Mchowo 45 40 

Karwacz 68 59 

 

Różnica wynikająca z ilości wybudowanych możliwości a podłączonych nieruchomości 

spowodowana jest tym, że część stworzonych możliwości podłączenia do kanalizacji nie jest 

jeszcze wykorzystywana ze względu na dopiero rozpoczęte inwestycje (budowa budynku 

mieszkalnego) lub planowane w przyszłości inwestycje na działkach budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 60 
 

5. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przasnysz 

 

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 94 

porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Głównym celem 

znowelizowanej ustawy jest realizowanie obowiązków wynikających z unijnych dyrektyw. 

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. 

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 4,50 zł 7,50 zł 
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2014 4,50 zł 7,50 zł 

2015 5,00 zł 8,00 zł 

2016 5,00 zł 8,00 zł 

2017 5,00 zł 8,00 zł 

2018 8,00 zł 13,00 zł 

2019 12,00 zł 20,00 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 31.12.2019 r. wyniosła 

932 696,12 zł natomiast do budżetu wpłynęło 860 202,10zł. Zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 56 530,00 zł podlegają one 

przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. 

Zgodnie z art. 6r  ust. 2, 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku  w gminach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2010 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Środki pochodzące z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku 

budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, 

nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do 

zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowych i technicznym. 
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Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za 2019 r. 

Lp. Koszty Kwota 

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych  

 

884 727,40 zł 

 - wynagrodzenie podmiotu odbierającego i zagospodarowującego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

objętych systemem 

 

849 793,52 zł 

 -zorganizowanie i prowadzenie PSZOK 28 956,42 zł 

 -odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości komunalnych 

z terenu Gminy Przasnysz, przeznaczonych do celów publicznych  

 

5 977,46 zł 

2. Obsługa administracyjna systemu: 

(przesyłki listowe, licencja na oprogramowanie, wynagrodzenie 

pracownika, materiały biurowe, koszty związane z egzekucją, 

szkolenia, delegacje) 

90 446,60 zł 

Razem koszty  975 174,00  zł 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie na dzień 31.12.2019 r. wynosiła  7336 ( 

stałych i czasowych) osób. Wg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na koniec grudnia 2019 r. systemem gospodarowania odpadami objętych było 

6139 mieszkańców. Różnica w pomiędzy liczbą osób zameldowanych a wykazanych w 

deklaracji wynika z migracji ludności.   

Liczba nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1751, 56,71 % właścicieli nieruchomości 

zadeklarowało selektywną zbiórkę, gdzie w 2017 r. tylko 40,43 %. 
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Poniższa tabela przedstawia jak zmienia się ilość właścicieli nieruchomości, którzy 

zadeklarowali selektywną zbiórkę.  

 

Rok Ilość nieruchomości Ilość mieszkańców Segregowane Niesegregowane 

2017 1734 6271 701 40,43% 1033 59,57% 

2018 1741 6189 802 46,07% 939 53,93% 

2019 1751 6138 993 56,71% 758 43,29% 

 

 

 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).  
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Niżej zamieszczony wykres prezentuje jak kształtuje się ilość selektywnie odbieranych 

odpadów komunalnych „u źródła”. Ilość ta sukcesywnie rośnie. Oznacza to, że wiedza 

mieszkańców Gminy Przasnysz w zakresie segregacji jest coraz większa.  

 

 

 

Dla mieszkańców Gminy Przasnysz dostępny jest Punkt 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. 
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Z przedstawionych danych wynika, że mieszkańcy Gminy Przasnysz coraz chętniej oddają 

odpady do PSZOK-u. 

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.  

2019 r. – Organizacja akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców Gminy Przasnysz w 

zakresie ochrony powietrza.  
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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?”.  

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. Do 31 sierpnia 

2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, 

sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych 

za rok 2019, które przekazywane są wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 

właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Bliższe dane dotyczące 

osiągniętych poziomów recyklingu będą znane po ww. terminie. 

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 

osiągnięty 15,20% 16,93% 11,43% 18,67% 19,26% 

minimalny 14% 16% 18% 20% 30% 
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sztucznych i szkła  

Poziom recyklingu i 

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% 

 

 

Jak wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkie gminy są 

obowiązane do osiągnięcia poziomu recyklingu. Za nieosiągnięcie poziomów gminie grożą 

kary  na podstawie art. 9z ust 2 pkt 1 i ust 3, art. 9zb ust 2. art. 9zd ust 1 i ust 3 oraz art. 9zf 

ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 

2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)  W latach 2016-2018 Gmina Przasnysz nie osiągnęła poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. WIOŚ nałożyła na Gminę 

Przasnysz kary pieniężne za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ust 1 pkt 1 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za  2016 r. została nałożona karę w 

wysokości 5 788, 00 zł, zawieszona do 2020 r., 2017 r.- 1048,00 zł, zawieszona do 2021, 

2018 r. – 9 764,00 zł-zawieszona do 2022 r. 

 

Odpady usuwane z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania:  

 

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;  
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2018 r.- 5 przypadków, trzy zgłoszenia z zewnątrz, dwa 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; 

2019 r. -5 przypadków, w trzech przypadkach dobrowolnie wykonano obowiązek, w dwóch 

po pisemnym wezwaniu wykonano obowiązek uprzątnięcia o 
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6. Oświetlenie uliczne  

 

Oświetlenie uliczne służy do poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych. 

W 2019r. koszt wykonania usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Przasnysz wyniósł 97 129,41 zł  brutto, w ramach tej kwoty dodatkowo zawieszono 10 szt. 

opraw oświetlenia ulicznego: 6 szt. Leszno, 2 szt. Lisiogóra 2 szt. Sątrzaska. 

Koszt energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych w 2019 r. wyniósł 188 612,13 zł.  

W lipcu 2019 r. Gmina Przasnysz przejęła od Powiatu Przasnyskiego oświetlenie uliczne 

znajdujące się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej 

Strefy Gospodarczej, tj. 198 szt. słupów wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową  oraz 7 

szt. szaf oświetleniowych SOU.W 2019 r. na terenie gminy było 1356 szt. punktów 

oświetlenia ulicznego i 13 solarów.. W 2018 r. na terenie gminy Przasnysz funkcjonowało 

1113 szt punktów oświetleniowych i 10 solarów. 

Wykaz punktów oświetleniowych na terenie Gminy Przasnysz: 

Lp. Nazwa miejscowości Ilość punktów 

oświetleniowych 

Ilość punktów 

oświetleniowych typu 

solar 

1. Bartniki 56   

2. Grabowo 31   

3. Kijewice 6 2 

4. Mchowo 54   

5. Obrąb 64   

6. Klewki 24   

7. Bogate 82 1 

8. Helenowo Nowe 37   

9. Dobrzankowo 68   

10. Karwacz 63   

11. Annopol 13 1 

12. Leszno 97 2 

13. Golany 32   

14. Stara Krępa 20   

15. Dębiny 12 1 

16. Fijałkowo 14   

17. Osówiec Kmiecy 28   

18. Emowo 11 1 

19. Gostkowo 31 2 

20. Góry Karwackie 13 1 

21. Mchówko 18   

22. Kuskowo 7   

23. Osówiec Szlachecki 12   
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24. Sierakowo 239 1 

25. Szla 81   

26. Wielodróż 54   

27. Zakocie 18   

28. Wyrąb Karwacki 9   

29. Sątrzaska 26   

30. Zawadki 6   

31. Wandolin 1 1 

32. Mirów 10   

33. Helenowo Stare 30   

34. Cierpigórz 11   

35. Oględa 27   

36. Lisiogóra 19   

37. Cegielnia 5   

38. Fijałkowo - Dobrzankowo 9   

39. Kolonia Bogate 17   

40.  Patołeka 1   

  Razem: 1356 13 
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7. Ochotnicze Straże Pożarne i ochrona pożarowa 

 W gminie Przasnysz działa 10 jednostek OSP, z czego 2 są w KSRG. 

Planowanie wydatków w budżecie Gminy na pokrycie kosztów funkcjonowania 10 jednostek 

OSP z terenu Gminy Przasnysz opierało się na analizie potrzeb wynikających z zapewnienia 

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 towarów i usług. Potrzeby na wydatki związane  z zakupem sprzętu 

przeciwpożarowego, samochodów 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 

przede wszystkim od potrzeb sprzętowych danej jednostki OSP. Priorytetem w zaopatrzeniu 

były jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego:  OSP 

Mchowo i OSP Obrąb  (włączone do KSRG decyzją Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej w dniu 30 czerwca 1997 r.). Następnie jednostki OSP posiadające na 

wyposażeniu średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. W dalszej kolejności uzupełniano 

sprzęt ratowniczo-gaśniczy w pozostałych jednostkach. Podstawą doposażania jednostek 

OSP była ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, stopień wyszkolenia członków 

OSP oraz zalecenia Komendanta Głównego PSP dotyczące wyposażenia w sprzęt 

poszczególnych typów jednostek i pojazdów pożarniczych. 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w 2019 r. 

Lp. Nazwa/typ jednostki 

Liczba 

uprawnionych 

członków OSP 

do działań 

ratowniczych 

Liczba 

wyjazdów do 

akcji rat.-gaśn. 

Zestawienie sił i środków Uwagi 

1. OSP Bogate S-2 

15 16 

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 zabezpieczająca 

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 Dobrzankowo 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, wyposażenie osobiste i ochronne 

 

3. OSP Gostkowo S-1 

6 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 spalinowa do cięcia drewna 1 szt.; komplet węży i 

armatury wodnej, wyposażenie osobiste i ochronne 
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4. OSP Karwacz S-1 

12 18 

Samochód pożarniczy marki Star 266 rok produkcji 1994; 

zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa 

technicznego 1 kpl; zabezpieczenie poduszki powietrznej 

kierowcy i pasażera, sprzęt do oznakowania terenu akcji 

ratowniczej, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, piła 

ratownicza do szyb klejonych, motopompa pożarnicza PO-5 

2 szt.; pompa szlamowa Honda 1 szt.; pompa pływająca 1 

szt.; agregat prądotwórczy 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 

14 11 

Samochód pożarniczy marki: Jelcz 005 rok produkcji 1983, 

Ford Transit rok produkcji 2003; motopompa pożarnicza 

PO-5 1 szt.; sprzęt do oznakowania terenu akcji 

ratowniczej, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, 

motopompa pożarnicza Spec. Poż. 1 szt.; pompa szlamowa 

Honda 1 szt.; pompa pływająca 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 

 

6. OSP Mchowo S-3 

włączona do KSRG 

26 85 

Samochód pożarniczy marki: Renault Midlum rok 

produkcji 2010, Mercedes-Benz Sprinter rok produkcji  

2010, Jelcz 005 rok produkcji 1989; zestaw narzędzi 

hydraulicznych do ratownictwa technicznego 2 kpl; zestaw 

ratownictwa medycznego PSP R1 2 kpl; defibrylator AED, 

zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, 

sprzęt do oznakowania terenu akcji ratowniczej, osłona 

zabezpieczająca 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 
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spalinowa do cięcia betony i stali 1 szt.; aparat powietrzny 4 

kpl.; radiostacja nasobna 2 szt.; komplet węży i armatury 

wodnej, wyposażenie osobiste i ochronne 

7. OSP Obrąb S-2 włączona 

do KSRG 

12 30 

Samochód pożarniczy marki: Stolarczyk/Man rok produkcji 

2017, Star 266 rok produkcji  1994; zestaw narzędzi 

hydraulicznych do ratownictwa technicznego 1 kpl; zestaw 

ratownictwa medycznego PSP R1 1 kpl; zabezpieczenie 

poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, sprzęt do 

oznakowania terenu akcji ratowniczej,  osłona 

zabezpieczająca poszkodowanego, piła ratownicza do szyb 

klejonych, motopompa pożarnicza PO-5 2 szt.; pompa 

szlamowa Honda 2 szt.; agregat prądotwórczy z masztem 

oświetleniowym 1 kpl.; piła spalinowa do cięcia drewna 3 

szt.; piła spalinowa do cięcia betony i stali 1 szt.; aparat 

powietrzny 4 kpl.; radiostacja nasobna 2 szt.; komplet węży 

i armatury wodnej, wyposażenie osobiste i ochronne 

 

8. OSP Stara Krępa S-1 

10 12 

Samochód pożarniczy marki Star 266 rok produkcji  1994; 

zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 1 kpl; sprzęt do 

oznakowania terenu akcji ratowniczej, osłona 

zabezpieczająca poszkodowanego, pompa szlamowa Honda 

1 szt.; agregat prądotwórczy z masztem 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 1 

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 spalinowa do cięcia drewna 2 szt.; komplet węży i 

armatury wodnej, wyposażenie osobiste i ochronne 

 

10. OSP Zawadki S-1 
7 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 
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spalinowa do cięcia drewna 2 szt.; komplet węży i armatury 

wodnej, wyposażenie osobiste i ochronne 

Osoby nie posiadające odpowiedniego wyszkolenia pożarniczego, nie posiadające aktualnych badań lekarskich, nie ubezpieczone a także 

emeryci i renciści nie mogą brać czynnego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

 

Wykaz członków OSP według struktury wiekowej w 2019 r. 

