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1. Wstęp 
 

 Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie 

gminnym, Wójt Gminy, co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport  

o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku 

poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim 

realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu za rok 2018. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy 

Baboszewo do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego.  

 Gmina Baboszewo jest gminą wiejską, położoną w województwie 

mazowieckim, powiat płoński. Gmina składa się z 42 wsi zorganizowanych w 42 

sołectwach o łącznej powierzchni 16 223 ha, co stanowi 11,8 % powierzchni 

powiatu płońskiego. Gmina położona jest w odległości 10 km od Płońska oraz ok. 

80 km od Warszawy. Jest to gmina typowo rolnicza z bardzo dobrze rozwiniętą 

infrastrukturą techniczną. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość korzystania  

z wodociągu i sieci telefonicznej. Mieszkańcy 10 sołectw korzystają z gazu 

ziemnego. Miejscowości Baboszewo oraz Brzeście Nowe wyposażone są w sieć 

kanalizacyjną odprowadzającą kolektorem ścieki komunalne do oczyszczalni  

w Płońsku. Rolniczo użytkowane jest 13 407,17 ha, w strukturze upraw 

przeważają zboża. Z uwagi na znaczny obszar użytków zielonych dominującym 

elementem produkcji zwierzęcej jest chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. 

Znaczne środki finansowe z budżetu gminy oraz pozyskane z innych źródeł 

pozabudżetowych przeznacza się na budowę i modernizację dróg. Oprócz 

infrastruktury atutem gminy jest korzystne położenie przy trasie Nr 7 Warszawa - 

Gdańsk, Nr 10 Warszawa - Bydgoszcz oraz linii kolejowej Nasielsk - Sierpc. 

 W 2009 r. wybudowano Szkolny Ośrodek Integracji i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Baboszewie, do którego 

uczęszczają dzieci niepełnosprawne nie tylko z terenu tutejszej Gminy. 

 W Baboszewie funkcjonuje nowoczesna Hala Sportowo-Widowiskowa 

wyróżniona w 2000 r przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu za najlepiej 

zaprojektowany i wykonany obiekt sportowy w kategorii hal sportowych. 
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2. Ogólna charakterystyka gminy 

 

 Gmina Baboszewo jest gminą wiejską, wchodzącą w skład powiatu 

płońskiego, województwo mazowieckie. Gmina sąsiaduje z następującymi 

jednostkami samorządu terytorialnego: gmina Dzierzążnia, Płońsk, Raciąż  

i Sochocin (powiat płoński), gmina Glinojeck (powiat ciechanowski), gmina 

Staroźreby (powiat płocki). Zgodnie z podziałem fizyko – geograficznym Polski wg 

J. Kondrackiego, gmina Baboszewo leży w Megaregionie – Pozaalpejskiej Europie 

Środkowej, Prowincji – Niżu Środkowoeuropejskiego, Podprowincji – Niziny 

Środkowopolskiej, Makroregionie – Nizinie Połłnocnomazowieckiej, Mezoregionie 

– Równinie Raciążskiej i Mezoregionie – Wysoczyźnie Płońskiej.   

 Mieszkańcy gminy Baboszewo głównie posiadają indywidualne systemy 

zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące nośniki energii w postaci paliw stałych 

(głównie węgiel kamienny). Część z nich posiada dostęp do sieci gazowej. Według 

danych GUS, w 2016 r. obszar gminy zgazyfikowany był w 19,4%. Zgodnie  

z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo, podstawowymi 

nośnikami energii pierwotnej potrzebnej do wytworzenia energii cieplnej są 

paliwa kopalne stałe w postaci węgla (79%).  

 Na terenie gminy zgodnie Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności 

Gospodarczej (CEiIDG) zarejestrowanych jest 317 działalności gospodarczych. 

Wiodącą firmą z siedzibą na terenie gminy jest znana również poza granicami 

kraju firma FABA S. A. specjalizująca się w produkcji narzędzi do obróbki drewna.  

 Część Gminy Baboszewo jest objęta Nadwkrzańskim Obszarem 

Chronionego Krajobrazu. Ze względu na brak uciążliwego przemysłu gmina należy 

do regionów czystych ekologicznie - “Zielone płuca Polski.” W pobliżu rzeki Wkry 

znajduje się Rezerwat Przyrody oraz Park Krajobrazowym w Dziektarzewie 

obejmującym obszar 3,59 ha. Na terenie całej gminy występują pomniki przyrody 

oraz zabytki w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych. Na tle panoramy 

Baboszewa wyróżnia się neogotycki Kościół z cegły i granitu.  

W Dziektarzewie w tle parku krajobrazowego Zespół sakralny Kościół murowany  

z XVI w., kaplica neogotycka i dzwonnica z XIX w. Zupełnie inny, jest drewniany 
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kościółek w XVII w. i stojąca obok drewniana dzwonnica z XVIII wieku  

w Sarbiewie. 

 Na koniec 2018 roku w Gminie Baboszewo zameldowanych było 8004 

osoby, w tym 50,2% kobiet. Przedstawione poniżej tabele i wykresy ukazują 

bardziej szczegółowe dane. 

 

 

Rysunek 1. Mapa Gminy Baboszewo 
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DEMOGRAFIA 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. gminę Baboszewo zamieszkiwało 8004 osoby,  

z czego 49,8% (3987 osób) stanowili mężczyźni, a 50,2% (4017 osób) kobiety. 

Gęstość zaludnienia wynosi 49 osób na 1 km2. Od 2010 roku zauważalny jest 

niewielki spadek liczby mieszkańców.  

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców na terenie gminy Baboszewo w 2018 r. 

 

Wykres 2. Porównanie liczby ludności wg roku i płci. 
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Tabela 1. Zameldowania osób na pobyt stały w Gminie Baboszewo w 2018 r.  

 

 

 

Tabela 2. Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy Baboszewo w 2018 r. 

 

 

Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2018 r. (pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 0 1 1 

3 0 0 0 

4-5 0 0 0 

6 1 0 1 

7 1 1 2 

8-12 4 0 4 

13-15 0 1 1 

16-17 0 0 0 

18 1 0 1 

19-65 21 0 21 

19-60 0 22 22 

>65 5 0 5 

>60 0 3 3 

Ogółem 33 28 61 

Tabela 3. Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2018 r. (pobyt czasowy). 

 

Zameldowania osób na pobyt stały lub czasowy  

w Gminie Baboszewo w 2018 r. 

Liczba osób zameldowanych Liczba dzieci urodzonych 

130 89 

Razem: 219 

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 

 z Gminy Baboszewo w 2018 r. 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

17 82 

Razem:   99 
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Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2018 r.  

(pobyt czasowy i stały) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 140 121 261 

3 51 35 86 

4-5 90 67 157 

6 35 41 76 

7 33 46 79 

8-12 245 221 466 

13-15 123 123 246 

16-17 101 104 205 

18 60 45 105 

19-65 2653 0 2653 

19-60 0 2265 2265 

>65 456 0 456 

>60 0 949 949 

Ogółem 3987 4017 8004 

Tabela 4. Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2018 r. (pobyt czasowy i stały). 

 

BEZROBOCIE 

 W latach 2014-2019 odnotowano spadkową tendencję liczby osób 

bezrobotnych z terenu gminy Baboszewo. Stan na 31 marca 2019 r. wynosi 383 

osoby bezrobotne, w tym 198 kobiet i 185 mężczyzn.  Analizując dane z PUP  

w Płońsku, warto podkreślić, że aż 48% (169 osób) zarejestrowanych jako 

bezrobotni nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych, a 26% (92 osoby) nie 

mają doświadczenia zawodowego. Brak wykształcenia jest głównym powodem 

bezrobocia mieszkańców Gminy Baboszewo. Wśród bezrobotnych, największą 

grupą są osoby do 30 roku życia (105 osób), natomiast odsetek osób po 50 roku 

życia to 21,8% wszystkich bezrobotnych. Powodem w związku, z którym 78 osób 

nie ma pracy bądź nie może się jej podjąć, jest brak możliwości zapewnienia opieki 

nad co najmniej jednym dzieckiem do 6 roku życia. Niestety osoby długotrwale 

bezrobotne, to aż 54,5% wszystkich bezrobotnych z terenu gminy Baboszewo.  
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Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (dane z PUP Płońsk). 

 

 Udziały w PIT są jedną z największych pozycji strony dochodowej budżetu.  

Kwota, jaką uzyskano z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych z PIT 

wynosiła w 2018 r. 4 020 131,00 zł. Dla porównania dochód z udziałów z podatku 

dochodowego od osób prawnych z CIT wynosił w 2018 r. 61 209,88 zł. W 2019 r. 

planowane jest uzyskanie z PIT - 4 585 559,00 zł, natomiast z CIT - 60 000,00 zł.  

 

 

Wykres 4. Dochód z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych z PIT. 
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3. Jednostki Budżetowe Gminy Baboszewo 
 

3.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie jest jednostką 

budżetową, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej należących do 

właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej. Środki na realizację tych zadań przekazywane są z budżetu państwa 

oraz budżetu gminy. 

 W 2018 roku głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej było 

przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy 

społecznej, praca socjalna, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozpoznanych 

potrzeb oraz realizacja zadań przekazanych Ośrodkowi wynikających z innych 

ustaw między innymi z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny, 

postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych) oraz ustawy o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej.  

 W 2018r. przez GOPS realizowane były zadania wynikających z ustawy  

z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 

r. poz. 195 z późn. zm.) oraz prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej 

Zespołu Interdyscyplinarnego, potwierdzanie prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

 W 2018r. GOPS realizował nowe zadanie tj. rządowy program ,,Dobry start''  

(Dz. U. z 2018r., poz. 1061). Realizacja powyższych zadań wpisana jest w Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Baboszewo na lata 

2010-2020 przyjętej Uchwałą Nr XXXI/162/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia  

9 listopada 2019r.  

 Pomoc i wsparcie w gminie Baboszewo z pomocy społecznej w 2018 roku 

uzyskało 379 osób, co stanowiło 7,73 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku 

oceny, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy  

i wsparcia zmniejszyła się o 27 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 4 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 
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społecznej ich liczba osiągnęła poziom 92 osób, co oznaczało wzrost w stosunku 

do roku 2017 o 4 osoby. W gminie Baboszewo najczęściej występującymi 

przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej 

w 2018 roku było kolejno: choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, 

wielodzietność, ubóstwo. Poniżej prezentujemy w formie graficznej  

i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej, liczby osób i rodzin korzystających ze 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, wskaźnika pracy socjalnej, powody 

udzielenia pomocy.+ 

 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających  
z pomocy społecznej 

Rok 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

2013 267 973 

2014 266 897 

2015 243 808 

2016 245 784 

2017 222 661 

2018 212 625 

Tabela nr 5. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej  
w 2018 r.  
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Wykres nr 5. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej  
w 2018 r.  

 

 

 

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

   
Liczba 
osób 

  

Rodzaj 
świadczenia 

2014 2015 2016 2017 2018 

świadczenia 
niepieniężne 

296 267 249 196 181 

świadczenia 
pieniężne 

171 153 129 100 90 

 

Tabela nr 6. Dane dotyczące liczby osób korzystających ze świadczeń w 2018 r. 

 

 

 

 

 

Wykres nr 6. Dane dotyczące liczby osób korzystających ze świadczeń w 2018 r. 
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku. 
 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking 
LICZBA RODZIN 

OGÓŁEM 

BEZROBOCIE 68 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 68 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 63 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 44 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: 
WIELODZIETNOŚĆ 

39 

UBÓSTWO 20 

ZDARZENIE LOSOWE 12 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH 
I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

10 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 10 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH 

I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - 

OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 

6 

SYTUACJA KRYZYSOWA 6 

ALKOHOLIZM 3 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH 

I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - 

OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

3 

BEZDOMNOŚĆ 2 

PRZEMOC W RODZINIE 1 
 

Tabela nr 7. Dane dotyczące powodów udzielania pomocy rodzinom w 2018 r. 
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Wskaźnik pracy socjalnej – wskaźnik, obliczany jako stosunek liczby rodzin 

objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie 

pomnożony przez 100%. 

 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Wskaźnik pracy socjalnej 25,53% 33,49% 49,26% 55,03% 74,83% 

Liczba rodzin, którym 
przyznano świadczenia 

235 209 203 169 151 

Praca socjalna ogółem 60 70 100 93 113 
 

Tabela nr 8. Dane dotyczące wskaźniku pracy socjalnej i liczby rodzin w latach 2014-2018.  

 

 

 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

Rok 
Kwota świadczeń 

pieniężnych 

2014 193 820,94 zł 

2015 191 742,77 zł 

2016 206 885,04 zł 

2017 216 023,34 zł 

2018 270 967,81 zł 

Tabela nr 9. Dane dotyczące świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  
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Wykres nr 7. Dane dotyczące kwoty świadczeń pieniężnych w 2018 r.  

 

Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych 

 

Poziom Wiersz 
Liczba 

świadczeń 

Gmina 
RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - 
OGÓŁEM 

33 

 RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 314 

Powiat 
(średnia) 

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - 
OGÓŁEM 

94 

 RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 324 

Województwo 
(średnia) 

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - 
OGÓŁEM 

345 

 RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 867 

Kraj (średnia) 
RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - 
OGÓŁEM 

794 

 RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 893 

Tabela nr 10. Dane dotyczące liczby świadczeń z podziałem na gminę, powiat, województwo  
i kraj w 2018 r. 
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Wykres nr 8. Dane dotyczące liczby świadczeń z podziałem na gminę, powiat, województwo i kraj  

w 2018 r. 

 Pomoc i wsparcie w gminie Baboszewo z pomocy społecznej w 2018 roku  

w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 90 osób, zaś w postaci świadczeń 

niepieniężnych 181 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej dotyczyła 3 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który 

objął swoją opieką 10 rodzin. Powyżej prezentujemy w formie graficznej  

i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe, liczby asystentów 

rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta 

rodziny.  

 Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek wychowawczy wyniosła 601 

rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 36 rodzin (co 

stanowi spadek o 5,95 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła  

5 960 996,50 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 287 670,60 zł. 

Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek rodzinny wyniosła 371 rodzin.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 7 rodzin (co stanowi 

spadek o 1,85 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 153 456,80 zł  

i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 107 963,19 zł. Poniżej 
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prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: 

liczby rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty 

świadczenia wychowawczego w ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń  

w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, 

jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku 

pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla 

osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach 

niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń 

alimentacyjnych. 

Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego. 

 

Rok 
Liczba 
rodzin 

2017 653 

2018 664 

Tabela nr 11. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego. 

 

 

 

Wykres nr 9. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego. 
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Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. 

Rok Wydatki 

2017 6 248 668,00 zł 

2018 5 960 998,00 zł 

Tabela nr 12. Dane dotyczące kwoty świadczeń. 

 

 

 

Wykres nr 10. Dane dotyczące wydatków w 2017 i 2018 r. 

 

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych 

wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi 

 z tytułu urodzenia dziecka. 

 

   
Liczba 
rodzin   

 2014 2015 2016  2017 2018 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków 
rodzinnych wraz dodatkami 361 348 371 378 371 

Tabela nr 13. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami 
oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w latach 2014 – 2018. 
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Wykres nr 11. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami 

oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w latach 2014 – 2018. 

 

Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych  
w ciągu roku. 

Rok Kwota 

2014 1 454 281,00 zł 

  

2015 1 413 899,00 zł 

  

2016 1 632 126,07 zł 

  

2017 1 643 419,99 zł 

  

2018 1 535 456,80 zł 

 

Tabela nr 14. Dane dotyczące kwoty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych  
w ciągu roku. 
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Wykres nr 12. Dane dotyczące kwoty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych  

w ciągu roku. 

 Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek 

pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej  

w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek 

pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna. 

  
Liczba 
świadczeń   

Świadczenia opiekuńcze 2014 2015 2016  2017 2018 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 2 194 2 139 2 272  2 280 2 198 

       

Zasiłek pielęgnacyjny - dla 
niepełnosprawnego dziecka 560 547 599  596 549 

       

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 
niepełnosprawnej w       

wieku powyżej 16. roku życia o 
znacznym stopniu 898 860 901  882 912 

niepełnosprawności       
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Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która 
ukończyła 75 lat 12 12 12  12 11 

       

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 
niepełnosprawnej w       

wieku powyżej 16. roku życia 
legitymującej się       

orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu 724 720 760  790 726 

niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność       

powstała w wieku do ukończenia 21 
roku życia       

       

Świadczenie pielęgnacyjne 362 361 399  356 365 

       

Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 85 98  76 89 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - 
Zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenia 
pielęgnacyne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

2 563 2 585 2 769 2 712 2 652 

Tabela nr 15. Dane dotyczące liczby świadczeń w latach 2014 – 2018. 
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Wykres nr 13. Dane dotyczące liczby świadczeń w latach 2014 – 2018. 
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego  
w poszczególnych latach. 

 

   
Liczba 
osób   

 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób korzystających ze świadczenia 
alimentacyjnego 78 84 80 61 48 

      

Tabela nr 16. Dane dotyczące liczby osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego. 

 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego  
w poszczególnych latach. 

 

   
Liczba 
rodzin   

 2014 2015 2016  2017 2018 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia 
alimentacyjnego 44 51 52  43 35 

       

Tabela nr 17. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego. 

 

 

 

Wykres nr 14. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego. 
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Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach. 

 

   Kwota   

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ogólna kwota 

343 879,00 zł 396 110,00 zł 386 723,00 zł 292 525,00 zł 241 680,00 zł 
świadczeń  

z funduszu 

alimentacyjnego 
      

Tabela nr 18. Dane dotyczące kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych 
latach. 

 

 

 

 

 

Wykres nr 15. Dane dotyczące kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych 

latach. 
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 W gminie Baboszewo środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej wyniosły w 2018 roku 10 905 485 zł. Poziom wydatków  

w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 18 694 zł. (co stanowi 0,17 %).  

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 9 755 667 zł co stanowi 89,46 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna 

wydatkowano 926 414 zł co stanowi 8,49 % ogólnych wydatków w zakresie 

polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 126 100 zł. co 

stanowi 1,16 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 

- Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 97 305 zł, co stanowi 0,89 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano 

na następujące pozycje budżetowe: świadczenia wychowawcze, świadczenia 

rodzinne, wsparcie rodziny. 

 W rozdziale 85 295 - pozostała działalność w 2018r. wydatkowano kwotę  

25 957 zł z tego kwota 25 000 zł wydatkowano na wypoczynek letni dzieci  

i młodzieży (kolonie letnie), kwota 957,00 zł została wydatkowana w związku  

z organizacja Dnia Seniora dla emerytów i rencistów z koła w Baboszewie. 

 W 2019r. proponuje się wydatkować na powyższe działania kwotę 33 000 zł  

z tego kwota 30 000 zł - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, 3 000 zł na 

organizacje Dnia Seniora i spotkanie dla dzieci niepełnosprawnych. 

 W 2018r. GOPS uczestniczył w 1 konkursie ogłaszanym przez MRPiPS na 

łączną kwotę 20 410 zł, objęło to wsparciem 39 osób ( Program "Asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018r." oraz w realizacji 1 programu 

osłonowego "Program państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 na 

kwotę 70 941 zł / 201 osób.  

 Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie danych 

zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu 

Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane umożliwiają analizowanie  

i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań 

aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług 

społecznych. Powyższe materiały odzwierciedlają działalność Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Baboszewie w realizacji zadań w zakresie polityki 

społecznej. Działalność GOPS w Baboszewie przynosi zamierzone efekty. 
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 Rok 2019 i lata następne dla GOPS w Baboszewie będą kontynuacją 

realizowanych zadań. 

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że w roku bieżącym liczba klientów 

pomocy społecznej pozostanie na podobnym poziomie w porównaniu do 

2018 r. Natomiast w 2018 r. liczba rodzin, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej nieznacznie zmniejszyła się w stosunku do roku 2017 

o 4 rodziny.  

 Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy również zmniejszyła się  

o 4 osoby w stosunku do roku 2017. Wynika to z poprawy sytuacji na rynku 

pracy oraz wprowadzenia innych form wsparcia w systemie zabezpieczenia 

społecznego. 

 W roku bieżącym w dalszym ciągu będziemy realizować zadania 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie to 

będzie realizowane przez zatrudnionego asystenta rodziny. 

 W 2019 r. nadal będą kontynuowane działania związane  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

 W 2019r. będzie kontynuowany wieloletni program wspierający gminy 

finansowo "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", którego celem 

jest wsparcie samorządów gminnych w zakresie dożywiania dzieci oraz 

zapewnienie posiłku osobom go potrzebującym. 

 Ponadto w ramach działań pomocowych GOPS w Baboszewie będzie 

priorytetowo realizować pracę socjalną, gdyż tylko w prowadzonej pracy 

socjalnej istnieje możliwość wzmacniania klienta w jego pozytywnych 

działaniach i skorygowania negatywnych zachowań. W niektórych 

przypadkach praca socjalna będzie prowadzona w oparciu o kontrakt 

socjalny. 

 W 2018r. poziom wydatków wzrósł o 18 694,00 zł co stanowi 0,17 %  

w stosunku do roku 2017. 

 

 Planowane na 2019 r. środki finansowe są minimalnie niższe niż w 2018 r.  

o kwotę 124 920,00 zł, co stanowi 1,1 %. Ujęte w planie finansowym środki na 

świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe) świadczenia rodzinne, 
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wychowawcze, "dobry start" mogą ulec zmianie gdyż nie zabezpieczą potrzeb na 

cały rok. Sukcesywnie będziemy wnioskować o ich zwiększanie. Wzrost 

zapotrzebowania na środki finansowe podyktowane jest zmianami przepisów 

prawa. 

 Na podstawie zadań realizowanych w poprzednich latach przez Ośrodek, 

diagnozy środowiska oraz analizy akt i obserwacji rozwoju kierunków niektórych 

zjawisk społecznych można uznać, że na terenie naszej Gminy: 

 Zwiększa się zapotrzebowanie na pomoc w opiece nad osobami starszymi. 

Biorąc pod uwagę tendencję starzejącego się społeczeństwa występuje 

potrzeba zwrócenia uwagi na wzrost wydatków na usługi opiekuńcze oraz 

kosztów związanych z ponoszeniem odpłatności za DPS. 

 

 W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększania środków 

finansowych na ten cel w 2019 r. i latach kolejnych. 

 Zauważa się zwiększone potrzeby dotyczące wsparcia dla rodzin  

z trudnościami opiekuńczo –wychowawczymi. Na terenie gminy brak 

specjalisty w zakresie terapii dla rodzin, psychologa specjalizującego się  

w pracy z dziećmi. Brak inwestycji w profilaktykę w tym zakresie może 

skutkować w przyszłości wzrastającymi kosztami na takie wydatki jak 

opłata za pobyt dzieci w domach dziecka oraz pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych. Zbudowanie odpowiedniego wsparcia dla tej grupy może  

w przyszłości zapobiegać dziedziczeniu niezaradności oraz postaw 

roszczeniowych. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz potrzebach rodzin dysfunkcyjnych 

wskazuje na potrzebę dalszego zatrudnienia asystenta rodziny, jako osoby 

pomocnej w celu prawidłowego funkcjonowania rodzin patologicznych oraz 

zorganizowania placówek wsparcia dziennego dla w/w osób( świetlica). Jest 

to zadanie obligatoryjne wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej. Obowiązująca od 2017roku nowa ustawa o wsparciu kobiet  

w ciąży i ich rodzin ,,Za życiem'' wprowadza nowe obowiązki i wyzwania dla 

Ośrodka a w szczególności dla asystenta rodziny. 

 

 Ważną potrzebą staje się wsparcie osób bezrobotnych poprzez dalsze 
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organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie 

użytecznych oraz poprzez promocję ekonomii społecznej. 