Lp. Nazwa jednostki 

Wiek w latach 

Razem 
Członkowie 

wspierający 
18 - 30 31 - 60 61 < 

1 OSP Bogate 12 20 2 34 20 

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 9 13 4 26 0 

6 OSP Mchowo 12 17 2 31 14 

7 OSP Obrąb 9 19 2 30 0 

8 OSP Stara Krępa 7 9 1 17 0 

9 OSP Szla 3 11 1 15 0 

10 OSP Zawadki 6 11 1 18 0 

RAZEM 72 133 15 220 35 
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Członkowie OSP w Gminie Przasnysz lata 2017 - 2019 

Lp. Nazwa OSP 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Uwagi 
Ogólny stan członków OSP/ 

członkowie biorący 

bezpośredni udział w 

działaniach ratowniczych 

Ogólny stan członków 

OSP/ członkowie 

biorący bezpośredni 

udział w działaniach 

ratowniczych 

Ogólny stan członków 

OSP/ członkowie biorący 

bezpośredni udział w 

działaniach 

ratowniczych 

1 Bogate 71/10 39/16 34/15  

2 Dobrzankowo 12/5 12/6 12/6  

3 Gostkowo 16/4 15/9 19/6  

4 Karwacz 23/10 22/10 22/12  

5 Leszno 25/12 25/13 26/14  

6 Mchowo 32/21 28/28 31/26  

7 Obrąb 27/10 28/12 30/12  

8 Stara Krępa 27/5 26/11 17/10  

9 Szla 15/2 15/8 15/8  

10 Zawadki 18/7 18/8 18/7  

RAZEM 238/100 230/121 224/116  
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Wykaz sporządzono na podstawie danych zawartych w Protokołach z Walnych Zebrań Sprawozdawczych i Sprawozdawczo Wyborczych 

przeprowadzonych w w/w latach w OSP oraz dokumentów U.G. Przasnysz.
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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 

czasie w poszukiwaniu pracy  emigrują ze wsi do miasta. Jeśli nie jest to wyjazd na stałe, to 

pracują 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 

ratowniczo-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 

ratowniczo-gaśniczych. Poddaniu się badaniom specjalistycznym (co trzy lata) u okulisty, 

neurologa, pulmologa, badaniu morfologii, zakończonych wizytą u lekarza rodzinnego z 

badaniem ogólnym 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 

strażakami 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 

bezpośredni udział w akcjach ratowniczo gaśniczych spełniają w pełni standardy wyznaczone 

przez komendanta głównego PSP. Członkowie OSP biorący bezpośredni udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych są przeszkoleni odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie 

prowadzenia działań bojowych. Mają przeprowadzone badania lekarskie odnośnie pracy w 

akcjach ratowniczo gaśniczych. Posiadają ukończone minimum podstawowe szkolenie 

strażaków. 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.
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WYKAZ jednostek OSP na terenie Gminy Przasnysz oraz posiadanych przez nie pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego 

 

Lp. Nazwa OSP 

Posiadany wóz bojowy Posiadany sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
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1 Bogate - - 1 - - - - - 2 - - 1 - 1 1 - 2 - - 

2 Dobrzankowo - - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - 1 - 2 - - 

3 Gostkowo - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 - - 

4 Karwacz - - - 1 - - - - 2 - - 1 1 1 1 - 2 - - 

5 Leszno - - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 2 - - 

6 Mchowo (KSRG) - 1 - - 1 1 - - 2 - - 2 1 2 3 1 3 1 4 

7 Obrąb (KSRG) 1 - - 1 - - - - 2 - - 2 - 1 1 - 3 1 4 

8 Stara Krępa - - - 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 - - 

9 Szla - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - - 2 - - 

10 Zawadki - - - - - - - 1 1 - 1 1 - - - - 2 - - 

RAZEM 1 1 1 3 2 1 4 1 14 2 4 13 3 5 9 1 21 2 8 
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Wykaz samochodów pożarniczych w Gminie Przasnysz według roku produkcji 

 

Lp. 
Marka  

i typ 
Na wyposażeniu Rok produkcji Rok zabudowy Uwagi 

1. Star 244 OSP Leszno 1983 1983  

2.  Star 266 OSP Obrąb 1989 2006 (KSRG) 

3. Star 244 OSP Mchowo 1989 1989 (KSRG) 

4. Star 266 OSP Karwacz 1994 2006  

5. Star 266 OSP St. Krępa 1994 2007  

6. Lublin 3324 OSP Zawadki 1999 2008  

7. Ford Transit 330 OSP Gostkowo 2000 2010  

8. Ford Transit 350 OSP Leszno 2003 2003  

9. Ford Transit 350 OSP Dobrzankowo 2005 2005  

10. Ford Transit 330 OSP Szla 2006 2015  

11. Mercedes-Benz   

Atego 1529 

OSP Bogate 2008 2008  

12. Mercedes-Benz Sprinter 316 OSP Mchowo 2010 2010 (KSRG) 

13. Renault Midlum 330 OSP Mchowo 2010 2010 (KSRG) 
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14. Man TGM  L.2007.46.009 OSP Obrąb 2017 2017 (KSRG) 
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                   Wykaz głównych nakładów poniesionych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP za rok 2019 (w złotych) 

Lp. Nazwa jednostki OSP 

Poniesione wydatki na: 

Materiały 

pędne 

Ekwiwalent za 

wyjazdy 

Utrzymanie 

sprawności 

sprzętu poż. 

Zakup sprzętu 

poż. 
Razem 

1 Bogate 972,20 1.260,67 4.938,52 506,76 7.678,15 

2 Dobrzankowo 316,20 0,00 1.175,39 126,69 1.618,28 

3 Gostkowo 269,09 102,90 210,50 253,38 835,87 

4 Karwacz 1.028,43 1.890,96 5.985,20 1.193,06 10.097,65 

5 Leszno 1.703,68 1.135,13 3.177,00 812,99 6.828,80 

6 Mchowo (KSRG) 4.862,84 1.1591,76 6.694,79 2.434,83 25.584,22 

7 Obrąb (KSRG) 2.542,10 2.233,00 5.942,27 1.586,13 12.303,50 

8 Stara Krępa 1.345,79 1.389,53 463,00 1.423,75 4.622,07 

9 Szla 263,46 0,00 449,00 104, 00 712,46 

10 Zawadki 285,61 115,74 149,00 253,38 803,73 

Razem 13.589,40 19.719,69 29.184,67 8.590,97 71.084,73 
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   Ilość wyjazdów jednostek OSP z Gminy Przasnysz do zdarzeń  ratowniczo-gaśniczych za lata 2017 – 2019 

 

Lp. Nazwa jednostki OSP 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

1 Bogate 20 21 16 

2 Dobrzankowo 3 4 4 

3 Gostkowo 2 2 2 

4 Karwacz 15 13 18 

5 Leszno 9 17 11 

6 Mchowo (KSRG) 64 37 85 

7 Obrąb (KSRG) 30 14 30 

8 Stara Krępa 6 14 12 

9 Szla 1 2 1 

10 Zawadki 4 1 1 

Razem 154 125 180 

 

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.  
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Wykaz wydatków na ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i ochotników za rok 2019 –                

29.602,00 zł; 

Wykaz wydatków na badania techniczne i rejestrację pojazdów pożarniczych za rok 2019 –            

2.526,00 zł;  

(przegląd techniczny: GBA- 204 zł x 8 samochodów, GLM-149 zł x 6 samochodów),  

(rejestracja pojazdów i wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami) –    

  273,50 zł; 

 

Wykaz wydatków na badania lekarskie i psychologiczne członków OSP za rok 2019 –                     

3.000,00 zł;  

Wykaz wydatków na przegląd i legalizację podręcznego sprzęt gaśniczego w OSP za rok 

2019 –   1.850,00 zł; 

Wydatki ogółem (wykonanie) poniesione na ochronę przeciwpożarową za 2019 r.  –            

252.390,00 zł. 

W 2019 r. pozyskano środki finansowe w kwocie 38.200,00 zł w ramach: 

Realizacja zadania pn.:  „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”: „Dofinansowanie 

remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Krępa w zakresie remontu podłogi oraz 

tynków strażnicy” 

- pomoc finansowa ze środków samorządu województwa mazowieckiego 12.400,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz  11.100,00 zł. 

Realizacja zadania pn. „Remont strażnicy OSP Dobrzankowo” : 

- pomoc finansowa ze środków Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji 5.000,00 zł 

- środki własne Gminy Przasnysz  3.400,00 zł 

Realizacja zadania pn. „Remont strażnicy OSP Zawadki”:  

- pomoc finansowa ze środków Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji 11.300,00 zł 

- środki własne Gminy Przasnysz  4.300,00 zł 

Realizacja zadania pn. „Remont garażu OSP Mchowo”: 

- pomoc finansowa ze środków Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji  8.000,00 zł 

- środki własne Gminy Przasnysz  1.600,00 zł 

Realizacja zakupów wyposażenia osobistego strażaków (ubrania koszarowe) 
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OSP Karwacz:  

- pomoc finansowa ze środków Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego 300,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz  512,99 zł. 

OSP Leszno: 

- pomoc finansowa ze środków Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa   Mazowieckiego 300,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz 512,99  zł. 

OSP Mchowo: 

- pomoc finansowa ze środków Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego  300,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz  525,99 zł. 

OSP Obrąb: 

- pomoc finansowa ze środków Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego  300,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz 525,99 zł. 

OSP Stara Krępa: 

- pomoc finansowa ze środków Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego 300,00 zł, 

- środki własne Gminy Przasnysz 512,99 zł. 
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8. Oświata 

 

Na terenie Gminy Przasnysz  funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe. W roku szkolnym 

2019/2020 do szkół podstawowych na terenie naszej gminy uczęszcza 350 uczniów, do 

oddziałów przedszkolnych 76 dzieci i punktów przedszkolnych 50 dzieci. 

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowały 4 Szkoły Podstawowe, w tym Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie. W Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Mchowie z siedzibą w Mchowie 41a nie został utworzony żaden oddział.    

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 uczęszczało 25 dzieci i 5 dzieci w oddziale przedszkolnym poniżej 6 lat. 

Z dniem 31.08.2019r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie 

została zlikwidowana. 

W Gminie Przasnysz wychowanie przedszkolne  jest realizowane  w  4  Punktach  

Przedszkolnych,  które dysponują 100 miejscami oraz w 5 Oddziałach Przedszkolnych                       

w Szkołach Podstawowych, które mogą objąć opieką i wychowaniem 125 dzieci. W roku 

szkolnym 2018/2019 wychowanie przedszkolne  było realizowane  w  4  Punktach  

Przedszkolnych oraz w 6 Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. 

Wychowanie przedszkolne w roku 2019 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.  