 Konieczne jest również utrzymanie kadry pracowników socjalnych zgodnie  

z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 182  

z późn. zm.), ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych 

proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik 

socjalny na 2 tys. mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną lub 50 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących na jednego pracownika socjalnego. Zarówno 

wymagania wynikające z ustaw jak i potrzeby ze strony środowiska są duże. 

Coraz więcej środowisk wymaga monitorowania z uwagi na występujące 

zjawiska przemocy w rodzinie, alkoholizm, zaniedbania w stosunku do 

dzieci, problemy wychowawcze itp. Pracownicy socjalni zobowiązani są do 

wykonywania swojej pracy w miejscu zamieszkania osoby wymagającej 

pomocy. 

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środka 

transportu, żeby pracownicy socjalni mogli sprawnie i terminowo 

wykonywać swoje obowiązki w terenie w szczególności realizować zadania 

związane z pracą socjalną. 

 

 Gmina przekazała Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizację zadań 

zleconych z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Funduszu 

alimentacyjnego wraz z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.  

W związku z ciągłymi zmianami przepisów prawa w zakresie świadczeń 

rodzinnych różnych dodatków do świadczeń rodzinnych funduszu 

alimentacyjnego, nowych rodzajów świadczeń oraz sprawozdawczość ze 

zrealizowanych zadań skutkuje zwiększeniem obowiązków w tym zakresie. 

Zachodzi potrzeba zatrudniania nadal 2 osób. 

 Zwiększona ilość zadań realizowanych przez GOPS skutkuje zwiększonymi 

środkami finansowymi, jakimi dysponuje Ośrodek a zatem zachodzi konieczność 

zapewnienia sprawnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.  

W związku ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym obowiązującymi od  
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1 stycznia 2016r Gmina zapewnia zgodnie z art.10a tej ustawy wspólną obsługę 

finansową, administracyjną i organizacyjną dla jednostki organizacyjnej, jaką jest 

GOPS stosownie do podjętej uchwały przez Radę Gminy. 

W przeciwnym wypadku zachodziłaby konieczność zatrudnienia księgowego  

w GOPS. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie został wyznaczony do 

realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r, poz.195). W 2018r powierzono Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej realizację zadań związanych z rządowym programem „Dobry 

Start''. W związku z powyższym zachodzi konieczność utrzymania zatrudnionego 

pracownika oraz  zatrudnienia okresowo drugiej osoby do pomocy w związku  

z  nowym  okresem zasiłkowym celem sprawnej realizacji wyznaczonego zadania. 

 Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie są realizowane  

w oparciu o ustalony budżet uwzględniający wszystkie niezbędne działania. 

Potrzeby są w sposób ciągły analizowane, aby dokonywać wydatków w sposób 

racjonalny i przemyślany. 

 

3.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
 

 Na terenie gminy Baboszewo działalność w zakresie dostarczania wody  

i eksploatacji kanalizacji sanitarnej prowadzą dwa zakłady: 

 Gminna jednostka organizacyjna pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Baboszewie;  

 Zakład Usług Wodnych w Mławie. 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie prowadzi działalność  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Utworzony został Uchwałą Rady Gminy Baboszewo nr XI/57/2003 z dnia 

29 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy 

Baboszewo. Załącznikiem do w/w uchwały jest statut jednostki budżetowej- Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji. W/w uchwała zezwoliła Zakładowi Wodociągów  

i Kanalizacji od dnia 1 stycznia 2004 roku na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baboszewo. 
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 Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) – stanowi dostawa wody oraz 

odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu. Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji w Baboszewie nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. 

 Na terenie Gminy Baboszewo wiodącą działalnością Zakładu jest zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji dostarcza odbiorcom wodę z ujęcia SUW Cieszkowo Kolonia oraz 

odbiera ścieki za pomocą kanalizacji sanitarnej i przewodem tłocznym przesyła do 

sieci kanalizacji miejskiej w Płońsku. W/w zakres świadczonych usług Zakładu 

odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych oraz w oparciu o zasady 

określone w regulaminie pt.: „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków”- uchwała nr IV.4.2018. 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie dokonuje sukcesywnie 

modernizacji sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych poprzez: 

 wymianę zasuw liniowych znajdujących się na sieci wodociągowej na 

zasuwy nowej generacji. Nowe zasuwy charakteryzują się lepszą 

sprawnością działania, co podczas usuwania awarii na sieci usprawnia 

pracę konserwatorom oraz powodują mniejsze uciążliwości dla odbiorców 

wody chociażby przez sam fakt, że zamiast odcinać wszystkie miejscowości 

od zasilania z wody zostają odcięte tylko te miejscowości lub odcinek sieci, 

na której jest bezpośrednio awaria wodociągowa. Pozwala na to też system 

sieci wodociągowej pracującej w tzw. pierścieniu zamkniętym, co podczas 

usuwania awarii jest mniej uciążliwe dla odbiorców usług; 

 wymianę skorodowanych hydrantów podziemnych p.poż na hydranty 

nadziemne wraz z całymi węzłami tj. zasuwa hydrantowa wraz z kolanem 

stopowym. 

Ciągłe remonty SUW Cieszkowo Kolonia poprzez: 

 okresowe wymiany złóż filtracyjnych w filtrach odżelaziaczach oraz 

odmanganiaczach; 
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 naprawy sprężarek tłokowych 

 wymiany pomp głębinowych 

 naprawy pomp z zestawu pompowego 

 remonty zbiorników nadziemnych do wody uzdatnionej 

  

Stacja Uzdatniania Wody Cieszkowo Kolonia 

 Decyzją z dnia 20 listopad 1986r., znak OS/8530/103/86 Urzędu Wojewódzkiego  

w Ciechanowie określono zasoby eksploatacyjne studni nr 1 i nr 2 w miejscowości 

Cieszkowo Kolonia w ilości Qe = 100 m3/h, przy S= do 4m. 

Parametr Studnia nr 1 Studnia nr 2 

Głębokość – 50 m p.p.t. – 49,5 m p.p.t. 

Wydajność studni – Q eksploatacyjne = 100 m3/h – Q eksploatacyjne = 100 m3/h 
Rok wykonania studni – 1986 r. – 1986 r. 

Tabela nr 19. Dane hydrogeologiczne dotyczące wielkości zasobów wodnych ujęć. 

 

 Dane z pozwolenia wodnoprawnego RŚ.6223-7/06, wydane przez Starostwo 

Powiatowe w Płońsku dn. 27.04.2006 ważne do 19.04.2026r., dotyczące norm 

poboru wody z ujęcia 

Qmax h = 100 m3/h 

Qśr.d. = 1703 m3/d 

 Na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii w okresie od  

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. pobrano 403 469 m3 wody. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie posiada następujące pozwolenia 

wodnoprawne:  

Pobór wody podziemnej 

 RŚ.6223-7/06 wydane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku dn. 

27.04.2006 ważne do 19.04.2026 r.        

Odprowadzanie wód popłucznych pochodzących z SUW Cieszkowo Kolonia do 

rzeki Dobrzycy 

 RŚ.6341.26.2016 wydane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku dn. 

15.06.2016 ważne do 14.06.2026 r. 



34 
 

 

 Jakość wody spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz.U. Poz. 2294 z 2017r.) 

 Decyzją nr WA.RET.070.1.365.2.2018 Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie z dnia 24 kwietnia 2018 r zostały zatwierdzone taryfy na 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat 

dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie. 

Zakład Usług Wodnych w Mławie zajmuję się eksploatacją Stacji Uzdatniania 

Wody w Baboszewie 

Decyzją nr WA.RET.070.1.172.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z dnia 24 kwietnia 2018 r zostały zatwierdzone taryfy na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na okres 3 lat dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie. 

 

3.3. Gminna Biblioteka Publiczna  

Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie jest gminną instytucją kultury, 

działającą wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Mystkowie i Sarbiewie w obrębie 

krajowej sieci bibliotek publicznych, współtworząc sieć bibliotek powiatu 

płońskiego i województwa mazowieckiego. 

W strukturze organizacyjnej instytucji znajdują się biblioteki: 

 centralna, której siedzibą jest lokal o powierzchni 80 m2 w budynku 

położonym w Baboszewie przy ulicy Warszawskiej 9A, a terenem jej 

działania jest gmina Baboszewo; 

 filia biblioteczna w Mystkowie zajmuje lokal o powierzchni 25m2; 

 filia biblioteczna w Sarbiewie zajmuje lokal o powierzchni 35m2; 

W całej sieci przy gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu książek 

zatrudnione są trzy bibliotekarki, tj.: 

 GBP Baboszewo - 1 etat 

 FB Mystkowo - 1/2 etatu 

 FB Sarbiewo - 1/2 etatu 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie jest gminną instytucją kultury, 

działającą wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Mystkowie i Sarbiewie w obrębie 

krajowej sieci bibliotek publicznych, współtworząc sieć bibliotek powiatu 

płońskiego i województwa mazowieckiego. 

  W 2018 roku zarejestrowano ogółem 479 czytelników - wskaźnik 6,0 na 

100 mieszkańców.  

 GBP Baboszewo - 275 

 F.B Mystkowo - 102 

 F.B Sarbiewo – 102 

Poniżej w postaci wykresów, przedstawiono szczegółowe dane. 

 

 

Wykres nr 16. Dane dotyczące liczby czytelników z podziałem na wiek w 2018 r. 

 

Największą grupą czytelników są osoby w wieku 25 – 44 lat oraz osoby uczące 

się. Wypożyczono ogółem  10.072 wol. - wskaźnik na 100 mieszkańców wynosi  

125,3. 

 GBP Baboszewo - 7848 wol. 

 F.B Mystkowo - 1051 wol.    
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 F.B Sarbiewo - 1173 wol. 

                   

 

Wykres nr 17. Dane dotyczące struktury wypożyczeń księgozbioru. 

Liczba odwiedzin ogółem: 5 201.  Wskaźnik odwiedzin na 100 mieszkańców 

wynosi  64,7. 

 GBP Baboszewo - 3817 

 F.B w Mystkowie - 840 

 F.B w Sarbiewie - 544 
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Wykres nr 18. Dane dotyczące liczby odwiedzin, czytelników i wypożyczeni w 2018 r.  

Stan księgozbiorów na koniec 2018 roku wynosił 21 383 wol. - wskaźnik na 100 

mieszkańców – 266,1 wol. 

W 2018 roku zakupiono ogółem 512 wol. na kwotę 12 500 zł, w tym: 

 ze środków własnych 216 wol. na kwotę  5 500 zł 

 ze środków MKiDN (dotacja) 296 wol. na kwotę  7 000,00 zł 

Zakup książek w poszczególnych bibliotekach: 

Nazwa 

biblioteki 

Ilość 

zakupionych 

książek 

Kwota 

ogółem (zł) 

Środki własne Dotacje 

Ilość (szt.) 
Kwota 

(zł) 

Ilość 

(szt.) 

Kwota 

(zł) 

GBP 

Baboszewo 
247 6.288.07 216 5.500 31 788.07 

F.B 

Mystkowo 
158 3.500 - - 158 3.500 

F.B 

Sarbiewo 
107 2711,93 - - 107 2711,93 

Ogółem 512 12.500,00 216 5.500 296 7.000 

Tabela nr 20. Dane dotyczące zakupu książek w poszczególnych bibliotekach 

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców – 6,4. Księgozbiory bibliotek są 

zreklasyfikowane, skatalogowane i ofoliowane w stu procentach. 

Inne formy działalności kulturowo – oświatowej: 

 Wycieczki do biblioteki – 5, uczestników - 56 osób 

 Lekcje biblioteczne-1, uczestników - 18 osób 

 Wystawki okolicznościowe książek – 5 

 Narodowe Czytanie – 36 osób 

Jak wynika z analizy danych przedstawionych w tabelach, w 2018 r. nastąpił 

spadek ilości czytelników (o 44 czytelników w porównaniu do roku 2017). 

Najliczniejszą grupą czytelników są dzieci i młodzież, którzy stanowią 50,52% 

ogółu czytelników. Nastąpił również spadek ilości wypożyczeń (o 555 woluminów  

w stosunku do roku 2017). Najwięcej wypożyczeń notuje się wśród dorosłych 
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czytelników, którzy stanowią 58,05% ogółu wypożyczeń. Zanotowano wzrost ilości 

odwiedzin biblioteki (o 222 odwiedziny w stosunku do roku 2017). Zakupiono  

o 129 książek mniej niż w roku 2017, mimo to kwota wydana na zakup książek 

wzrosła o 1000 zł i wynosiła 12.500 zł. Spowodowane jest to wzrostem cen książek. 

Ze środków własnych zakupiono książek na kwotę 5.500 zł, z dotacji MKiDN  

z programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na kwotę 

7.000 zł. Przedstawione dane świadczą o niskich środkach własnych 

przeznaczonych na zakup książek i większość zakupionych książek, podochodzi  

z dotacji uzyskiwanych przez bibliotekę z MKiDN. Nastąpił spadek ilości 

udostępnień książek na miejscu i odwiedzin czytelni internetowej, w porównaniu 

do roku 2017. Biblioteka organizowała takie same formy działalności kulturalno - 

oświatowej jak w roku 2017. 

 Spadek czytelnictwa jest tendencją stałą od 2008 r. we wszystkich 

bibliotekach w Polsce i na świecie. Częściowo związane jest to z rozszerzającym 

się a obecnie powszechnym dostępem do Internetu, pojawieniem się nowych 

poręcznych, wygodnych w użyciu nośników elektronicznych (czytników e-booków, 

smartfonów, audiobooków czy tabletów). Ponadto spadek spowodowany jest przez 

obecny styl życia, małą ilość i formę spędzania wolnego czasu. Nastąpił rozwój  

i popularyzacja rozrywki cyfrowej. Przemiana w dziedzinie technologii 

komunikacji sprawiła, że książki nie są już dziś jedynym bądź głównym źródłem 

informacji. 

 

4. Informacje inwestycyjne i finansowe 
4.1. Wykonanie budżetu Gminy Baboszewo 
 

Budżet na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Budżetową  

Nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 roku. Dochody 

zostały ustalone na kwotę 34 171 443,13 zł, zaś wydatki na kwotę 37 282 320,38 

zł. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 3 110 877,25 zł postanowiono pokryć 

środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 581 585,00 zł i kredytu  

w kwocie 2 529 182,25 zł.  

 Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 

ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz szesnastoma zarządzeniami Wójta Gminy. 
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Ostatecznie plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 005 301,36 zł, zaś plan 

wydatków o kwotę 3 231 438,73 zł.  

Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku planowane dochody ustalono na kwotę 

37 176 854,36 zł, w tym dochody majątkowe 461 950,09 zł, wydatki ustalono na 

kwotę 40 513 759,11 zł, w tym wydatki majątkowe 4 671 773,18 zł. Powstały 

deficyt budżetowy w kwocie 3 336 904,75 zł został pokryty przychodami 

pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 

ubiegłych. 

 Budżet gminy za 2018 rok wykonany został po stronie dochodów  

w wysokości 36 698 639,27 zł, tj. 98,71% zakładanego planu, natomiast po stronie 

wydatków w wysokości 36 290 901,99 zł, co stanowi 89,58% zakładanego planu. 

 

Dynamikę budżetu 2018 roku w porównaniu do roku 2017 przedstawia tabela. 

 

DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2017/2018 

 Wykonanie Dynamika 

 2017 2018 % 

Dochody bieżące : 34 605 928,98 36 236 689,18 4,71 

1) dochody własne 9 866 515,66 11 067 273,21  12,17 

2) dotacje celowe z budżetu państwa 

- dotacje na zadania zlecone gminom 

11 412 543,20 

10 645 524,47 

11 464 064,97 

10 710 500,58 

0,45 

0,61 

- dotacje na zadania własne 767 018,73 753 564,39 -1,75 

3) subwencje 13 283 871,00 13 705 351,00 3,17 

Dochody majątkowe : 527 490,32 461 718,59 -12,47 

- środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji 

0,00 424 751,87 0,00 

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności 

301 839,20 0,00 0,00 

-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

163 601,12 0,00 0,00 

- środki otrzymane od pozostałych 
jednostek sektora finansów publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

62 050,00 0,00 0,00 

- dotacje i środki, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych 

0,00 36 976,72 0,00 
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Ogółem wykonanie dochodów : 35 135 420,30 36 698 417,77 4,45 

Wydatki bieżące 31 810 727,18 33 062 592,20 3,94 

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 067 900,78 21 579 062,92 2,43 

1) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 

13 960 753,98 14 563 764,82 4,32 

2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

7 107 146,80 7 015 298,10 -1,29 

Dotacje na zadania bieżące 259 885,48 252 917,91 -2,68 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 439 010,04 10 386 651,19 -0,50 

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

 
 

31 680,00 

 
 

821 176,19 

 
 

2492,10 

Obsługa długu 12 250,88 22 783,99 85,98 

Wydatki majątkowe 4 699 408,28 3 228 309,79 -31,30 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 4 699 408,28 3 228 309,79 -31,30 

-na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 
2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

 
0,00 

 
268 901,63 

 
0,00 

Ogółem wykonanie wydatków 36 510 135,46 36 290 901,99 -0,06 

Wynik (deficyt/nadwyżka) -
0,1 374 715,16 

407 515,78 -129,64 

Wolne środki 3 810 180,50 4 217 696,28 10,70 

Tabela nr 21. Dane dotyczące budżetu w latach 2017/2018. 

 

 

Planowany deficyt budżetu za 2018 rok wynosił 3 336 904,75 zł, natomiast 

faktycznie na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 

407 515,78 zł, czego powodem było wyższe wykonanie dochodów nad wydatkami 

(wykonanie wydatków na poziomie 89,58% zakładanego planu).   

Na 2019 rok w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 4 217 696,28 

zł, które pozwolą na rezygnację z zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 

2 891 421 zł, który przeznaczony był na pokrycie deficytu budżetowego w roku 

2019 w kwocie 2 442 75 zł oraz spłatę rat zaciągniętych w latach 2016 - 2017 

pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie.  Środki w kwocie 1 326 275 zł  przeznaczone zostaną na 

doszacowanie zaplanowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 
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wprowadzenie do budżetu gminy nowych, planowanych do realizacji zadań 

inwestycyjnych.  

 Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy 

Baboszewo w 2018 roku:   

 

Wykres nr 19. Źródła dochodów w 2018 r. 

 Największą procentowo pozycję dochodów budżetu stanowiły w 2018 roku 

dochody z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej. Do budżetu 

wpłynęła kwota 13 705 351 zł, która została przekazana przez Ministra Finansów. 

Kolejną pozycję zajmują dotacje celowe z budżetu państwa i stanowią one kwotę 

11 464 064,97 zł. Przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej i zadania własne. Na zadania zlecone realizowane przez 

Gminę, budżet państwa przekazał kwotę 10 710 500,38 zł. Środki te przeznczone 

były na wypłatę świadczeń wychowaczych „500+”, świadczeń rodzinnych  

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń w ramach programu 

rządowego „Dobry start”, a także na wypłatę podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ze środków 

przekazanych przez budżet państwa na realizację zadań własnych wykorzystano 

środki w kwocie 753 564,39 zł, finansowano wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, stypendia socjalne i zasiłki 

Dochody własne
30%

Dotacje celowe z 
budżetu państwa

31%

Subwencje
38%

Dochody 
majątkowe 

1%

ŻRÓDŁA DOCHODÓW W 2018 ROKU
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losowe dla uczniów, zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, zasiki 

okresowe i stałe, a także na realizację rządowego programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”. Dochody własne gminy, to dochody, które obejmują 

dochody pochodzące ze źródeł, na które organy samorządu terytorialnego mogą 

wywierać bezpośredni wpływ decydując o ich wprowadzeniu lub określając 

konstrukcję prawną i wysokość, dotyczy to przede wszystkim podatków  

i opłat lokalnych (w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wodę, 

ścieki).  

 Niewielki odsetek w strukturze dochodów 2018 roku stanowią dochody 

majątkowe i są pozycją corocznie zmienną, bo zależy ona przede wszystkim od 

aktywności samorządu, powodzeniu w pozyskaniu środków z zewnątrz, a także 

dopasowaniu potencjału finansowego do możliwości pozyskania tych środków. 

Reasumując należy stwierdzić, że rok 2018 zamknął się wykonanymi dochodami 

majątkowymi w kwocie 461 718,59 zł, co stanowi około 1% wykonanych dochodów 

ogółem. 

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów własnych w 2018 roku  

w podziale na ich rodzaje: 

 

 

Wykres nr 20. Realizacja dochodów własnych z podziałem na rodzaje dochodów w 2018 r. 

PIT; 4020131

Różne dochody; 
2482268

Podatek od 
nieruchomości; 1690237

Woda, ścieki; 1128160

Podatek rolny; 893756

Podatek od środków 
transportowych; 240868

PCC; 152462

Wpływy z usług ; 
151946

Opłaty za sprzedaż 
alkoholu; 117152

Pozostałe dochody; 
139030

CIT; 51263

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODZIAŁEM NA RODZAJE 
DOCHODÓW W 2018 ROKU
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 Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji poszczególnych zadań 

i przedsięwzięć klasyfikowane wg działów, rozdziałów i paragrafów gospodarki 

narodowej. Odzwierciedlają realizację nie tylko zadań własnych, ale również 

powierzonych gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej. 

 Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gminy 

Baboszewo w 2018 roku. 

 

Wykres nr 21. Struktura wydatków budżetu gminy w 2018 r. 

 Najwyższą pozycję wydatków bieżących w 2018 roku stanowiły wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatkowano z budżetu gminy kwotę 

14 563 764,82 zł, kolejną kwotowo pozycję zajmują świadczenia na rzez osób 

wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 40%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
19%

Dotacje na zadania bieżące 1%

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 29%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2%

Obsługa długu
0%

Wydatki majątkowe
9%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
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fizycznych, stanowi ona 10 386 651,19 zł. W ramach świadczeń poniesiono 

wydatki na ryczałty dla ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach 

ratowniczych i szkoleniach, diety dla rady, sołtysów, członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz członków gminnej i obwodowych 

komisji wyborczych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, stypendia socjalne dla 

uczniów oraz świadczenia udzielane z pomocy społecznej. W ramach wydatków 

związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatkowano 

kwotę 7 015 298,10 zł. Niewielki odsetek w strukturze wydatków stanowią 

wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatkowano na ten cel kwotę 

821 176,19 zł. Z budżetu udzielane były również dotacje na zadania bieżące, 

wydatki te dotyczyły dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 

dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących 

zadania własne gminy. Łącznie wydatkowano z budżetu kwotę 252 917,91 zł.  

W związku z zaciągniętymi we wcześniejszych latach pożyczek  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesiono 

w omawianym roku wydatki w kwocie 2 273,99 zł na zapłatę odsetek od długu 

gminy. 

 

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 228 309,79 zł, które  

w strukturze wydatków stanowią 9%. W analizowanym okresie poniesione wydatki 

majątkowe są najniższymi wydatkami na przestrzeni ostatnich lat, a w stosunku 

do planowanych wydatków majątkowych 2018 roku stanowią zaledwie 69% 

wykonania. W ramach wydatków majątkowych kwota 892 826 zł, to udzielona 

pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego oraz kwota 10 000 zł, to środki 

przekazane na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej. Kwotę 2 325 483,79 zł wydatkowano na własne zadania 

i przedsięwzięcia inwestycyjne. 
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 Poniższy wykres przedstawia wielkość planowanych i poniesionych 

wydatków budżetowych na poszczególne rodzaje działalności prowadzonej przez 

Gminę w 2018 roku: 

 

Wykres nr 22. Plan i wykonanie wydatków wg rodzajów działalności. 