Z uwagi 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 
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Przedszkola, natomiast jeżeli dziecko uczęszcza do Publicznego Przedszkola lub Oddziału 

Przedszkolnego do  zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego. 

W roku 2019 Gmina Przasnysz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych                           

i niepublicznych oraz oddziału przedszkolnego poza gminą Przasnysz poniosła koszty                      

w wysokości 647.827,50 zł. 

 

Informacja o dzieciach uczęszczających do przedszkoli 

na terenie Miasta Przasnysz w  roku 2019 

 

Miesiąc Niepubliczne Publiczne Oddział przedsz. 

w szkole 

Razem 

przedszkole  przedszkole 

  Liczba 

dzieci 

Kwota Liczba 

dzieci 

Kwota Liczba 

dzieci 

Kwota Liczba 

dzieci 

Kwota 

styczeń 81 40 918,77 15 10 688,10 1 268,90 97 51 875,77 

luty 80 40 413,60 15 10 688,10 1 268,90 96 51 370,60 

marzec 81 40 918,77 16 11 400,64 1 268,90 98 52 588,31 

kwiecień 83 41 929,11 16 11 400,64 1 268,90 100 53 598,65 

maj 84 42 186,48 16 11 337,60 1 269,72 101 53 793,80 

wyrównanie 

za I-IV 
  -958,75   -244,28   3,28   -1 199,75 

czerwiec 87 43 693,14 17 12 046,20 1 269,72 105 56 009,06 

lipiec 86 43 190,92 17 12 046,20 1 269,72 104 55 506,84 

sierpień 88 44 195,36 17 12 046,20 1 269,72 106 56 511,28 

wrzesień 93 46 706,46 21 14 880,60 2 539,44 116 62 126,50 

październik 91 45 702,02 20 14 172,00 2 539,44 113 60 413,46 

listopad 91 43 354,22 20 11 072,40 2 655,36 113 55 081,98 

grudzień 95 45 259,90 20 11 072,40 2 655,36 117 56 987,66 

aktualizacja 

podstwowej 

kwoty 

dotacji 

  -22 007,40           -22 007,40 

Zwrot -2  -978,64          -2  -978,64 

  1038  494 523,96  210 142 606,80 16  4 547,36 1264 641 678,12 

 

Do przedszkola na terenie Gminy Jednorożec w 2019r. uczęszczało 3 dzieci, koszt utrzymania 

wyniósł 4.924,14 zł, natomiast na terenie Gminy Płoniawy-Bramura uczęszczało 1 dziecko, 

koszt utrzymania wyniósł 1.225,24 zł. 
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Liczba dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy 

Przasnysz 

Wyszczególnienie Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2018/2019 

Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2019/2020 

Oddział Przedszkolny w Bogatem  21 19 

Oddział Przedszkolny w Dobrzankowie 6 8 

Oddział Przedszkolny w Karwaczu  7 8 

Oddział Przedszkolny w Starej Krępie 19 25 

Oddział Przedszkolny w Lesznie 14 16 

Oddział Przedszkolny w Obrębie 6 0 

Razem 73 76 
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Liczba dzieci w Punktach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie 

Gminy Przasnysz 

         Nazwa Punktu  

Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2018/2019 

Liczba dzieci w roku 

szkolnym 2019/2020 

Punkt Przedszkolny w Bogatem   12 13 

Punkt Przedszkolny w Dobrzankowie 8 7 

Punkt Przedszkolny w Lesznie 16 11 

Punkt Przedszkolny w Starej Krępie 13 19 

Razem 49 50 
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Liczba uczniów w poszczególnych klasach w Szkołach Podstawowych  

   

 

    
  Liczba uczniów w roku szkolny 2019/2020 

    

Wyszczególnienie 

Liczba  

uczniów w 

roku 

szkolnym 

             w tym w klasach 

  2018/2019 Razem I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego                          

w Bogatem  

142 131 14 13 15 8 18 34 17 12 

Szkoła Podstawowa  im. 

mjr Henryka 

Sucharskiego                   

w Nowej Krępie 

138 138 12 15 10 8 29 22 21 21 

Szkoła Podstawowa im. 

Św. Stanisława Kostki                

w Lesznie 

92 81 6 9 7 8 12 14 15 10 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II                  

w Mchowie z Filią                

w Obrębie 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 396 350 32 37 32 24 59 70 53 43 
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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 Filią
w Obrębie

Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych

Liczba  uczniów w roku szkolnym 2018/2019 Liczba  uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Plan Budżet Jednostek Oświatowych w roku 2019 

Nazwa szkoły Subwencja 

oświatowa 

Środki własne Dotacja na 

podręczniki 

Dotacja na 

wychowanie 

przedszkolne 

Razem  

Szkoła 

Podstawowa               

im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego                          

w Bogatem 

1 654 159,00 671 003,91 13 658,63 50 508,00 2 389 329,54 

Szkoła 

Podstawowa         

im. mjr Henryka 

Sucharskiego                   

w Nowej Krępie 

1 551 558,00 286 406,47 12 723,73 31 800,00 1 882 488,20 

Szkoła 

Podstawowa                 

im. Św. Stanisława 

Kostki w Lesznie 

1 035 660,00 518 986,53 8 944,64 33 672,00 1 597 263,17 

Szkoła 

Podstawowa                

im. Jana Pawła II                  

w Mchowie z Filią                

w Obrębie 

169 412,00 351 389,95 0,00 4 678,00 525 479,95 

 

Razem 

 

4 410 789,00 

 

1 827 786,86 

 

35 327,00 

 

120 658,00 

 

6 394 560,86 
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Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych w roku 2019 

 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 

Filią w Obrębie 

Razem 

Plany 

Budżetu 

 

2 389 329,54 

 

1 882 488,20 

 

1 597 263,17 

 

525 479,95 

 

6 394 560,86 

Wykonanie 

planu 

budżetu 

 

2 299 991,79 

 

1 773 130,64 

 

1 521 034,59 

 

520 714,09 

 

6 114 871,11 
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W gminie Przasnysz do szkół podstawowy w roku 2019 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 wysokości 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. 
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Od pierwszego września czyli z początkiem roku szkolnego 2019/2020 liczba dzieci, które mają 

wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wzrosła do 8, wśród których pięcioro 

kwalifikuje się do kategorii uczniów którzy otrzymują wagę P4=1,4 oraz troje uczniów, którzy 

kwalifikują się do kategorii uczniów otrzymujących wagę P5=2,90. Na zwiększoną ilość 

uczniów, którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności Gmina otrzyma powiększoną cześć 

subwencji oświatowej dopiero w 2020roku. 

 

Wyniki zewnętrznego egzaminu w klasach gimnazjalnych i w klasach VIII szkoły 

podstawowej. 

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów 

na zakończenie etapu kształcenia (gimnazjalnego  po raz ostatni w roku szkolnym 2018/2019   

i po raz pierwszy w klasach VIII szkoły podstawowej). 

Egzamin gimnazjalny składał 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 2018/2019 

 

Przedmiot  

Wynik w % 

Szkoła 

Podstawowa 

Bogate 

Szkoła 

Podstawowa 

Nowa Krępa 

Szkoła 

Podstawowa 

Leszno 

Gmina 

P-sz 
Powiat Wojew. 

j. polski 

 

74 54 62 63 61 66 

historia/wos 

 

61 53 51 55 56 62 

matematyka 

 

51 33 43 42 37 47 

przyroda 

 

53 44 51 49 46 52 

j.angielski- 

podstawa 

70 72 66 69 58 73 

j.angielski-

rozszerz. 

38 44 56 46 39 58 

j.rosyjski-

podstawa 

- - 49 49 51 50 

j.niemiecki-

podstawa 

57 43 - 50 45 50 
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Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został zorganizowany w roku szkolnym 2018/2019, 

który sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej. 

Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów: z języka polskiego, matematyki                   

i  języka obcego nowożytnego.  

 

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 

 

Przedmiot  

Wynik w % 

Szkoła 

Podstawowa 

Bogate 

Szkoła 

Podstawowa 

Nowa Krępa 

Szkoła 

Podstawowa 

Leszno 

Gmina 

P-sz 
Powiat Wojew. 

 

j. polski 

 

 

62 

 

61 

 

56 

 

62 

 

60 

 

67 

 

matematyka 

 

 

50 

 

35 

 

42 

 

42 

 

 

39 

 

 

50 

 

j.angielski 

 

 

50 

 

36 

 

41 

 

42 

 

47 

 

64 

 

Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki 

niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę 

nie należy więc traktować jako surowego wskaźnika. 

Znaczący wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące czynniki: 

 czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji 

edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych; 

  czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, 

indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach 

badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do 

zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne, duża liczba uczniów              

z opiniami PPP o obniżeniu poziomu wymagań i orzeczeniami dysleksji; 

  czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii; 

 nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom       

wiedzy i umiejętności, otwarcie na własny rozwój.  
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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 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 

 Kangur matematyczny UMK Toruń – 5 wyróżnień; 

 Konkurs ortograficzny: „O Złote Pióro Wójt Gminy Przasnysz” SP  – I miejsce; 

 Olimpus z fizyki  CKO – 1  laureat; 

 Olimpus z języka angielskiego CKO – 5 laureatów; 

 Konkurs plastyczny SKO „ Mój banknot” – w  I  grupie wiekowej-  I,II i III miejsce;                  

w II  grupie  wiekowej-   I,II i III miejsce; 

 Konkurs plastyczny „ Zdrowe zęby – radosny uśmiech” PCK - w  I  grupie wiekowej – III 

miejsce,  w II  grupie  wiekowej – III miejsce; 

 Konkurs plastyczny KRUS – w  I  grupie wiekowej – I miejsce ,-  wyróżnienie, 

     w II  grupie  wiekowej– I miejsce , III miejsce; 

 Konkurs plastyczny Wydział Katech. w Płocku – wyróżnienie; 

 Konkurs biblijny Wydział Katech. w Płocku – wyróżnienie; 

 Olimpus z języka polskiego CKO – dyplomy uznania 

 Konkurs plastyczny na kartę świąteczną GBP – I miejsce; 

 ,,Zdrowe płuca mamy, gdy o nie dbamy”- powiatowy konkurs plastyczny organizowany przez 

SP nr 3 w Przasnyszu – I , II , i III miejsce;  

 Przegląd Pieśni Patriotycznej- 1 laureat, 2 wyróżnienia; 

 Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej- Laureat – II miejsce; 

Osiągnięcia sportowe (szczebel powiatowy i wyższy) 

 Indywidualne biegi przełajowe-zawody międzypowiatowe Ostrołęka – XI miejsce; 

 Indywidualne biegi przełajowe Ostrołęka – I, XI miejsce; 

 Indywidualne biegi przełajowe Kumion – V miejsce; 

 Indywidualne biegi przełajowe  w zawodach powiatowych – I i  XI -awans do zawodów 

międzypowiatowych; 
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 Międzypowiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe:  -  V miejsce i awans do Mistrzostw 

Mazowsza; 

 Mini piłka siatkowa dziewcząt -  II miejsce w zawodach powiatowych; 

 Lekkoatletyka  – II miejsce w pchnięciu kulą w zawodach powiatowych i awans do zawodów 

międzypowiatowych; 

 Piłka siatkowa dziewcząt gimnazjum - III miejsce zawody powiatowe; 

 Piłka siatkowa chłopców gimnazjum  – II miejsce zawody powiatowe; 

 Indywidualne biegi przełajowe –  zawody powiatowe, XI miejsce i awans do zawodów 

między powiatowych – gimnazjum;  

 Międzypowiatowe indywidualne biegi przełajowe – udział; 

 Czwórbój lekkoatletyczny Chorzele – V miejsce; 

 Zawody sportowe w lekkoatletyce Przasnysz – II miejsce 

 Biegi – przełaje (powiat)- awans na międzypowiat.: 5 uczestników; 

 Piłka nożna (powiat)- Jednorożec – IV miejsce; 

 Piłka halowa (powiat )- Chł.:IV-VI – VII miejsce; 