 

Największą pozycję planowanych i wykonanych wydatków stanowią 

wydatki na oświatę i wychowanie, na ten rodzaj zadania Gmina wydatkowała  

w analizowanym roku kwotę 12 760 323 zł, t.j. 35% wykonanych wydatków 

ogółem. Kolejną pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną i rodzinę, stanowią 

one bowiem kwotę 10 682 082 zł, t.j. 29% wykonanych wydatków ogółem.  

Administracja publiczna to wydatek w wysokości 4 531 005 zł, co stanowi 12% 

wydatków wykonanych ogółem. Kolejną znaczącą pozycją pod względem 

finansowym jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatkowane na 
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ten cel środki finansowe wynoszą 2 781 190 zł, t.j około 8% wykonanych wydatków 

ogółem. W 2018 roku na transport i łączność, czyli na zadania związane  

z utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych poniesiono wydatki w wysokości 

2 184 248 zł, tj. 6% wydatków. Pozostałe zadania realizowane jako zadania własne 

gminy stanowią 10% wykonanych wydatków ogółem, corocznie są pozycjami 

zmiennymi i zależą od istniejących potrzeb. Do zadań tych zaliczamy rolnictwo i 

łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne, ochrona 

zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, obsługa 

długu publicznego, edukacyjna opieka wychowawcza. 

Stan zobowiązań gminy na koniec 2018 roku stanowi kwotę 790 998,20 zł, 

jest to pozostała do spłaty kwota rat, zaciągniętych w latach 2016 – 2017 pożyczek  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych 

w art.  243 ustawy o finansach publicznych wynosi 1,38% i spełnia warunek 

określony w/w przepisami, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty 

zobowiązań, który na 31.12.2018 roku wynosi 6,44%. 

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawiono Zarządzeniem 

Nr ORG.0050.21.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2019 roku  

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za 2018 rok. 

 

4.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 
 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 228 309,79 zł, co stanowi 

69,10% planu, w tym na gminne zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono 

2 335 485,79 zł oraz na realizację dwóch kluczowych inwestycji przez Powiat 

Płoński udzielono pomocy finansowej w kwocie 892 826 zł  

 Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej  

w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie 

płońskim, łączących się z siecią TEN-T – Przebudowa drogi powiatowej Nr 

3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice” – 201 185 zł 

 Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej  

w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie 
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płońskim, łączących się z siecią TEN-T – Przebudowa drogi powiatowej Nr 

3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin – 691 641 zł, 

oraz udzielono dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na 

dofinansowanie realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  

e-administracji i geoinformacji’’ – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową  

w sprawie współpracy z  Województwem Mazowieckim - 587,31 zł. 

Na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  

z przeznaczeniem na dokończenie budowy nowej strażnicy Powiatowej Straży 

Pożarnej w Płońsku – 10 000 zł, 

Udzielono dotację celową na pomoc finansową na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z przeznaczeniem na 

zakupy sprzętu medycznego – 10 000 zł  

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych w 2018 roku były: 

- środki własne gminy w wysokości 2 766 591,20 zł 

- środki UE 37 198,22 zł 

- środki w formie dotacji 100 000,00 zł 

- środki pozyskane z innych źródeł 324 520,37 zł 

 

 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie  

Plan 856 041,29 zł  

Zadanie inwestycyjne obejmowało: 

Wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 300164W w Galominie. 

Inwestycja wykonana na podstawie dokumentacji technicznej i decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycję drogowej wydanej przez Starostę 

Płońskiego w 2017 r. 

W ramach przebudowy drogi w 2018 r. zostały wykonane następujące 

prace: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 roboty rozbiórkowe, 

 podbudowa, 
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 nawierzchnia, 

 pobocza i zjazdy, 

 odwodnienie, 

 skarpy, 

 oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Stan docelowy po przebudowie: 

 odcinek drogi gminnej o długości 867,8 m i szerokości jezdni 5 m  

(2 pasy ruchu: 2 x 2,5 m) posiadający nawierzchnię z mieszanki 

mineralno - bitumicznej wykonaną na podbudowie zasadniczej górnej 

z kruszywa łamanego oraz dolnej z kruszywa naturalnego,  

 obustronne pobocza o szerokości 1,0 m wraz ze zjazdami do działek 

przyległych do pasa drogowego,  

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome (na skrzyżowaniu z drogą 

gminną), a także drogowe bariery ochronne stalowe o dł. 395 m w 

miejscu zbliżenia drogi do rzeki Raciążnicy zgodnie z projektem 

stałej organizacji ruchu, 

 Odwodnienie drogi w formie zastosowania odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody powierzchniowo 

do przydrożnych rowów. 

Na wykonania ww. zadania Gmina Baboszewo pozyskała 100 000,00 zł ze 

środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie  

z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone zgodnie z umową. 

 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii  

Plan 25 000,00 zł 

 

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków w związku z ww. 

inwestycją. W ramach zadania w sierpniu 2017 r. zawarto umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 

300144W relacji Mystkowo – Cieszkowo Kolonia oznaczonej numerem 

ewidencyjnym działki 137, w obrębie ewidencyjnym Cieszkowo Kolonia.  

W ramach umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 
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dokumentacji w wysokości 24 600,00 zł. Za termin wykonania dokumentacji 

przyjęto dzień, w którym wykonawca złożył w imieniu zamawiającego 

projekt budowlany do odpowiedniego organu, nie później niż do dnia 

31.12.2018 r. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym dnia 

21.12.2018 r. Pozwolenie na budowę zostało wydane 12.03.2019 r. Gmina 

podjęła działania w celu uzyskania dofinansowania przebudowy 

przedmiotowego odcinka drogi.  

 

3. Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich  

Plan 133 699,96 zł 

Gmina Baboszewo w 2018 r. podpisała umowę na wykonanie 

dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu 

na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowości Cywiny Wojskie”. 

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 43 050,00 zł, termin wykonania 

przedmiotu umowy – do 31 sierpnia 2019 r. W 2018 roku nie poniesiono 

żadnych wydatków w związku z ww. inwestycją. 

W trakcie realizacji umowy ze względu na wysokie koszty inwestycji 

zmieniono koncepcję techniczną przebudowy obiektu. W chwili obecnej 

Wykonawca jest na etapie uzyskiwania wszystkich niezbędnych decyzji  

i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę 

przedmiotowego mostu. 

 

4. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej poprzez budowę oświetlenia w 

miejscowości Sokolniki Nowe  

Plan 225 017,14 zł 

Zadanie inwestycyjne obejmowało: 

Budowę 880 m linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz z 23 słupami 

oświetleniowymi i przyłączem kablowym nN oraz montaż skrzynki 

sterowniczej w pasie drogowym drogi powiatowej 3021W Płońsk - Raciąż  

w miejscowości Sokolniki Nowe. Inwestycja wykonana na podstawie 

dokumentacji technicznej i zgłoszenia budowy linii kablowej nN oświetlenia 

ulicznego. 
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W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Baboszewo  

w czerwcu 2018 podpisała z Wykonawcą umowę na realizację zadania. 

Prace odebrano w dniu 16.07.2018 r. 

Na wykonania ww. zadania Gmina Baboszewo pozyskała 105 759,00 zł  

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” PROW na lata 2014-2020. 

 

 

5. Budowa targowiska gminnego w Baboszewie  

Plan 42 000,00 zł  

W celu realizacji zadania Gmina Baboszewo 2018 r. podpisała umowę 

na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa targowiska gminnego w Baboszewie”. Zgodnie z umową termin 

wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 16.10.2018 r. 

Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji administracyjnej pozwolenia 

na budowę w dniu 19.09.2018 r. Gmina Baboszewo uzyskała pozwolenie na 

budowę przedmiotowego targowiska 13.11.2018 r. Za opracowanie 

dokumentacji wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

13 530,00 zł. W związku z ww. inwestycją wydatkowano 39 708,23 zł. 

W 2018 roku zakupiono część materiałów tj. kostkę betonową, obrzeża  

i krawężniki.  

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 

 utwardzenie terenu z kostki betonowej, 

 przebudowa dwóch zjazdów, 

 zabezpieczenie kolidujących sieci rurami ochronnymi, 

 wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej, 

 wykonanie nasadzeń z tui i roślin okrywowych.     

Ww. prace wykonane zostaną w 2019 r. przez pracowników Referatu 

Gospodarki Komunalnej. 
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6. Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie  

Plan 321 745,00 zł  

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków w związku z ww. 

inwestycją. W marcu 2019 r. w ramach postępowania przetargowego 

wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej 

rozbudowy  

i modernizacji budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Jana i Antoniego 

Brodeckich w Baboszewie. Termin realizacji umowy – do 23.7.2019 r., 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 45 000,00 zł.  

 

7. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach 

Dyngunach  

Plan 645 446,00 zł  

Zadanie inwestycyjne obejmowało: 

Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 10 mieszkaniami 

socjalnymi o w tym jednym przystosowanym dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich o łącznej powierzchni 382 m2 na działce nr ewid. 95 

w miejscowości Cywiny Dynguny. Inwestycja realizowana w latach 2015-

2018. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano 

pozwolenia na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie do Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 

W 2016 r. wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. 

W 2018 r. zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie 

obiektu. 

Zakres rzeczowy prac obejmował: 

 roboty budowlane  

 instalacje elektryczne i sanitarne 

 roboty wykończeniowe 

 zagospodarowanie terenu 

Na wykonania zadania Gmina Baboszewo uzyskała finansowe wsparcie  

z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 306 853,61 zł. W związku  

z ww. inwestycją w 2018 r. wydatkowano 645 445,05 zł. 
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8. Termomodernizacja budynku komunalnego w Niedarzynie  

Plan 26 954,35 zł  

Środki wydatkowane zgodnie z umową Nr 46/2018. Realizowano 

planu w kwocie 26 389,20 zł, co stanowi 97,90 %. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje: 

- ocieplenie ścian styropianem 12 cm; 

- wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową; 

- ocieplenie poddasza wełną mineralną; 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego; 

- wymiana okien drewnianych na okna PCV; 

- wymiana drzwi zewnętrznych; 

- wymiana orynnowania. 

 

 

9. Zakup działki w miejscowości Pieńki Rzewińskie  

Plan 10 108,70 zł  

Zakupiono działkę z przeznaczeniem na teren rekreacyjny – 

utworzenie placu i siłowni zewnętrznej. W związku z ww. inwestycją w 2018 

r. wydatkowano 10 108,70 zł. 

 

 

10. Zakup działki w sołectwie Jarocin  

Plan 21 250,00 zł  

W ramach zadania „Zakup działki” w 2018 r. pokryto koszty 

geodezyjne podziału działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Jarocin. 

Wydatkowano 18 000,00 zł ze środków własnych, 3 250,00 zł ze środków  

z funduszu sołeckiego. W 2019 r. zakupiono działkę z przeznaczeniem na 

teren rekreacyjny – utworzenie placu zabaw. 
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11. Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo – Edukacja dla 

rozwoju regionu 

Plan 104 000,00 zł  

 W 2018 roku Gmina Baboszewo realizowała projekt pod nazwą 

"Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo". Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju 

Regionu Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. 

Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna w tym w szkołach zawodowych RPO 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w oparciu o umowę  

z województwem mazowieckim nr PRMA.10.01.01-14-7371/16-00. Projekt 

realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 r. Projekt 

realizowany jest w Szkole Podstawowej w Baboszewie, Szkole Podstawowej 

w Sarbiewie, Szkole Podstawowej w Polesiu, Gimnazjum w Baboszewie, 

Gimnazjum w Polesiu. Projekt przewidziany jest dla 491 uczniów (224K  

i 267 M) i 108 nauczycieli (98 K i 19 M) z 3 szkół podstawowych  

i 2 gimnazjów z wiejskiej Gminy Baboszewo w woj. mazowieckim. Celem 

głównym projektu jest wzrost rozwoju kompetencji kluczowych, właściwych 

postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, 

przedsiębiorczości) niezbędnych na rynku pracy u min 90 % uczniów: 

poprzez dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia. Projekt został oprac. 

na podstawie diagnozy potrzeb szkół przeprowadzonej w 2016 r.  

w szkołach objętych projektem zatwierdzonej przez organ prowadzący 

uwzględniającej inwentaryzację sprzętu i sytuacje demograficzną. 