 Piłka halowa (powiat) – Chorzele – V miejsce. 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem 

 Konkurs plastyczny „Zdrowe zęby-radosny uśmiech” (Sanepid),  kategoria klasy I-III                 

– I miejsce; 

 Konkurs kaligraficzny „Słowem malowany portret Jana Pawła II”  (Biblioteka  Pedagogiczna)  

- 3 wyróżnienia; 

 Przegląd Pieśni Patriotycznej (Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem) kategoria klasy IV-

VIII – I, III i IV miejsce; 

 Konkurs Wielkanocny (Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem), kategoria przedszkolna                  

- II miejsce; 

 Konkurs ortograficzny: „O Złote Pióro Wójt Gminy Przasnysz” kategoria szkoły podstawowe 

II i III miejsce, gimnazjum - I miejsce; 

 Powiatowy konkurs piosenki o zdrowiu (Sanepid) - I miejsce; 

 Diecezjalny konkurs plastyczny ,,Świętowanie niedzieli w rodzinie” - III miejsce                        

w Diecezji; 

Osiągnięcia sportowe (szczebel powiatowy i wyższy) 

 Koszykówka dziewczęta (klasa VII-VIII) -  III miejsce; 

 Piłka ręczna dziewczęta -  (klasa VII-VIII) -  I miejsce; 
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 Halowa piłka nożna dziewczęta - (klasa VII-VIII) -  II miejsce; 

 Koszykówka dziewczęta -  (klasa IV-VI) -  II miejsce; 

 Piłka ręczna dziewczęta-  (klasa IV-VI) -  I miejsce; 

 Piłka ręczna chłopcy - (klasa IV-VI) -  III miejsce; 

 Indywidualne biegi przełajowe – 4 awanse na zawody międzypowiatowe. 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie 

 „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”- etap powiatowy                III 

miejsce; 

 Konkurs wiedzy z historii i wiedzy o społeczeństwie – II miejsce; 

 Finał XVI edycji  konkursu pt. „Smak ekologicznej żywności” – I i II miejsce na szczeblu 

wojewódzkim; 

 XXV dekanalny konkurs biblijny – II miejsce; 

 VI Przegląd Pieśni Patriotycznej (Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem) - dwa drugie   

miejsca i wyróżnienie; 

 Konkurs ortograficzny: „O Złote Pióro Wójt Gminy Przasnysz”- II miejsce gimnazjum; 

 Konkurs   plastyczny na „kartkę wielkanocną” – I i III miejsce; 

 Konkurs powiatowy „Moje wędrówki po lesie” – 3 laureatów; 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez KRUS  pt. „Bezpiecznie na wsi – 

maszyna pracuje a dziecko obserwuje”- 3 wyróżnienia na etapie powiatowym; 

 Konkurs plastyczny : „Zdrowe zęby – radosny uśmiech”, (Sanepid i PCK w Przasnyszu), 

klasy 0-III – I i II miejsce oraz wyróżnienie na etapie powiatowym. 

Osiągnięcia sportowe  klasy IV-VI (szczebel powiatowy i wyższy) 

Unihokej – I miejsce gmina, I miejsce w powiecie i III miejsce międzypowiatowe; 

Indywidualne biegi przełajowe chłopcy – XI miejsce w powiecie; 

Indywidualne biegi przełajowe dziewczęta -  I  i V miejsce w powiecie; 

Halowa piłka nożna chłopcy - V miejsce w powiecie; 

Unihokej chłopcy- IV miejsce w powiecie. 

Osiągnięcia sportowe klasy VII, VIII i IIIG (szczebel powiatowy i wyższy) 

Indywidualne biegi przełajowe dziewczęta – II, VII, X i XII  miejsca  w międzypowiecie; 

Sztafetowe biegi przełajowe dziewczęta – V miejsce w powiecie; 

Piłka nożna dziewczęta - I miejsce w powiecie, III miejsce międzypowiatowe; 

Halowa piłka nożna dziewczęta - II miejsce w powiecie; 
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Unihokej dziewczęta - III miejsce w powiecie (wiosenne rozgrywki);  

 Unihokej dziewczęta - III miejsce w powiecie (jesienne rozgrywki);  

Piłka siatkowa dziewczęta - IV miejsce w powiecie; 

Sztafeta 4x100 dziewczęta- II miejsce w powiecie; 

Skok w dal dziewczęta - I miejsce w powiecie, V miejsce międzypowiatowe; 

Bieg na 100m dziewczęta - II miejsce w powiecie, X miejsce międzypowiatowe; 

Bieg na 600m dziewczęta - III miejsce w powiecie, IX miejsce międzypowiatowe; 

Piłka nożna chłopcy –VIII miejsce w powiecie; 

Halowa piłka nożna chłopcy –VII miejsce w powiecie; 

Unihokej chłopcy- V miejsce w powiecie; 

Piłka siatkowa chłopcy - V miejsce w powiecie. 

Szkoły były również organizatorami imprez szkolnych na rzecz społeczności lokalnej.  

 Spotkanie wigilijne organizowane dla dzieci, rodziców; 

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

poczęstunek dla zaproszonych gości; 

 Choinka szkolna –  wspólna zabawa uczniów, rodziców i nauczycieli; 

 Dzień Rodziny – prezentacje przedstawień przygotowanych przez dzieci dla rodziców;  

 Dzień Dziecka – finansowany przez Gminę Przasnysz i Radę Rodziców, organizowany dla 

wszystkich uczniów szkoły we współpracy z rodzicami i nauczycielami; 

 Konkurs plastyczny  „ Zdrowy oddech – zdrowe życie” jako główny element Festynu 

Ekologicznego, organizowanego przez  Urząd Gminy w Przasnyszu we wszystkich szkołach 

w kategorii klas I-IV i V-VIII. Laureaci, w każdej z kategorii, za trzy pierwsze miejsca 

otrzymali – rower, hulajnogę i głośnik. Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody 

pocieszenia w postaci kubków termicznych. W trakcie festynu organizowane były różne 

warsztaty związane z ekologią. 

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie 

 Gminna Droga  Krzyżowa w Świętym Miejscu. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: 

Wójt Gminy Przasnysz oraz proboszcz parafii Święte Miejsce. W organizację uroczystości 

włączyła się OSP w Starej Krępie. Uczniowie występowali  w specjalnie przygotowanych na 

tę okazję strojach uszytych przez jednego z rodziców oraz nauczyciela plastyki, nieśli 

atrybuty kolejnych stacji i odgrywali krótkie scenki;  

 Święto Samorządności: Dzień Języków Obcych - wspólna zabawa z uczniami, rodzicami               

i nauczycielami;  
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 Warsztaty plastyczne na ozdoby świąteczne : Stroik Wielkanocny- do prac włączani byli 

bardzo prężnie rodzice; 

 Dożynki Powiatowo – Gminne w Świętym Miejscu. Dekorację  przygotowali uczniowie, 

rodzice i nauczyciele  Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie. 

Zaproszeni goście zwiedzili szkołę przy okazji poczęstunku zorganizowanego na terenie 

szkoły;  

  „Przerwany Marsz”, który stał się próbą podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to,            

co zrobili dla Polski. W uroczystości zorganizowanej z tej okazji wzięli udział emeryci 

społeczności lokalnej – „mali uczestnicy wojny”, Wójt Gminy Przasnysz, radni gminy 

Przasnysz oraz rodzice; 

 Akcja Narodowe Czytanie polskich nowel. Na liście czytanych w tym roku lektur znalazła się 

m.in. „Dobra pani" E. Orzeszkowej, której fragment zaprezentowano wraz z oprawą 

muzyczną i charakteryzacją podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Ten wspaniały projekt 

rozpoczęli wspólnym czytaniem nauczyciele, rodzice  i uczniowie dla zaproszonych gości, 

którymi byli Wójt Gminy Przasnysz, radni gminy Przasnysz oraz rodzice; 

 Pasowanie na ucznia - włączenie pierwszoklasistów do szkolnej społeczności.                           

Na uroczystości byli  rodzice i zaproszeni goście. Uczniowie przygotowali  inscenizację  pt. 

„Ślub będziemy brać ze szkołą?";  

 Święto Szkoły w  rocznicę urodzin majora Henryka Sucharskiego i nadania imienia szkole 

połączone z Narodowym Świętem Niepodległości. Przygotowana została wystawa albumów, 

wydawnictw o Westerplatte i jego obrońcach, a także materiały opracowane przez szkoły 

członków Klubu Szkół Westerplatte. Wystawę oglądali przybyli na tą uroczystość miedzy 

innymi  rodzice. Uczniowie przedstawili program słowno- muzyczny pt. „ Gdzie są chłopcy z 

tamtych lat?”. Odbył się konkurs wiedzy o Patronie naszej szkoły mjr Henryku Sucharskim. 

Ponadto szkoła kolejny raz uczestniczyła w Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte;  

 Gminne Jasełka przedstawiane  w Kościele parafialnym w Świętym Miejscu dla  całej 

społeczności Gminy Przasnysz z udziałem władz Gminy.  

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem 

 Program artystyczny z okazji uroczystości Złotych Godów par małżeńskich; 

 Występy w kościele parafialnym – Święto Niepodległości; 

 Współpraca z nadleśnictwem Przasnysz – „Sprzątanie Świata”- las w Krwaczu                              

i Fijałkowie; 
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 Sprzątanie grobów i miejsc pamięci narodowej; 

 Cykl spotkań z mieszkańcami lokalnej społeczności w związku z 80-tą rocznicą wybuchu II 

wojny światowej; 

 Organizacja dla uczniów i wszystkich zaineresowanych spotkania z ojcem pasjonistą -

misjonarzem; 

 Akcja Narodowe Czytanie z udziałem przedstawicieli Klubu Seniora; 

 Program artystyczny przedstawiony w kościele parafialnym z okazji Dnia Papieskiego; 

 Współpraca z osobami starszymi w ramach akcji „Starszy czyta młodszemu”; 

 Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Bogatem w ramach akcji „Rozkochajmy dzieci 

w książkach”- wizyty uczniów w bibliotece, wizyty pracowników biblioteki                       w 

szkole; 

 Zorganizowanie przez uczniów balu karnawałowego dla rodziców; 

  Zbiórka elektrośmieci dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców; 

 Działania grupy wolontariuszy we współpracy ze społecznością lokalną: 

 zbiórka pieniędzy w trakcie Dnia Papieskiego na fundusz stypendialny, 

 pozyskiwanie środków finansowych w ramach akcji „Szkoła szkole dla Aleppo”                      

i „Adopcji Serca”’ 

 pozyskanie i przekazanie pieniędzy „Dla chorego Stasia”, 

 zbiórka produktów żywnościowych, chemicznych i pieniędzy w ramach akcji „Paczka dla 

Kresy” i „ Szlachetna Paczka”; 

 zbiórka żywności w świątecznej zbiórce we współpracy z GOPS. 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie 

 Udział uczniów w Obchodach 90- lecia jednostki OSP w Lesznie.; 

 Piesza pielgrzymka do Rostkowa i udział w akcji „Ze szczoteczką i pastą do Rostkowa dla 

dzieci z Czadu"; 

 Jasełka przygotowane przez dzieci dla społeczności lokalnej; 

 Wigilia klubu ,,Promyk” w Lesznie - część artystyczna dzieci  ze szkoły; 

 „Dzień rodziny” klubu ,,Promyk” w Lesznie - część artystyczna dzieci  ze szkoły; 

 Prezentacja umiejętności muzycznych i literackich w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Przasnyszu przez uczniów szkoły; 

 Koncert patriotyczny w kościele w Lesznie - 17 listopada 2019; 

 Udział dzieci  w części  artystycznej z okazji 70 rocznicy rozbicia oddziału Edwarda 

Dobrzyńskiego ,,Orzyca” w Bogatem. 
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Kadra pedagogiczna. 

Poziom zatrudnienia w poszczególnych szkołach i oddziałach przedszkolnych na dzień 31 

marca 2019r. 