Wsparcie polega na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z wykorzystaniem min. metody eksperymentu zajęć wspierających 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla 

dzieci niepełnosprawnych, doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt oraz 

materiały dydaktyczne. Wsparcie dla nauczycieli to kursy doskonalące 

i studia podyplomowe. Realizacja zajęć edukacyjnych przewidzianych  

w projekcie rozpoczęła się od grudnia 2017 roku, zajęcia prowadzone były 

przez 2018 rok i zakończy się w 2019r. W 2018 roku zakupiono sprzęt  

i materiały dydaktyczne dla szkół zgodnie z założeniami wniosku. Opłacono 

kursy doskonalające i studia podyplomowe. W związku z ww. inwestycją 

wydatkowano 46 701,78 zł. 
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12. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej  

w Mystkowie 

Plan 17 409,37 zł 

 Inwestycja zrealizowana jest ze środków Funduszu Sołeckiego 

sołectwa Mystkowo,  wydatkowano 10 914,66 zł. W ramach zadania 

przygotowano teren pod montaż altany, zakupiono i zamontowano altanę  

o wymiarach 4 m x 5 m, wraz z wyposażeniem (stół + dwie ławki  

z oparciem). 

 

13. Monitoring w Przedszkolu w Baboszewie  

Plan 15 000,00 zł  

  W ramach realizacji zadania zainstalowano 13 szt. kamer 

monitorujących Przedszkole w Baboszewie. W związku z tym wydatkowano 

14 993,70, co stanowi 99,96 % planu. 

 

14. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Baboszewie 

Plan 100 000,00 zł 

 W ramach realizacji zadania zmodernizowano plac zabaw  

w Przedszkolu w Baboszewie.  

W ramach zadania zrealizowano: 

- wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa łamanego oraz 

ułożenie płyt EPDM na całej powierzchni placu zabaw; 

- wymiana zabawek. 

W związku z tym wydatkowano 70 781,70 zł, co stanowi  

70,78 % planu  

 

15. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Jarocin 

Plan 15 745,84 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne 

typu HYBRYDA 50/270/4 zasilane energią słoneczną i wiatrową. Lampy  

o mocy żarówki LED 50W zamontowano na skrzyżowaniach dróg.  

Z funduszu sołeckiego wydatkowano 15 700,00 zł. 
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16. Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pawłowo  

Plan 15 700,00 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne 

typu HYBRYDA 50/270/4 zasilane energią słoneczną i wiatrową. Lampy  

o mocy żarówki LED 50W zamontowane na niebezpiecznym łuku drogi 

gminnej. Wydatkowano z funduszu sołeckiego sołectwa Pawłowo 13 526,71 

zł oraz ze środków własnych 2 173,29 zł. 

 

17. Rozbudowa placu zabaw w Cieszkowie Starym  

Plan 11 703,60 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni 

zewnętrznej:  

 wioślarz,  

 biegacz,  

 wahadło + twister, 

 ławkę stałą.  

Wydatkowano z funduszu sołeckiego sołectwa Cieszkowo Stare  

w kwocie 11 578,10 zł. 

 

18. Budowa placu zabaw w miejscowości Pieńki Rzewińskie  

Plan  12 441,23 zł      

W ramach zadania zakupiono i zamontowano:  

 huśtawkę podwójną, 

 bujaki sprężynowe, 

 huśtawę ważka,  

 piaskownicę,  

 drabinkę poziomą,  
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 komplet ogrodowy (stół i ławy). 

 

Wydatkowano z funduszu sołeckiego sołectwa Pieńki Rzewińskie w kwocie 

12 126,10 zł. 

 

19. Budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Folwark  

Plan 14 000,00 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano:  

 zestaw zabawowy składający się z podestu, zestawu do gry w „kółko 

i krzyżyk oraz zjeżdżalni, 

 karuzelę tarczową,  

 bujak sprężynowy,  

 huśtawkę ważka,  

 komplet ogrodowy (stół i ławy).  

Wydatkowano 12 801,95 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Folwark. 

 

20. Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie  

Plan 1 041 525,00 zł 

Zadanie obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz  

z garażem dla jednostki OSP Niedarzyn. W ramach inwestycji wykonany 

zostanie zbiornik szczelnym na nieczystości ciekłe, przyłącze wodociągowe 

i zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 81 w miejscowości 

Niedarzyn.   

Do końca 2018 r. zostały wykonane i odebrane roboty w następującym 

zakresie: 

 roboty ziemne,  

 roboty w zakresie fundamentów ścian fundamentowych, 

 roboty izolacyjne, 

 roboty w zakresie wznoszenia ścian nadziemia, 
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 roboty w zakresie stropu, elementów konstrukcyjnych, roboty 

żelbetowe, 

 roboty w zakresie konstrukcji dachu. 

Roboty do wykonania w 2019 r.: 

 roboty dekarskie i blacharskie: dach, rury, rynny, obróbki 

blacharskie, 

 dostawa i montaż stolarski okiennej i drzwiowej, 

 roboty tynkarskie i w zakresie okładzin, 

 roboty w zakresie podłoża i posadzek, 

 roboty malarskie wewnętrzne, 

 roboty w zakresie elewacji, 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, uziemień 

instalacji odgromowej, 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji gazowej (zbiornik gazu 

płynnego), 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodociągowych, 

 roboty instalacyjne w zakresie przyłączy wodociągowych, 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji kotłowni, 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji kanalizacji wewnętrznej, 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji kanalizacji zewnętrznej, 

 zagospodarowaniu terenu 

 dostawa i montaż różnych elementów 

 nadzór geodezyjny, inwentaryzacja powykonawcza, 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości zadania w terminie do  

30 września 2019 r.  

Realizacja przedsięwzięcia ujęta w Wieloletnim Planie Finansowym, 

wydatki roku 2018 to 225 705 zł.  
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21. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo – Widowiskowej  

w Baboszewie  

Plan 40 000,00 zł 

Zadanie obejmowało demontaż dotychczas używanych lamp 

sodowych i dostawę wraz z montażem oświetlenia wewnętrznego LED  

w ilości 28 lamp o mocy 120W zamontowanych  

w miejsce starych lamp. Wydatkowano 39 427,47 zł. 

22. Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy 

wiejskiej w Goszczycach Średnich 

Plan 24 027,70 zł  

W ramach zadania zakupiono i zamontowano: 

 zestaw zabawowy w skład którego wchodzą pomost prosty, 

zjeżdżalnia, przeplotnia linowa, wejście koci grzbiet, rura strażacka, 

 wioślarz,  

 wyciskanie siedząc i wyciąg górny na wspólnym pylonie,  

 twister i wahadło,  

 3 szt. ławek.  

 

Zadanie pod nazwą „Budowa w obrębie terenu świetlicy wiejskiej 

zewnętrznej siłowni do odpoczynku” współfinansowane było z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.  

Wysokość dofinansowania wyniosła 9 778,50 zł. Wydatkowano 21 565,70 zł. 

 

23. Ogrodzenie boiska w Draminie 

Plan 16 000,00 zł 

Realizacja zadania polegała na budowie ogrodzenia z siatki 

ogrodzeniowej. Wydatkowano 12 690,71 zł 
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4.3.  Fundusz sołecki 
  

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 na realizację zadań wyodrębniono 634 

711,56 zł. Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego w 2018 r. 

wyniosła 517 375,07 zł, co stanowi 81,51% kwoty wyodrębnionej w budżecie na 

realizację funduszu sołeckiego. 

Sołectwo Cieszkowo Nowe, jako jedyne nie złożyło wniosku o przyznanie środków 

z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.  

Poniższa tabela zawiera zestawienie zadań określonych przez poszczególne 

sołectw wraz z kosztami ich realizacji.



L.p. Sołectwo 
Kwota 

wydatkowana 
Nazwa przedsięwzięcia 

Kwota 
wydatkowana 

Opis 

1. Baboszewo 25 398,28 zł 

Remont oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Baboszewo 

10 759,36 zł 
W ramach zadania zamontowano 14 lamp i 150 m linii 

elektroenergetycznej. 
Monitoring przy placu zabaw 

„Mały Skrzat” 
5 788,38 zł 

W ramach zadania zamontowano 3 kamery wraz  
z rejestratorem i dyskiem twardym. 

Zakup namiotu - pawilon 1 697,00 zł 
W ramach zadania zakupiono namiot magazynowy o wymiarach 4m 

x 6m x 2m 

Progi spowalniające i utwardzenie 
terenu przy ul. Przemysłowej 

 
6 190,34 zł 

W ramach zadania wykonano chodnik na placu przed blokiem na ul. 
Przemysłowej  

i zakupiono oraz zamontowano  3 progi zwalniające wraz  
z oznakowaniem. 

Znaki witacze - 
Sprawa montażu witaczy zostanie ponownie rozpatrzona w 2019 

roku. 
Ławki i zieleń na terenu placu 
zabaw "Mały Skrzat” i siłowni 

zewnętrznej 
963,20 zł W ramach zadania zabaw zamontowano 2 ławki i zakupiono 23 szt. 

2. Bożewo 11 377,50 zł Remont dróg gminnych 11 377,50 zł W ramach zadania zakupiono piasek i pospółkę do remontu dróg 

3. Brzeście 10 969,45 zł 
Remont oświetlenia drogowego w 

sołectwie Brzeście 
10 969,45 zł 

W ramach zadania zamontowano 6 lamp i 600 m linii 
elektroenergetycznej. 

4. Brzeście Małe 11 552,93 zł 
Remont oświetlenia drogowego 

sołectwa Brzeście Małe 
11 552,93 zł 

 

W ramach zadania zamontowano 7 lamp i 600 m linii 
elektroenergetycznej. 

 

5. Brzeście Nowe 14 278,19 zł Oświetlenie wsi Brzeście Nowe 14 278,19 zł 
W ramach zadania zamontowano 7 lamp, 700 m linii 

elektroenergetycznej i 1 szafkę oświetleniową. 

6. Budy Radzymińskie 7 857,52 zł 
Remont oświetlenia drogowego w 

sołectwie Budy Radzymińskie 
7 857,52 zł 

 
W ramach zadania zamontowano 6 lamp i 350 m linii 

elektroenergetycznej. 

7. Cieszkowo Kolonia 13 163,95 zł 

Ogrodzenie boiska 
zlokalizowanego na działce 

gminnej 
9 163,95 zł W ramach zadania  zakupiono materiały do ogrodzenia boiska. 

Zakup i montaż wiaty na boisku 
zlokalizowanym na działce 

gminnej 
4 000,00 zł 

W ramach zadania  zakupiono i zamontowano wiatę na terenie 
boiska. 

 
8. Cieszkowo Nowe ---------- ---------- ---------- ---------- 

9. Cieszkowo Stare 14 864,66 zł 
Rozbudowa placu zabaw 11 578,10 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni 
zewnętrznej: wioślarz, biegacz, wahadło + twister i ławkę stałą. 

Budowa progów zwalniających na 
drodze gminnej 

3 286,56 zł 
 

W ramach zadania zakupiono 2 progi zwalniające wraz z 
oznakowaniem. 

      



  

10 Cywiny Dynguny 13 109,63 zł 

Remont oświetlenia drogowego 
w sołectwie Cywiny Dynguny 

8 500,00 zł 
 

W ramach zadania zamontowano 4 lampy, 350 m linii 
elektroenergetyczną i 1 szafkę oświetleniową 

Ogrodzenie działki gminnej pod 
budowę placu zabaw w 

miejscowości Cywiny Dynguny 
4 609,63 zł 

W ramach zadania ogrodzono działkę gminną przeznaczoną 
pod utworzenie placu zabaw. 

11 Cywiny Wojskie 13 401,16 zł 
Remont oświetlenia drogowego 

w sołectwie Cywiny Wojskie 
13 401,16 zł 

W ramach zadania zamontowano 6 lamp, 800 m linii 
elektroenergetycznej i 1 szafkę oświetleniową. 

 

12 Dłużniewo 16 789,91 zł 
Remont oświetlenia drogowego 

w sołectwie Dłużniewo 
16 789,91 zł 

W ramach zadania zamontowano 7 lamp, 550 m linii 
elektroenergetycznej, 1 szafkę oświetleniową i pokryto koszt 

opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej 
wykonanego oświetlenia drogowego. 

13 Dramin 14 490,71 zł 

Ogrodzenie boiska 12 690,71 zł 
W ramach zadania ogrodzono działkę gminną przeznaczoną 

pod boisko. 

Zakup kosiarki spalinowej do 
koszenia trawy 

1 800,00 zł W ramach zadania zakupiono kosiarkę spalinową. 

14 Dziektarzewo 12 997,90 zł 

Zakup wykaszarki dla potrze 
świetlicy wiejskiej w 

Dziektarzewie 

1 330,00 zł 
 

W ramach zadania zakupiono wykaszarkę. 

Zakup zmywarki dla potrzeb 
świetlicy wiejskiej w 

Dziektarzewie 

1 486,17 zł 
 

W ramach zadania zakupiono zmywarkę. 

Próg zwalniający 3 286,56 zł 
W ramach zadania  i zakupiono 2 progi zwalniające wraz z 

oznakowaniem. 

Podłączenie oświetlenia 6 895,17 zł 

W ramach zadania  zamontowano 3 lamp, 150 m linii 
elektroenergetycznej, 1 szafkę oświetleniową i pokryto koszt 

opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej 
wykonanego oświetlenia drogowego. 

15 Galomin 15 113,17 zł 
Remont oświetlenia drogowego 

w sołectwie Galomin 
15 113,17 zł 

W ramach zadania zamontowano 2 lampy, 850 m linii 
elektroenergetycznej i 2 szafki oświetleniowe. 

 

16 Galominek 11 105,26 zł Remont drogi gminnej 11 105,26 zł W ramach zadania zakupiono pospółkę do remontu dróg. 

 



 

17. Galominek Nowy 9 066,39 zł 

Zakup i montaż hydrantów ppoż. 3 000,00 zł 
W ramach zadania wymieniono 2 szt. hydrantów nadziemnych  

w sołectwie Galominek Nowy 
Umieszczenie barierki na 
przystanku autobusowym 

350,55 zł 
W ramach zadania zakupiono i zamontowano barierkę ochronną na 

przystanku autobusowym. 

Znaki drogowe 1 488,30 zł 
W ramach zadania zakupiono i zamontowane znaki drogowe na 

terenie sołectwa. 
Zakup i montaż barier 

ochronnych na przepuście wzdłuż 
drogi gminnej 

2 000,00 zł 
W ramach zadnia  zakupiono barierę energochłonną. 

 

Remont oświetlenia drogowego 2 227,54 zł 
W ramach zadania zamontowano 1 lampę i 150 m linii 

elektroenergetycznej. 

18. 
Goszczyce 
Poświętne 

10 938,26 zł 
Remont oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Goszczyce 
Poświętne 

10 938,26 zł 
 

W ramach zadania  zamontowano 6 lamp, 450 m linii 
elektroenergetycznej i 1 szafkę oświetleniową. 

19. Goszczyce Średnie 11 787,20 zł 
Budowa w obrębie terenu 

świetlicy wiejskiej zewnętrznej 
siłowni do odpoczynku 

11 787,20 zł 

W ramach ww. zadania zakupiono i zamontowano urządzenia 
zabawowe; wyciskanie siedząc + pylon + wyciąg górny; wioślarz; 

twister + wahadło i 3 szt. ławek. Zadanie współfinansowane było z 
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Wysokość 

dofinansowania wyniosła 9 778,50 zł. 

20. Jarocin 17 200,00 zł 

Zakup i montaż lamp solarnych w 
miejscowości Jarocin 

15 700,00 zł 
W ramach zadania zamontowano 2 lampy solarne. 

 

Zakup działki 1 500,00 zł 
W ramach zadania  pokryto koszty geodezyjne podziału działki pod 

utworzenie placu zabaw w sołectwie Jarocin. 

21. Jesionka 9 966,69 zł 
Dożwirowanie dróg stanowiących 

własność Gminy Baboszewo w 
sołectwie Jesionka 

9 966,69 zł W ramach zadania zakupiono pospółkę do remontu dróg. 

22. Kiełki 5 764,78 zł 
Remont oświetlenia ulicznego w 

sołectwie Kiełki 
5 764,78 zł 

W ramach zadania  zamontowano 3 lampy, 200 m linii 
elektroenergetycznej i 1 szafkę oświetleniową. 

23. Korzybie 11 630,73 zł 
Remont oświetlenia drogowego w 

sołectwie Korzybie 
11 630,73 zł 

W ramach zadania zamontowano 5 lamp, 700 m linii 
elektroenergetycznej. 

24. Kowale 13 025,72 zł Remont oświetlenia drogowego 13 025,72 zł 
W ramach zadania zamontowano 5 lamp i 850 m linii 

elektroenergetycznej. 

 



 

25 Krościn 10 338,46 zł 

Wyremontowanie budynku 
świetlicy wiejskiej w sołectwie 

Krościn 

 
5 626,82 zł 

W ramach zadania zakupiono materiały i dokonano remontu 
budynku świetlicy wiejskiej. 

Zakup i montaż lustra 
drogowego 

432,78 zł 
W ramach zadania zakupiono i zamontowano lustro drogowe 

na terenie sołectwa. 

Rozbiórka budynku oraz 
uporządkowanie terenu działki 

wokół świetlicy 
0,00 

Zadanie wykonali pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

Remont oświetlenia drogowego 
w sołectwie Krościn 

4 278,86 zł 
W ramach zadania zamontowano 2 lampy i 250 m linii 

elektroenergetycznej. 

26 Kruszewie 8 288,84 zł 
Remont oświetlenia ulicznego w 

sołectwie Kruszewie 
8 288,84 zł 

W ramach zadania zamontowano 4 lamp, 100 m linii 
elektroenergetycznej i 2 szafki oświetleniowe. 

27 Lachówiec 10 421,79 zł 
Dożwirowanie dróg gminnych w 

sołectwie Lachówiec 
10 421,79 zł W ramach zadania zakupiono pospółkę do remontu dróg. 

28 Lutomierzyn 14 236,44 zł 
Remont oświetlenia drogowego 

w sołectwie Lutomierzyn 
14 236,44 zł 

 
W ramach zadania zamontowano 5 lamp, 500 m linii 

elektroenergetycznej i 3 szafki oświetleniowe. 

29 Mystkowo 10 914,66 zł 

Zagospodarowanie terenu przy 
Szkole Podstawowej w 

Mystkowie (zakup i montaż 
altany oraz elementów 

wyposażenia placu zabaw) 

10 914,66 zł 
W ramach zadania zakupiono i zamontowano altanę. 

 

30 Niedarzyn 15 553,63 zł 

Wyposażenie części budynku 
położonego na dz. 132 w 
miejscowości Niedarzyn 

12 133,63 zł 
W ramach zadania zakupiono: zestaw kina domowego; TV; 

lodówkę; zastawę; stoły, krzesła i zmywarkę 
 

Zakup i montaż wiaty 
przystankowej 

3 420,00 zł 
W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę 

przystankową. 

31 Pawłowo 13 526,71 zł 
Zakup i montaż lamp solarnych 

w sołectwie Pawłowo 
13 526,71 zł W ramach realizacji zadania zakupiono dwie lampy solarne. 

32 Pieńki Rzewińskie 12 126,10 zł 

Budowa placu zabaw w 
miejscowości Pieńki Rzewińskie 

(zakup i montaż wyposażenia 
placu zabaw) 

12 126,10 zł 

W ramach zadania  zakupiono i zamontowano: huśtawkę 
podwójną; bujak delfin; bujak osiołki; huśtawę ważka; 

piaskownicę; drabinkę poziomą; komplet ogrodowy – stół i 
ławy. 

33 Polesie 9 338,32 zł 

Remont oświetlenia drogowego 
w sołectwie Polesie 

6 107,11 zł 
W ramach zadania zamontowano 3 lampy i 350 m linii 

elektroenergetycznej. 
Remont nawierzchni drogi 

Dziektarzewo Wylaty - Polesie 
3 231,21 zł W ramach zadania zakupiono pospółkę do remontu dróg. 

 



34. Rybitwy 5 620,76 zł 

Projekt oświetlenia drogowego w 
miejscowości Rybitwy 

4 999,95 zł 
 

W ramach zadania wykonawca opracował dokumentację projektową 
oświetlenia drogowego w miejscowości Rybitwy 

Remont przepustów pod drogami 
gminnymi w sołectwie Rybitwy 

620,81 zł 

W ramach zadania zostały wyremontowane 2 przepusty. Do kosztów 
zadania nie mogły zostać ujęte koszy remontów przepustów pod 

zjazdami do indywidualnych posesji. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, utrzymanie zjazdów, 
łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do 
właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. 

35. Rzewin 20 247,45 zł 

Remont oświetlenia drogowego w 
sołectwie Rzewin 

13 886,85 zł 
W ramach zadania zamontowano 11 lamp i 600 m linii 

elektroenergetycznej. 
Zakup bramek, ławek i oprysków 

na boisko 
6 360,60 zł 

W ramach zadania zakupiono 3 ławki, 2 bramki oraz opryski. 
 

36. Sarbiewo 7 452,00 zł 

Uzupełnienie oświetlenia 
drogowego na terenie wsi 

Sarbiewo 
5 530,67 zł 

W ramach zadania zamontowano 5 lamp i 300 m linii 
elektroenergetycznej. 

 

Remont chodników 1 921,33 zł 
W ramach zadania dokonano zakupu materiałów do remontu 

chodnika z kostki betonowej w miejscowości Sarbiewo. 

37. Sokolniki Nowe 11 591,84 zł 
Remont oświetlenia drogowego w 

sołectwie Sokolniki Nowe 
11 591,84 zł 

W ramach zadania zamontowano 6 lamp i 650 m linii 
elektroenergetycznej. 

38. Sokolniki Stare 14 391,00 zł Projekt oświetlenia drogowego 14 391,00 zł 
W ramach zadania wykonawca opracował dokumentację projektową 

oświetlenia drogowego w miejscowości Sokolniki Stare. 

39. Śródborze 16 532,64 zł 
Remont oświetlenia drogowego w 

sołectwie Śródborze 
16 532,64 zł 

W ramach zadania zamontowano 7 lamp, 750 m linii 
elektroenergetycznej i 1 szafkę oświetleniową. 

40. Wola Dłużniewska 11 875,06 zł 
Remont drogi gminnej Wola 

Dłużniewska - Pawłowo 
11 875,06 zł 

W ramach zadania dokonano wyznaczenia punktów granicznych 
oraz zakupiono pospółkę do remontu dróg. 

41. Wola Folwark 14 498,94 zł 
Budowla placu zabaw dla dzieci 12 801,95 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano: zestaw zabawowy; 
karuzelę tarczową; bujak sprężynowy; huśtawkę ważka i komplet 

ogrodowy (stół i ława). 

Zakup namiotu 1 696,99 zł 
W ramach zadania zakupiono namiot magazynowy o wymiarach 4m 

x 6m x 2m 

42. Zbyszyno 14 570,44 zł 
Remont oświetlenia drogowego w 

sołectwie Zbyszyno 
14 570,44 zł 

W ramach zadania zamontowano 8 lamp i 900 m linii 
elektroenergetycznej. 

 

Tabela nr 22. Dane dotyczące funduszu sołeckiego w gminie Baboszewo w 2018 r. 

 

 



 

4.4. Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich 
 

Gmina w miarę możliwości finansowych udziela wsparcia finansowego dla 

Powiatu Płońskiego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Płońsku oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. 