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 w Nowej Krępie 14 7 21 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki 

w Lesznie 10 6 16 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Mchowie z Filią w Obrębie  4 9 13 

 Razem 44 26 70 
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Poziom zatrudnienia w poszczególnych szkołach i oddziałach przedszkolnych na dzień 30 

września 2019r. 

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 w Nowej Krępie 16 3 19 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława 

Kostki w Lesznie 9 7 16 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Mchowie z Filią w Obrębie  0 0 0 

Razem 41 14 55 

 

Poziom zatrudnienia w poszczególnych punktach przedszkolnych na dzień 31 marca 2019r. 

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 
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Poziom zatrudnienia w poszczególnych punktach przedszkolnych na dzień 30 września 

2019r. 

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 
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Poziom zatrudnienia nauczycieli na terenie Gminy Przasnysz w poszczególnych szkołach 

na dzień 31 marca 2019r. (szkołach, oddziałach przedszkolnych i punktach 

przedszkolnych) 

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 w Nowej Krępie 15 7 22 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki 

w Lesznie 11 6 17 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II               

w Mchowie z Filią w Obrębie  4 9 13 

Razem 48 26 74 
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Poziom zatrudnienia nauczycieli na terenie Gminy Przasnysz w poszczególnych szkołach 

na dzień 30 września 2019r. (szkołach, oddziałach przedszkolnych i punktach 

przedszkolnych) 

 

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 w Nowej Krępie 17 3 20 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki  

w Lesznie 10 7 17 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                 

w Mchowie z Filią w Obrębie  0 0 0 

Razem 45 14 59 
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Poziom zatrudnienia nauczycieli na terenie Gminy 
Przasnysz w poszczególnych szkołach, oddziałach 

przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych

Na dzień 31 marca 2019 r. Na dzień 30 września 2019 r.

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz większość 

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

oświatowych wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły,  a 

ten ściśle związany jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin         
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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. 

 

Podział na stopnie awansu zawodowego na dzień 31 marca 2019 roku: 

Wyszczególnienie Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem 

zatrudnieni        

w pełnym 

wymiarze 

0 0 3 8 37 48 

Zatrudnieni                

w niepełnym 

wymiarze 

0 2 2 7 15 26 

Razem 0 2 5 15 52 74 
 

 

Podział na stopnie awansu zawodowego na dzień 30 września 2019 roku: 

Wyszczególnienie Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem 

Zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

0 0 3 6 36 45 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

0 2 1 3 8 14 

Razem 0 2 4 9 44 59 
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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 

01.01.2019r- 31.08.2019r 

Średnie wynagrodzenie 

jakie musiał osiągnąć 

nauczyciel 

01.09.2019r- 31.12.2019r 

Nauczyciel stażysta  3.045,21 3.337,55 

Nauczyciel kontraktowy  3.380,18 3.704,68 

Nauczyciel mianowany  4.385,10 4.806,07 

Nauczyciel dyplomowany  5.603,19 6.141,09 
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Średnie płace w 2019r. nie zostały osiągnięte przez nauczycieli ze stopniem awansu 

zawodowego nauczyciel stażysta oraz nauczyciel kontraktowy. 

W związku z powyższym Gmina  wypłaciła tym nauczycielom dodatek uzupełniający                    

w kwocie 3.791,45 zł.  

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

W roku 2019 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 2019 do Wójta Gminy Przasnysz wpłynął 1 wniosek pracodawcy o przyznanie 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy 

Przasnysz. Pracodawca otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 8.081,00 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 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 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  uczniów 

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

Uczniowie z innych miejscowości dowożeni byli autobusami - przewoźnik został wybrany                   

w drodze przetargu nieograniczonego. W roku szkolnym 2018/2019 cena biletu miesięcznego 

wynosiła 98,00 zł, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 125,00 zł. Przewoźnik 

zapewnił  również opiekę w trakcie dowozów.  

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

2018/2019 dowożono ok. 175 uczniów (liczba uczniów w poszczególnych miesiącach ulegała 

niewielkiej zmianie), natomiast w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów dowożonych 

wynosi ok. 150. 

Zwracano również 12 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 

2019 wyniosły 308.584,23 zł. 

 

Pomoc materialna dla uczniów. 

Stypendia motywacyjne. 

W roku 2018/2019 za  uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce  oraz za  wybitne 

osiągnięcia w  sporcie -  37 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne  na ogólną kwotę - 

4.542,00 zł:  

-  Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie - 13  uczniów  

-  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem  - 12  uczniów  

-  Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki  w Lesznie - 8 uczniów 

 - Filia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Mchowie z siedzibą w Obrębie - 4 uczniów  

Stypendia  motywacyjne przyznawały  komisje  powołane  przez dyrektorów szkół.  

 

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 
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kwota wydatkowana na stypendia szkolne  w roku 2019 wyniosła 82.546,00 zł. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydano 76 decyzji zmieniających w sprawie 

przyznania stypendium  szkolnego o charakterze socjalnym dla 150 uczniów oraz 2 decyzje 

wstrzymujące przyznanie tego stypendium dla 4 uczniów oraz 1 decyzję wygaszającą dla 

1 ucznia. W okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. wydano 57 decyzji w sprawie przyznania 

stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla 115 uczniów oraz 3 decyzje odmowne 

w sprawie przyznania tego stypendium dla 8 uczniów z uwagi na przekroczenie kryterium 

dochodowego.  

W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. Zasiłek ten przysługuje 

rodzinie znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem 

losowym. 

W roku 2019 nie było decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

 

Inwestycje, remonty w szkołach na terenie Gminy Przasnysz 

1. Wykonano i zamontowano  napis „Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  

Bogatem oraz oświetlenie napisu. 

2. Wykonano ogrodzenie Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie. Prace wykonano we 

własnym zakresie. 

3. Wykonano cyklinowanie i malowanie podłóg w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława 

Kostki w Lesznie w salach na pierwszym piętrze na pow. ok. 213 m
2
. 

4. Wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka 

Sucharskiego w Nowej Krępie,  w Oddziale Przedszkolnym w Starej Krępie i w Oddziale 

przedszkolnym w Karwaczu. 

5. Wykonano remont klas lekcyjnych w  Szkole Podstawowej  im. mjr Henryka Sucharskiego 

 w Nowej Krępie. 

6. Zakupiono niezbędny materiał do wykonania remontu wewnętrznej klatki schodowej           

w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie m.in. terakotę, 

drzwi, balustradę z stali nierdzewnej i bezpiecznego szkła.  

7. Wykonano usługi wymiany opraw oświetlenia awaryjnego oraz pomiary oświetlenia 

awaryjnego  w Szkołach Podstawowych w Bogatem, Nowej Krępie i Lesznie zgodnie            

z zaleceniami p.poż. 

8. Wymieniono świetlówki LED  w ilości 80 sztuk oraz oprawy Delfiap w ilości 40 szt.                

w Szkole Podstawowej w Bogatem.  

9. Zakupiono płytki terakotę na remont schodów zewnętrznych w Oddziel Przedszkolnym  w 
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Dobrzankowie. 

10. W Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie zrealizowano projekt pod 

nazwą  „MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEJ  PRACOWNI  INFORMATYCZNEJ            W  

SZKOLE PODSTAWOWEJ  im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI  W  LESZNIE.  Środki 

finansowe na realizację zostały pozyskane w ramach „Mazowieckiego Programu 

Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” i pochodziły z budżetu 

województwa mazowieckiego. 

       Dzięki dofinansowaniu Gmina Przasnysz zakupiła dla szkoły 23 sztuki komputerów wraz z 

pełnym wyposażeniem dodatkowym, tzn. myszkami, klawiaturami, monitorami.                  

Na wszystkich komputerach zainstalowano oprogramowanie Microsoft Office Std  2019.  

Ponadto sala wzbogaciła się o 23 sztuki zestawów słuchawkowych.  

11. Zakupiono pomoce dydaktyczne w tym 5 tablic multimedialnych wraz z osprzętem 

towarzyszącym:  5 projektorów multimedialnych, 5 uchwytów do projektorów, sprzęt 

nagłaśniający, 5 notebooków, wraz z dostawą, montażem, usługę szkolenia w zakresie 

użytkowania oraz klucz dostępu do programu edukacyjnego z biologii na potrzeby Szkoły 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem. 

12. Zakupiono pomoce dydaktyczne( laptop, monitor interaktywny, statyw do monitora, 

program multimedialny didaktyka, program multimedialny pracownie przedmiotowe 

matematyka) dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w orzeczeniach  i wynikających z IPET dla Szkoły Podstawowej im. mjr 

Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie. 

 

Wyposażenie szkół:  

Wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe z podłączeniem do internetu                       

(w 2 szkołach pracownie wymagają modernizacji), 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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9. 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, warsztaty 

muzyczne, teatralne, plastyczne, szkolenia, spotkania autorskie, wieczory tradycji, pikniki 

czytelnicze, przeglądy pieśni patriotycznej. Uczestniczy w stałych akcjach, takich jak Narodowe 

czytanie, Tydzień Bibliotek czy  Europejskie dni dziedzictwa.                                                                            

Biblioteka Gminna zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

Poniższe tabele przedstawiają stan czytelnictwa w roku 2019. 

 

Księgozbiory 

 

 

 Lp. 

 

Placówka 

Księgozbiór                      

w wol. 

Liczba wol. 

zakupionych 

w 2019 r. 

Liczba wol. 

na 100 

mieszkańcó

w 

Liczba 

zakupionych 

książek na 

100 

mieszkańców 

1 GBP Bogate 18 928 447  

525,85 

 

 

13,09 2 FB w Karwaczu  6 813 267 

3 FB w Dobrzankowie 12 525 238 

OGÓŁEM 38 266 952 

 

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 73,72 %  wszystkich  zbiorów 

zinwentaryzowanych. 
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Czytelnicy 

 

Lp. 

    

 Placówka 

 
Liczba 
czytelników  

 
Liczba 
użytkowników 

Liczba 
odwiedzin 

Czytelnicy na      
100 

mieszkańców 

1 GBP Bogate 485 898 6 890  

      

12 

2 FB w Karwaczu 180 359 1 222 

3 FB w Dobrzankowie 200 353 1 570 

OGÓŁEM 865         1 610     9 682 

 

 

Czytelnicy  według wieku 

 

Lp. 

 

Placówka 

 
do lat 

15 

 

16-19 

 

20-24 

 

25-44 

 

45-60 

 
powyżej 

60 

1 GBP Bogate 206 71 67 61 42 38 

2 FB w Karwaczu 119 16 14 7 11 13 

3 FB w Dobrzankowie 132 25 10 9 12 12 

OGÓŁEM 457 112 91 77 65 63 

 

 

Czytelnicy  według zajęcia 

 

Lp. 

 

Placówka 

Osoby   uczące 
się 

Osoby 
pracujące 

Pozostali 

1 GBP Bogate 241 146 98 

2 FB w Karwaczu 127 28 25 

3 FB w Dobrzankowie 132 32 36 

OGÓŁEM 500 206 159 

 

W porównaniu do roku 2018 w bibliotekach nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych 

czytelników.  

Rejestracja czytelników odbywa się  metodą tradycyjną, prowadzone są kartoteki czytelników i 

wypożyczeń. 
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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 

zbiorów na 

zewnątrz 

 

Liczba 

udostępnionych 

zbiorów na 

miejscu 

 

Wypożyczeni

a na  100 

mieszkańców 

Wypożyczenia 

i 

udostępnienia 

na 100 

mieszkańców 

1 GBP Bogate 6 812          1 706  

     

       181,23 

 

 

218,07 

2 FB w Karwaczu 3 580   427 

3 FB w Dobrzankowie 2 796   548 

 OGÓŁEM         13 188           2 681 

 

W roku 2019 nastąpił wzrost liczby wypożyczonych zbiorów  na zewnątrz oraz  udostępnień  na 

miejscu. 

Pracownicy biblioteki   

 

Liczba 

pracowników 

ogółem 

Pracownicy działalności podstawowej 

w tym: 

 

 

Pozostali Ogółem zatrudnieni 

na stałe 

zatrudnieni na 

czas określony 

zatrudnieni w 

ramach prac 

interwencyjny

ch 

 

6 

 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

/stan  na dzień 31 grudnia 2019r./ 

W bibliotece głównej zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach: starszy bibliotekarz, animator 

kultury , główny księgowy ,młodszy bibliotekarz, pracownik gospodarczy.                  Filie 
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Biblioteczne obsługiwane są przez pracownika na stanowisku starszego bibliotekarza.                                                            

W 2019 r. zorganizowano w bibliotece głównej  staż dla jednej  osoby.  

Biblioteka stara się pozyskiwać środki finansowe na zakup nowości wydawniczych.  

Dofinansowanie z  Programu  Biblioteki Narodowej- zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek  w latach 2017 -2019 

   Rok Wartość     

ogółem 

Dotacja Liczba zakupionych wol. 

 

2017 

 

18.567,00 

    

7.500,00 

 
Zakupiono  393  nowości 
wydawniczych  z dotacji, środki 
własne – 506 wol. 
 

 

2018 

 

19. 548,00 

 

8 .500,00 

 
Zakupiono 398  nowości 
wydawniczych z dotacji, środki 
własne – 519 wol. 
 

 

2019 

 

22.020,00 

 

11.000,00 

 
Zakupiono 424 wol.   nowości 
wydawniczych z dotacji, środki 
własne – 528 wol. 

 

        Podstawowe znaczenie ma wsparcie finansowe lokalnej władzy samorządowej. Oprócz 

dotacji podmiotowej na działalność podstawową biblioteka otrzymała w 2019r. dotację celową 

na zakup nagłośnienia.  

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 społecznym gminy, 

podejmują  własne inicjatywy, biorą  udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez 

Gminę, Bibliotekę czy  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz. 
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Najważniejsze  wydarzenia edukacyjno-kulturalne zorganizowane w 2019 roku 

 

 

 
Lp. 
 

 
Nazwa wydarzenia/ imprezy 
 

 
  Liczba uczestników 

1 Ferie w bibliotece 39 

2 Konkurs wielkanocny 67 

3 Spektakl operetkowy 100 

4 Spotkanie z podróżnikiem 56 

5 Sołtysiada 280 

6 Spotkania z pisarką dla dzieci 76 

7 Wakacje z biblioteką 43 

8 Narodowe czytanie              120 

9 Warsztaty z wyrobu papieru czerpanego 35 

10 Przegląd pieśni patriotycznej 110 

11 Warsztaty muzyczne 35 

12 Zajęcia rekreacyjno - kulturalne 98 

13 Dzień pluszowego misia 34 

14  Warsztaty plastyczne  46 

15 Lekcje biblioteczne 105 

16 Zajęcia edukacyjne dla dzieci 62 

17 Spotkania pn. „Seniorzy – dzieciom” 140 

18 Wystawy okolicznościowe- „Rok 2019 rokiem Stanisława 
Moniuszki”, „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga- 
Grudzińskiego” 

300 

  

OGÓŁEM 

            
              1 746 
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WSPÓŁORGANIZACJA  WYDARZEŃ  Z  INSTYTUCJAMI  I ORGANIZACJAMI: 

 

Lp. 

 
Nazwa wydarzenia/ imprezy 

 

Organizator/współpraca 

 
Liczba 
uczestników 

1 Droga Krzyżowa Parafia w Świętym Miejscu , Gmina 
Przasnysz, Szkoła Podstawowa w 
Nowej Krępie,  Biblioteka 

400 

2 Udział 5 grup z terenu Gminy w 

Mazowieckich  Zapustach 

Gmina Przasnysz, Biblioteka, zespoły 
zapustne 

100 

3 Festyn „Noc Świętojańska” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Przasnysz, Biblioteka 

200 

4 Powiatowo- gminne dożynki Gmina Przasnysz, Starostwo 
Powiatowe, Biblioteka, Szk. Podst. w 
Bogatem 

      1500 

5 Złote Gody. Spotkanie pokoleń Gmina Przasnysz, Biblioteka, KGW w 
Bogatem 

150 

6 Niech inni nas poznają – 
promocja dziedzictwa 
kulturowego gminy Przasnysz 

Gmina Przasnysz, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, 
Biblioteka 

120 

7 70.rocznica rozbicia oddziału 
Edwarda Dobrzyńskiego ps. 
„Orzyc” 

Gmina Przasnysz, Biblioteka, SP w 
Lesznie, KGW w Gostkowie 

300 

8 Dzień Seniora Gmina Przasnysz, Biblioteka 110 

 9 Dzień tradycji  Gmina Przasnysz, Biblioteka 90 

10 Wigilia dla osób starszych i 
samotnych 

Gmina Przasnysz, Biblioteka 100 

11 100-lecie samorządu i 
administracji w gminie Przasnysz 

Gmina Przasnysz, SP w Bogatem, 
Biblioteka , KGW w Gostkowie 

300 

 
Ogółem 

 
3 370 
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Udział zespołów  z Gminy Przasnysz w Mazowieckich  Zapustach 

 

   
 
 
 

  
 
 
 
 
Turniej sołectw „Sołtysiada”  w Gostkowie 
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 Spektakl operetkowy  w Bogate 
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 „Złote Gody”.  Spotkanie pokoleń w Bogatem 
                                                                                                           
                                                                                                                     

 

 

 
 
„Niech inni nas poznają – promocja dziedzictwa kulturowego gminy Przasnysz” 
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Noc Świętojańska w Dobrzankowie 
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Spotkania autorskie 
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Zajęcia w bibliotece 
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 Dożynki w Świętym Miejscu 
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Obchody 70.rocznicy  rozbicia oddziału Edwarda Dobrzyńskiego ps. „Orzyc” w Gostkowie 
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Przegląd pieśni patriotycznej 

 

 
 
 
 
  100-lecie  Samorządu i administracji w gminie Przasnysz 
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Dzień tradycji 
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Dzień Seniora 

 

 
 
 

 

Wigilia dla osób starszych i samotnych 

 
 

         

 

                                                                                                                                                                   W 
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2019 roku  kontynuowano  zajęcia taneczno-ruchowe. W siedmiu  miejscowościach gminy 

Przasnysz odbywały się zajęcia ZUMBA-FITNESS. 

                                                                                                                        

Lp. Miejscowość Liczba 
uczestników 

1 Bartniki 13 

2 Bogate 23 

3 Dobrzankowo 18 

4 Leszno 12 

5 Mchowo 24 

6 Obrąb 10 

7 Stara Krępa 19 

         OGÓŁEM         119 

 

Zajęcia sprzyjają podnoszeniu sprawności fizycznej, stwarzają  możliwość odpoczynku 

psychicznego i regeneracji sił  fizycznych, są sposobem na aktywną formę spędzania czasu 

wolnego. 

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 UPOWSZECHNIANIE  HISTORII   I   
TRADYCJI GMINY   PRZASNYSZ  
Gmina Przasnysz 

13.870,00 12.000,00 - „Noc Świętojańska”, 
działanie pn.”Niech inni 
nas poznają”, przegląd 
pieśni patriotycznej- 
ogółem 600 osób; 
- tablice z opisem  i 
zdjęciami  zasobów 
kulturowych gminy 

Przasnysz  – 6 szt. 

2 PRZEZ  AKTYWNOŚĆ  DO 
ZDROWIA 
Gmina Przasnysz 
 

17 200,00   15.000,00 Zajęcia  
ZUMBA – FTNESS -  
119 osób 

                    OGÓŁEM 31 070,00 27 000,00  
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Budżet  Biblioteki 

 

 

Od 2016 roku znacząco zwiększyły się dochody biblioteki a to za sprawą rosnącej  liczby 

wydarzeń kulturalnych organizowanych dla społeczności lokalnej. 

 

 

 
Dochody w 2019 r.  

 

Lp. Opis Kwota 
 

1 2 3 

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na realizację zadań 
statutowych  

547 079,00  

2. Dotacja celowa na cele inwestycyjne: „Zakup sprzętu  
nagłaśniającego do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa 
Narzymskiego w Bogatem 

12 000,00  

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych  
do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

11 000,00 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 2 000,00 

5. Pozostałe  przychody (refundacja z PUP, sponsoring, środki 
wypracowane przez instytucję) 

25 185,35 

6. Kapitalizacja odsetek 858,38 

Ogółem 598 122,73 
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Z  dotacji podmiotowej finansowane są wydatki związane z  działalnością  dwóch orkiestr 

dętych: w Bogatem i  Starej Krępie. Orkiestra w Bogatem  liczy obecnie 20 członków  a w Starej 

Krępie-15.                                                                                                                                           

Zespoły swoimi występami uświetniają ważniejsze uroczystości strażackie, państwowe i  

kościelne oraz wydarzenia kulturalne w gminie i regionie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki w 2019 r. 
 

Lp. Opis Wykonanie  

1 2 3 

1. Wydatki na działalność podstawową instytucji kultury 429 108,02 

2. Wydatki na utrzymanie orkiestr  dętych 47 100,00 

3. Wydatki na organizację zajęć i wydarzeń społeczno – 

kulturalnych 

109 833,66 

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne 12 000,00  

Ogółem 598 041,68 
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10. Polityka społeczna 

Informacja o realizacji polityk, programów  i strategii: 

W 2019 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 2019-2021 

 

Strategia Rozwiązywania 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 Rozwiązywania 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 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 – 
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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 oraz 

funkcjonuje Klub „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. Od I-XII 2019r Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz w ramach 

umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim realizowało projekt ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”. W ramach projektu utworzono Klub 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 2019 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 

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 2019 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 16 Niebieskich Kart. 

Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 24 posiedzenia Grup Roboczych.           

 Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 

W roku 2019r. podejmowane były działania w 14 środowiskach zagrożonych przemocą w 

rodzinie w celu przeciwdziałania temu zjawisku,  w 4 przypadkach inicjowano interwencję w 

środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Rozpowszechniano informacje o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielenia pomocy. Podejmowano działania w stosunku do osób 
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stosujących przemoc poprzez przeprowadzanie rozmów, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych prowadziła postępowania w stosunku do 40 osób, w tym 11  rodzin 

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

Uzależnień w Przasnyszu, z porad w punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  skorzystało 9 

osób. 

 Monitorowano sytuację w 28  rodzinach. Opracowywano i realizowano plany pomocy, zbierano 

materiały dowodowe zgodnie z procedurą NK. W 2019 roku nie kierowano zawiadomień do 

Prokuratury o popełnieniu przestępstwa. 

 Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i  rodzinom dotkniętym 

przemocą: 

 

W 2019 roku 4 rodzinom, w których występuje przemoc  udzielono pomocy w formie świadczeń 

pieniężnych, a  20 dzieciom z 4 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 

Realizatorami programu są: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu 

 Powiatowa Komenda Policji w Przasnyszu,  
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 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 2019 rok: 

 

1.liczba rodzin objętych pomocą – 28 
2. liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego – 4,  grup roboczych - 24, 
3. liczba uruchomionych procedur Niebieska Karta” – 16, 
4. liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych - 111 

5. liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie – 14 
6.liczba zakończonych procedur Niebieska Karta – 13 

7.liczba osób dotkniętych przemocą - 73 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przasnysz na lata 2019 – 2021, przyjęty 

uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 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 2019 roku 

przeprowadzali szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie rodzin, w związku z 

powyższym zaszła potrzeba objęcia monitoringiem 31 rodzin i 4 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 

2019 roku realizowała warsztaty profilaktyczne dla klas VI-VIII szkół podstawowych pn. 

„Wpływ narkotyków na życie i zdrowie młodego człowieka w ramach projektów pn. „Nie 

daj się uzależnić”, „Dopalacze – zażyjesz – przepadniesz”. W 2019 roku zorganizowano 

również szkolenie dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień od 

narkotyków. Ponadto sfinansowano teatr profilaktyczny pn. „Kraina mądrości” dla dzieci 
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od 4 do 7 lat. 

 udzielanie rodzinom pomocy finansowej i rzeczowej - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przasnysz udzielił  pomocy dla 198 rodzin,  pieniężnej – 115 rodzinom, a  

rzeczowej -110. 223 dzieci ze 100 rodzin korzystało z pomocy w formie dożywiania.  

Z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa korzystało 500 osób 

 kierowanie osób uzależnionych na leczenie, również za pośrednictwem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Przasnyszu w 2019 roku prowadziła postępowanie 

wyjaśniające z wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego wobec 40 osób. 

Prowadzono postępowanie z 11 wniosków z ubiegłego roku i 29 wniosków z roku 2019. 

Trzy wnioski złożył GOPS, trzy Zespół Interdyscyplinarny, jeden kurator zawodowy, 22 

wnioski złożyła rodzina. 5 wniosków skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. 

12 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 

2019 roku realizowana była procedura Niebieska Karta 28 w rodzinach. 

 przydzielenie rodzinom asystenta rodziny - W 2019 roku na wniosek pracowników 

socjalnych, kierownik GOPS przydzielił asystenta rodziny do pracy z 4 rodzinami. W 

2019 roku asystent  rodziny pracował z  13 rodzinami. Asystent rodziny zakończył 

współpracę z 2 rodzinami ze względu na brak współpracy, 1 rodzina wyprowadziła się. 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną przez asystenta rodziny przy współpracy z 

pracownikiem socjalnym- W 2019 roku asystent rodziny przy współpracy z 

pracownikiem socjalnym opracował plan pracy  z 4 rodzinami, a realizowany był z 13 

rodzinami  (do 3 m-cy - 0 rodzin, pow. 3 miesięcy do 12 miesięcy – 4 rodziny, pow. 12-

cy – 7 rodzin). 

 udział pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w szkoleniach dotyczących pracy 

z rodziną. W 2019 roku st. Specjalista pracy socjalnej uczestniczył w szkoleniu dla  

pracowników socjalnych realizowanym w ramach programu „Czyste powietrze”, 

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

świetle nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. 

 kierowanie dzieci na kolonie i obozy realizujące programy przeciwdziałania 

uzależnieniom - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Przasnyszu organizowała kolonie z programem terapeutycznym. Pracownicy GOPS 

współpracowali przy rekrutacji dzieci do udziału w koloniach. W 2019 roku z kolonii 

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

PCPR w Przasnyszu. 
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 współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2019 roku pokryto koszty  

pobytu 3 dzieci przebywających w 3 rodzinach zastępczych na kwotę – 13 538,69 zł. 

 przydzielenie rodzinom asystenta rodziny. W 2019 roku w 13 rodzinach asystent rodziny 

świadczył swoje usługi. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2019 wynosi –  40 279 

zł, w tym: z dotacji 17 788 zł, środki własne 22 491zł. 

 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 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zwany dalej Ośrodkiem funkcjonuje jako 

jednostka organizacyjna .  

W 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu zatrudnionych było 10 osób.  

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, 

 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 

 

2019 

 

303 

 

453 

 

935 

 

Liczba osób , którym udzielono pomocy i wsparcia stanowi  6,22 % wszystkich mieszkańców 

Gminy Przasnysz. 

Liczba osób długotrwale korzystających  z pomocy wynosi 290 i stanowi spadek w stosunku do 

roku 2018 o 45 osób. 
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Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych: 

 2019 rok 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba rodzin 

świadczenia niepieniężne 234 110 

 

świadczenia pieniężne 118 115 

 

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

pieniężnej i niepieniężnej. 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku: 

Powody udzielenia pomocy  Liczba rodzin ogółem 

 

Ubóstwo 128 

 

Bezrobocie 97 

 

Długotrwała lub ciężka choroba 98 

 

Niepełnosprawność  63 

 

Alkoholizm 11 

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego –ogółem 

 

12 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego –ogółem- w tym 

rodziny niepełne 

 

8 

Bezdomność 8 

 

Przemoc w rodzinie 6 

 

Sytuacja kryzysowa  0 

 

Zdarzenie losowe 0 

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego –ogółem- w tym 

rodziny wielodzietne 

 

4 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 



str. 142 
 

 

Narkomania 0 

 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

 

1 

 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych: 

Rok Liczba osób 

2019 

 

4 

Liczba osób korzystający z usług opiekuńczych pozostaje bez zmian w stosunku do 2018 roku. 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w 2019 roku: 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota świadczeń w zł. 

Zasiłek stały 43 229.885,00 

 

Zasiłek okresowy 27 37.611,00 

 

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

2018 o 3 osoby, w przypadku zasiłku okresowego spadek o 2 osoby. 

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w 2019 roku: 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota świadczeń w zł. 

Posiłek –„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 

223 123.040,00 

Schronienie 6 20.799,00 

 

Usługi opiekuńcze  4 19.118,00  

 

Odpłatność za pobyt w DPS 7 241.156,00  

 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania spadła w stosunku do roku 2018 o 41 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 2019 roku 13 rodzin zostało objętych dodatkowym wsparciem, realizowanym na podstawie 

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

zatrudnionego w ramach zadaniowego systemu pracy, co pozwala zindywidualizować plan pracy 

z rodzinami. 
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Łączny koszt wynikający z realizacji  wsparcia asystenta rodziny wynosi: 40 279 zł. 

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

Przasnysz otrzymała rządową dotację celową, w kwocie 17 788 zł pokryła ona 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. 

W 2019 roku z terenu Gminy Przasnysz w pieczy zastępczej w formie rodziny zastępczej 

spokrewnionej  przebywało 3 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 

2019 roku wyniósł: 13 538,69 zł. 

 

Świadczenia rodzinne: 

Statystyka za 2019 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

Koszt zł. 

Zasiłek rodzinny z 

dodatkami 

414 1.494.999,15 

Jednorazowa 

zapomoga z tut. 

urodzenia dziecka 

 

62 

 

66.000 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

182 378.965 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

23 131.312 

Zasiłek dla 

opiekuna 

7 42.780 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

41 708.319 

Świadczenie 

rodzicielskie 

43 296.016 
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Liczba  rodzin pobierających w 2019 roku zasiłek rodzinny zmalała w stosunku do roku 2018 o 

96, liczba rodzin, które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka również 

zmalała o 4. Liczba rodzin otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny zmniejszyła się  o 8 rodzin, 

specjalny zasiłek opiekuńczy o 6 i zasiłek dla opiekuna o 3,  świadczenie rodzicielskie zmalało o 

18 rodzin. Spowodowane jest to wzrostem przelicznika z gospodarstwa rolnego oraz dochodów 

rodzin. 

Zwiększyła się natomiast liczba rodzin korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego o 18. 

 

Statystyka dotycząca opłacania składki społecznej za osoby pobierające  specjalne zasiłki 

opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne 

 2018 rok 

liczba 

osób 

kwota 2019 rok 

liczba osób 

kwota 

Składka 

Społeczna 

opłacana do ZUS 

 

57 

 

 

 

156 302 

 

45 

 

 

 

155. 817 Składka 

społeczna 

opłacana do 

KRUS 

 

20 

 

19 

W przypadku  składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych do ZUS liczba osób w 2019 roku 

zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 12, natomiast opłacanych do KRUS zmalała o 1. 

 

Składka zdrowotna 

 2018 rok 

liczba osób 

kwota 2019 rok 

liczba osób 

kwota 

Składka zdrowotna 26 19.543 21 25.104 

 

 W przypadku składek zdrowotnych liczba osób zmalało  w stosunku do roku 2018 o 5. 

 

 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. W roku 

2019 nie przyznano żadnego świadczenia. 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku: 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba osób 

uprawnionych 

Koszt w zł. 

Świadczenia z 

funduszu 

alimentacyjnego 

 

47 

 

71 

 

289.930,00 

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

ubiegłego roku o 5. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

GOPS Przasnysz w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. prowadził postępowania wobec 

wszystkich dłużników zamieszkujących na terenie gminy, mające na celu wyjaśnienie przyczyn 

niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego oraz zwiększenie skuteczności egzekucji 

alimentów: 

 skierowano do komorników sądowych 42 wniosków o przyłączenie się do egzekucji 

 przeprowadzono wywiady  –16 

 odebrano oświadczenia majątkowe –16 

 przekazano do komornika informacje uzyskane podczas wywiadów – 16 

 przekazano informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej  dłużników- 3 

 decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych –1 

 zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP – 8 

 skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy – 1 

 skierowano do prokuratury wnioski o ściganie wobec  2 dłużników, którzy nie zgłosili się 

na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego 

 skierowano do prokuratury zawiadomienia o ściganie wobec 44 dłużników w związku z 

uchylaniem się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonym wyrokiem 

sądowym 

 dokonano aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań dłużników- 42 

w 2019 roku Prokuratura: 

 przekazała akt oskarżenia do Sądu - 23 

 odmówiła wszczęcia dochodzenia postępowania wobec dłużników – 10 

 umorzono dochodzenie - 2 
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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 2018 2019 

Liczba dłużników 27 27 

Kwota zaległości na koniec 

roku 

261 157 261 157 

Kwota odzyskanych należności 

w roku 

134 0 

 

 

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 2018 2019 

Liczba dłużników 78 44 

Kwota zaległości wraz z 

odsetkami na koniec roku 

3 306 699 3.640.243,00 

Kwota odzyskanych należności 

w roku 

99 489 131.268,27 

 

Kwota odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych w stosunku do roku 2018,  

zwiększyła 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. 
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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; 

 do 30.06.2019r. 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. 

 Od 01.07.2019r. bez  kryterium dochodowego. 

 

Statystyka dotycząca świadczenia wychowawczego w 2019 roku: 

Świadczenie 

wychowawcze 

Liczba rodzin Liczba dzieci Koszt w zł. 

 2018 594 

 

1209 6. 270. 573,00 

2019 678 

 

1448 7.236. 626,00 

 

 Liczba rodzin pobierających w 2019 roku świadczenie wychowawcze  wzrosła w stosunku do 

roku 2018 o 84 rodziny, co stanowi wzrost o 14,14 % w stosunku do roku poprzedniego. 

Rządowy program „Dobry Start” 

Funkcjonujący od 30 maja 2018 roku, jest to świadczenie jednorazowe dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny, w kwocie 300 zł . W 2018 roku złożono 621 wniosków – 

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

W 2019 roku złożono 601 wniosków – przyznano 957 świadczeń. Wypłacono świadczenia na 

kwotę: 287 100 zł. 

Karta Dużej Rodziny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu realizuje zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, jakim jest prowadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny, 

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. 
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Statystyka dotycząca Karty Dużej Rodziny w 2019 roku: 

Liczba wszystkich rodzin posiadających 

kartę dużej rodziny 

249 

Liczba nowych rodzin posiadających KDR 84 

Liczba członków rodzin, którym wydano 

KDR 

1084 forma tradycyjna 

206 forma elektroniczna 

 

W przypadku Karty Dużej Rodziny w 2018 roku było mało zmian w stosunku do roku 2017. 

Natomiast w roku 2019, widoczny jest 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. 

W roku 2019 przybyło 84 nowych rodzin, podczas gdy w roku 2018 było ich tylko 10. Zauważa 

się również wzrost liczby kart w formie elektronicznej. W 2018 roku było 38, natomiast w 2019 

jest 206. 

 

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; 

 Sądu – 1 osoba 

 Szkół Podstawowych -3 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. 
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Statystyka dotycząca procedury  Niebieska Karta: 

 

Zespół Interdyscyplinarny Liczba - 2018 Liczba -2019 

Grupy robocze - spotkań 23 24 

 

Niebieskie Karty - założone 14 16 

 

Niebieskie karty - 

kontynuowane 

14 12 

Zakończona procedura NK 15 13 

 

W 2019 roku zauważa się wzrost założonych NK oraz spadek kontynuowanych  i zakończonych 

procedur Niebieska Karta w porównaniu do roku  2018. 

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 

2018 11.812.793 11.675.615 

 

2019 12.815.975 12.674.882,41 

 

Na wzrost budżetu ma 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 

467 0 0 0 

Świadczenia 

rodzinne 

773 0 0 0 

Świadczenia 

wychowawcze 

766 0 0 0 

Świadczenia z 

Funduszu 

alimentacyjnego 

55 0 0 0 
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Informuje się, że 2019r. wydano 825 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 

500+. 

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 2019 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 2019 roku skierowanych zostało  500 osoby. Stowarzyszenie 

wydało 18 662,06 kg. żywności, o łącznej wartości 113 255,41 zł. Żywność wydają bezpłatnie 

wolontariusze  Stowarzyszenia. 

 

Gmina Przasnysz w dniu 20 września 2019 podpisała porozumienie o współpracy z 

Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie  mające na celu realizację działań wspierających rozwój sektora 

ekonomii społecznej. Dzięki temu, gmina będzie mogła realnie i aktywnie współuczestniczyć w 

rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu oraz kreować  własną, lokalną politykę rozwoju  

tego sektora, co jest szczególnie ważne w obliczu procedowanych aktualnie zmian prawnych 

prowadzących do uchwalenia nowych ustaw: o ekonomii społecznej i solidarnej oraz o 

przedsiębiorstwach społecznych. 

Wychodząc naprzeciw zmianom jakie nałożą na jednostki samorządu terytorialnego w/w ustawy, 

a co za tym idzie obowiązek przygotowywania i wdrażania lokalnych planów rozwoju ekonomii 

społecznej i solidarnej,  powołany został w Gminie Przasnysz Rzecznik Ekonomii Społecznej i 

Solidarnej. Osobą pełniącą funkcję lokalnego Rzecznika jest st. Specjalista pracy socjalnej 

GOPS. 
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11. Statystyka 

 

Wnioski i podania dotyczące spraw publicznych, które wpłynęły w 2019r. 

Lp. Wnioski i podania dotyczące spraw: wnioskodawcy 2019r. 

1. Informacje o gruntach, informacje o 
lasach, informacje o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych 

Mieszkańcy/przedsiębiorcy 1773 

2. Wydania zaświadczeń  z jakiej 
powierzchni są podatnikami 

mieszkańcy 126 

3. Wydania zaświadczeń o niezaleganiu w 
podatkach 

mieszkańcy 71 

4. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku mieszkańcy/przedsiębiorcy 41 

5. Wydania kopii decyzji w sprawach 
podatkowych 

mieszkańcy 53 

6. Deklaracje podatkowe mieszkańcy/przedsiębiorcy 238 

7. Udzielenia ulgi inwestycyjnej  mieszkańcy 20 

8. Zawiadomienia o zmianach w ewidencji 
gruntów i budynków 

instytucja 488 

9. Umorzenia podatku mieszkańcy 13 

10. Deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, oświadczenia,   

mieszkańcy 899 

11. wnioski o rozłożenie na raty oraz o 
umorzenie  zaległości  z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

mieszkańcy 13 

12. Przyznania dofinansowania do usuwania  
wyrobów zawierających azbest 

mieszkańcy 47 

13. Zgłoszenie awarii przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

mieszkańcy 6 

14. deklaracja udziału w projekcie 
polegającym na montażu i instalacji OZE 

mieszkańcy 65 

15. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 

mieszkańcy 1066 

16. Wnioski o wpis/zmianą wpisu   w CEIDG mieszkańcy/przedsiębiorcy 202 



str. 152 
 

17. Wydania świadectw pracy, zaświadczeń 
o zatrudnieniu  i wynagrodzeniu 

pracownicy 11 

18. wymeldowania mieszkańcy 6 

19. Wydania zaświadczeń o pracy w 
gospodarstwie rolnym rodziców i o 
opłacaniu składek  

mieszkańcy 28 

20.  Oświadczenie o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych 

przedsiębiorcy 18 

21. Wydania zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

przedsiębiorcy 15 

22. Wydania jednorazowych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

przedsiębiorcy/OSP 8 

23. Zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzew/krzewów oraz wydanie 
zaświadczeń 

mieszkańcy 60 

24. Wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
oraz wydanie decyzji o przedłużeniu 
terminu  na usunięcie drzew 

zarządcy dróg 25 

25. Przyznania dodatku mieszkaniowego               
ryczałtu energetycznego 

mieszkańcy 14 
14 

26. Przyznania  lokalu socjalnego mieszkańcy 10 

27.  Zaopiniowania wstępnego podziału 
nieruchomości 

mieszkańcy 28 

28. O nadanie numeru nieruchomości mieszkańcy  19 

29. Wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub wydania opinii o 
konieczności wydania ww. decyzji 

mieszkańcy 10 

30. Wydania zaświadczenia o przeznaczeniu 
działki 

mieszkańcy 168 

31. Wydania wypisu i wyrysu z miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy 

mieszkańcy 83 

32. Dokonania zmian w obowiązującym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

mieszkańcy 183 

33. Zgłoszenia, pozwolenia na budowę, 
zaświadczenia o zakończeniu budowy 

instytucja 119 

34. Wyrażenia zgody na wykonanie zjazdu  
lub przepustu 

mieszkańcy 7 
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35. Wydania  warunków na przyłącze 
wodociągowe i kanalizacyjne 

mieszkańcy 41 

36. Zgłoszenie przyłączenia do kanalizacji mieszkańcy 175 

37. Wniosek o oszacowanie szkód - susza mieszkańcy 390 

38. Wniosek o oszacowanie szkód - huragan mieszkańcy - 

39. Wniosek o przyznanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym w 
formie stypendium szkolnego  

mieszkańcy 60 

40. Wydania zaświadczenia o przyznanej 
pomocy materialnej – stypendium 
szklone 

mieszkańcy 1 

41. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu 
ucznia i jego opiekuna samochodem 
prywatnym  

mieszkańcy 41 

42. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu 
ucznia niepełnosprawnego i jego 
opiekuna samochodem prywatnym 

mieszkańcy 109 

43. o przeniesienie środków z funduszu 
sołeckiego 

sołectwa 9 

44. Remontu dróg gminnych  mieszkańcy/sołectwa 10 

45. Dróg gminnych i chodników mieszkańcy 5 

46. Wniosek o zajęcie pasa drogowego Mieszkańcy/przedsiębiorcy 23 

 Razem:  6811 

 

Ogółem wpływ w 2019r. – 13.184 ( w tym faktury oraz inne pisma z instytucji) 

 

Skargi i Petycje 

 

Skargi, Wnioski i Petycje. Skarga – 1, Petycja - 1 

1) 16 kwietna 2019 r. do Rady Gminy Przasnysz wpłynęła skarga na łamanie prawa, 

przewlekłe prowadzenie spraw i niegospodarność Wójta Gminy Przasnysz. Po 

rozpatrzeniu skargi  przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rada Gminy Przasnysz 10 

maja 2019 r. podjęła Uchwałę Nr VII/63/2019 uznając niewłaściwość Rady Gminy w 

zakresie podnoszonych  zarzutów i przekazał skargę Wójtowi Gminy Przasnysz do 

rozpatrzenia w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. 

2) 29 października 2019 r. do Rady Gminy Przasnysz wpłynęła  petycja w sprawie budowy 
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wodociągu w miejscowości Karwacz , dz. 198, 199. Po rozpatrzeniu petycji przez 

Komisję skarg, wniosków i petycji Rada Gminy Przasnysz 24 stycznia 2020 r.  podjęła 

Uchwałę Nr XIV/121/2020 uznając, że petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w 

art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach i pozostawiła ją bez rozpatrzenia. 

  

Uchwały Rady 

 

Rada Gminy Przasnysz obradując w 2019 na 9 sesjach zwyczajnych i 1 sesji Nadzwyczajnej 

podjęła łącznie 87 uchwał. Wszystkie uchwały zostały przekazane do Wydziału Nadzoru 

Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem. 

18 uchwał w tym dotyczące budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań, przyznawania dotacji 

z budżetu, podatków i opłat lokalnych, absolutorium oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej 

zmian podlegało nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce. 35 uchwał 

stanowiące akty prawa miejscowego opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Przasnysz. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

W 2019r. wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży  w 7 punktach sprzedaży. 

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na każdy rodzaj napojów alkoholowych i tak w 2019r. 

wydano: 

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo; 

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

-  5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

W 2019r. wydano 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2019r. wydano 4 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z powodu likwidacji punktu sprzedaży. 

 

Wycinka drzew 

W 2019r. do Urzędu Gminy wpłynęły 50 zgłoszeń właścicieli nieruchomości o zamiarze 

usunięcia drzew, które zostały zakończone milczącą zgodą.  

Wydano 17 decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew w pasie drogowym drogi 

publicznej po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w tym dla: 
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- Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu – 12 decyzji zezwalających na wycięcie drzew; 

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon                      w 

Przasnyszu – 1 decyzja odmawiająca i 1 decyzja zezwalająca na wycięcie drzew; 

- Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów – 2 

decyzje zezwalające na wycięcie drzew;  

- Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka  - 1 

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew. 

Gmina Przasnysz złożyła 12 wniosków do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu o wydanie 

zezwolenia na wycięcie drzew w pasie drogi gminnej z powodu:  

- zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego z uwagi na zły stan zdrowotny drzew; 

- zagrożenia dla funkcjonowania urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania 

energii elektrycznej;  

- przywrócenia pierwotnych granic drogi i umożliwienia korzystania z nieruchomości zgodnie z 

jej przeznaczeniem. 

W 2019 roku wydano ogółem pozwoleń na wycinkę 509 drzew, w tym: 456 drzew liściastych, 

53 drzewa iglaste. 

Akcyza 

W 2019r. wpłynęło 1066 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2019. 

 

Zestawienie ilościowe wydanych decyzji w 2019 r. 

 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych – podatek od nieruchomości – 208 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych – podatek rolny – 506 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych – podatek leśny – 43 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych – łączne zobowiązanie pieniężne  – 2001 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych – RAZEM  – 2758 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających – podatek od nieruchomości – 11 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających – podatek rolny – 48 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających – podatek leśny – 1 szt. 
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Ilość wydanych decyzji zmieniających – łączne zobowiązanie pieniężne – 456 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających – RAZEM – 516 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych z kwotą zerową – podatek od nieruchomości – 0 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych z kwotą zerową – podatek rolny – 6 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych z kwotą zerową – podatek leśny – 0 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych z kwotą zerową – łączne zobowiązanie pieniężne – 3 szt. 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych z kwotą zerową – RAZEM – 9 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających z kwotą zerową – podatek od nieruchomości – 0 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających z kwotą zerową – podatek rolny – 2 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających z kwotą zerową – podatek leśny – 0 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających z kwotą zerową – łączne zobowiązanie pieniężne – 1 szt. 

Ilość wydanych decyzji zmieniających z kwotą zerową – RAZEM – 3 szt. 

Ilość wydanych decyzji dotyczących ulgi z tytułu nabycia gruntów – 13 szt. 

Ilość wydanych decyzji dotyczących ulgi inwestycyjnej – 7 szt.  

Ilość wydanych decyzji dot. określenia wysokości podatku od środków transportowych – 2 szt. 

Ilość wydanych decyzji dotyczących umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego -13 szt. 

 

Łączna ilość wydanych decyzji w roku 2019 : 3321 szt.  

 

Zestawienie ilościowe wydanych zaświadczeń w 2019 r. 

Ilość wydanych zaświadczeń dot. niezalegania w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 

71 szt.  

Ilość wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych dot. powierzchni gruntów i hektarów 

przeliczeniowych – 126 szt.  

Ilość wydanych zaświadczeń dot. wynagrodzenia pracowników – 18 szt.  

Łączna ilość wydanych zaświadczeń w roku 2019 : 215 szt.  
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