Wsparcie tych jednostek, nie podlegających gminie, przekłada się na działania na 

rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz poprawę warunków 

komunikacyjnych mieszkańców naszej gminy.   

W analizowanym okresie Gmina Baboszewo udzieliła pomocy finansowej dla 

jednostek samorządu powiatowego i wojewódzkiego: 

Powiat Płoński 

• Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej  

w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, 

łączących się z siecią TEN-T – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – 

Dzierzążnia – Kucice” – 201 185 zł 

• Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej  

w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, 

łączących się z siecią TEN-T – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica 

Szlachecka – Starczewo – Arcelin – 691 641 zł, 

• Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku z przeznaczeniem na zakupy sprzętu medycznego – 10 000 zł  

 

Województwo Mazowieckie 

• Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji’’ – (Projekt 

ASI) - 587,31 
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Fundusz Wsparcia 

• Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  

z przeznaczeniem na dokończenie budowy nowej strażnicy Powiatowej Straży 

Pożarnej w Płońsku – 10 000 zł, 
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5. Informacje o stanie mienia komunalnego (aktywność 
organu w sferze mienia komunalnego) 

 

 Znaczącą część zasobów (z uchwały o mieszkaniowym zasobie nieruchomości 

Gminy Baboszewo), w skład których wchodzą także budynki socjalne oraz 

nieruchomości gruntowe. 

Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w budynkach, stanowiących własność lub 

współwłasność Gminy, wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiają poniższe 

tabele. 

 
 

Stan mienia komunalnego gminy Baboszewo na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. 
Miejscowość – 

wieś 
Ogółem 

powierzchnia w ha 

W tym 
użytkowanie 
wieczyste w 

ha 

W tym drogi 
gminne w ha 

1 Baboszewo 32,3601 (22,9366) 0,5894 9,4235 

2 
Budy 

Radzymińskie 
3,53 1,06 2,47 

3 Brzeście 2,1099  2,1099 
4 Brzeście Małe 3,10  3,10 
5 Brzeście Nowe 4,8432 0,6832 4,16 
6 Bożewo 3,14  3,14 
7 Cieszkowo Nowe 1,28  1,28 
8 Cieszkowo Kolonia 6,5512 (1,88)  4,6712 
9 Cieszkowo Stare 10,1996 (0,3596)  9,84 
10 Cywiny Dynguny 6,7892  (1,5735)  5,2157 
11 Cywiny Wojskie 5,70  5,70 
12 Dłużniewo 10,7008 (2,4780)  8,2228 
13 Dziektarzewo 17,6080  (10,4530) 1,56 7,1550 
14 Dramin 7,8644 (0,9044)  6,96 
15 Galomin 8,2453  (3,04)  5,2053 
16 Galominek 0,66  0,66 
17 Galominek Nowy 3,0837  3,0837 

18 
Goszczyce 
Poświętne 

2,5003  2,5033 

19 Goszczyce Średnie 8,57  (0,54)  8,03 
20 Jarocin 6,8092 0,16 6,6492 
21 Jesionka 3,98  3,98 
22 Kowale 2,86  2,86 
23 Kruszewie 3,46  3,46 
24 Korzybie 7,8124  (0,80)  7,0124 
25 Krościn 6,67 (0,62)  6,05 
26 Kiełki 10,8426  10,8426 
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27 Lachówiec 3,95  3,95 
28 Lutomierzyn 7,5963  (2,8758)  4,7205 
29 Mystkowo 3,30  (1,24)  2,06 
30 Niedarzyn 6,9820  (2,16)  4,8220 
31 Pawłowo 5,4549  5,4549 
32 Polesie 3,69  (2,30)  1,39 
33 Pieńki Rzewińskie 3,4822  (0,10)  3,3822 
34 Rybitwy 4,94  4,94 
35 Rzewin 14,5038  (4,5784) 0,88 9,9254 

36 
Sokolniki Nowe  

i Stare 
7,3576  (1,55)  5,8076 

37 Sarbiewo 4,2273  (0,4173)  3,81 
38 Śródborze 7,7944  (2,5749) 0,0850 5,2195 
39 Wola Dłużniewska 4,23  4,23 
40 Wola Folwark 7,37  7,37 
41 Zbyszyno 3,4299  (0,09)  3,3399 

Razem 269,5783 5,0176 204,2036 

 

 

Lokale mieszkalne 

L.p. Miejscowość Liczba lokali Łączna 
powierzchnia (m2) 

1. Baboszewo 18 890,67 
2. Cywiny Dynguny 18 713,76 
3. Śródborze 7 290,00 
4. Niedarzyn 6 202,74 
5. Rzewin 2 96,00 
6. Polesie 1 59,00 

SUMA  52 2252,17 

Tabela nr 23. Stan mienia komunalnego. Analiza porównawcza 2017/2018. 
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6. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 
6.4. Strategia rozwoju Gminy Baboszewo 
 

Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 – 2025 została przyjęta Uchwałą 

Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie 

przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Baboszewo pn. „Strategia Rozwoju Gminy 

Baboszewo na lata 2015 – 2025”. Dokument ten pozwala ukierunkować rozwój Gminy 

Baboszewo w perspektywie kilkunastu lat, umożliwia planowanie poszczególnych 

przedsięwzięć i inwestycji, a także pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację 

poszczególnych zadań. Zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu narzucają 

konieczność nieustannego monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów  

i sposobów ich realizacji. Niezbędnych do tego informacji mają dostarczyć coroczne 

raporty z wykonania kierunków działań, zestawiające poszczególne zadania 

realizowane w danym roku, dostosowane do obranych kierunków działań 

sformułowanych w ramach celów strategicznych i operacyjnych, na podstawie których 

sporządzono sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 

2015 – 2025. 

Podczas prac nad opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 

– 2025 władze gminy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy 

uczestniczący w warsztatach strategicznych wyznaczyli wizję Gminy Baboszewo, 

misję rozwoju, a także główne cele strategiczne zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju:  

1. Wizja Gminy Baboszewo: 

Gmina Baboszewo szansą dla wszystkich – jako miejsce przyjazne do życia i pracy, 

stwarzające dobre warunki do rozwoju. 

2. Misja rozwoju Gminy Baboszewo: 

Wzmocnienie potencjału społecznego – gospodarczego i efektywne wykorzystanie 

walorów przyrodniczych Gminy Baboszewo do budowania zrównoważonego rozwoju 

regionu. 

3. Cele strategiczne:  

 Cel strategiczny I: Zdrowie & Pomoc społeczna. 
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 Cel strategiczny II: Rynek pracy & Przedsiębiorczość & Bezrobocie  

& Demografia. 

 Cel strategiczny III: Infrastruktura & Środowisko: obiekty użyteczności 

publicznej & Infrastruktura techniczna i dziedzictwa kulturowego.  

 Cel strategiczny IV: Edukacja & Sport & Rekreacja & Kultura & Dziedzictwo 

kulturowe. 

Monitoring realizacji Strategii jest powiązany z systemem monitoringu stanu 

rozwoju gminy i stanowi jego integralną część. Przy założeniu, że Strategia Rozwoju 

Gminy Baboszewo jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju 

obszaru, można dostrzec prostą i jednoznaczną zależność – to stan rozwoju gminy  

w największym stopniu świadczy o jakości i trafności ustaleń Strategii oraz 

efektywności jej wdrażania. System monitoringu stanu gminy prowadzony jest przez 

Komisję Rady Gminy ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy i Zespół ds. 

Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy.  

Proces monitoringu ma na celu zapewnienie realizacji Strategii zgodnie z jej 

priorytetami oraz w razie konieczności bieżące dostosowywanie założeń Strategii do 

zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. 

W celu ułatwienia monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji, 

wprowadzony został zestaw wskaźników, który w jednoznaczny sposób obrazuje 

rezultaty działań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 – 

2025. 

Zagadnienie 

będące 

przedmiotem 

analiz 

Stan na 

31.12.2016 r. 

Stan na     

31.12.2017 r. 

Stan na   

31.12.2018 r. 
Gestor danych 

Stopa bezrobocia 

12,8 % - dla 

powiatu 

płońskiego, 

zarejestrowanyc

h osób 

bezrobotnych  

w PUP Płońsk  

z terenu Gminy 

Baboszewo było 

424 osoby 

10,4 % - dla 

powiatu 

płońskiego, 

zarejestrowanych 

osób 

bezrobotnych  

w PUP Płońsk  

z terenu Gminy 

Baboszewo było 

366 osoby 

10,4 % - dla 

powiatu 

płońskiego, 

zarejestrowanych 

osób 

bezrobotnych   

w PUP Płońsk  

z terenu Gminy 

Baboszewo było 

352 osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
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Liczba nowo 

rejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych 

30 27 34 

Referat Spraw 

Obywatelskich, 

Ewidencji 

Ludności i 

Działalności 

Gospodarczej, 

Urząd Stanu 

Cywilnego 

(Ewidencja 

działalności 

gospodarczej) 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

korzystających ze 

środków pomocy 

społecznej: liczba 

gospodarstw/rok 

245 222 212 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Odsetek osób w 

wieku 

produkcyjnym w 

populacji: 

wskaźnik 

63,1 % 61,8 % 61,4 % 

Referat Spraw 

Obywatelskich, 

Ewidencji 

Ludności i 

Działalności 

Gospodarczej, 

Urząd Stanu 

Cywilnego 

(Ewidencja 

działalności 

gospodarczej) 

Odsetek osób w 

wieku 

poprodukcyjnym 

w populacji: 

wskaźnik 

16,90 % 
17,11 % 17,55 % 

Referat Spraw 

Obywatelskich, 

Ewidencji 

Ludności i 

Działalności 

Gospodarczej, 

Urząd Stanu 

Cywilnego 

(Ewidencja 

działalności 

gospodarczej) 

Liczba 

wdrożonych 

projektów 

edukacyjnych: 

liczba/rok 

1 3 2 

Placówki 

oświatowe 

działające na 

terenie Gminy 

Baboszewo oraz 

Referat Ogólno – 

Administracyjny  

i Zamówień 

Publicznych 

(Administracja 

Szkół, 
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Księgowość 

Oświatowa, 

Kultura i Sport, 

Promocja) 

Wielkość 

nakładów na 

projekty 

inwestycyjne: 

wartość/ rok 

4 989 510,35 zł 
3 803 763,03 zł 3 228 309,79 zł 

Referat 

Finansowo – 

Podatkowy oraz 

Referat 

Inwestycji  

i Infrastruktury 

Technicznej 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny Wskaźniki monitorowania 

Cel 1 
Zdrowie & Pomoc Społeczna 

Zapewnienie odpowiednich warunków do 
świadczenia wysokiej jakości usług zdrowotnych 

i społecznych poprzez działania 
infrastrukturalne, zakup sprzętu i wyposażenia 

oraz programy kompleksowej aktywizacji dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych i wykluczonych 

społecznie itp. 
 

 Liczba zakupionego sprzętu medycznego 

do diagnostyki, terapii, rehabilitacji do 

obiektów ochrony zdrowia działających 

na terenie Gminy Baboszewo: 0 szt. 

 
 Liczba zmodernizowanych i utworzonych 

obiektów z zakresu ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej: 0 szt. 

 
 Liczba utworzonych mieszkań socjalnych: 

10 szt. 

1. Budynek mieszkalny wielorodzinny  
w miejscowości Cywiny Dynguny. 

 
 Liczba wdrożonych programów 

profilaktycznych z zakresu ochrony 

zdrowia:     0 szt. 

 
Cel 2 

Rynek pracy & Przedsiębiorczość & Bezrobocie & Demografia 
Podniesienie poziomu konkurencyjności 

społeczno-ekonomicznej Gminy Baboszewo 
poprzez zintegrowane działania związanie z 

rozwojem i efektywnym wykorzystaniem 
potencjału obszaru do rozwoju 

przedsiębiorczości, rolnictwa, budowania 
wykwalifikowanych zasobów pracy oraz 

dywersyfikacji lokalnych działalności 
gospodarczych 

 

 Liczba projektów wpływających na wzrost 

przedsiębiorczości oraz potencjał 

inwestycyjny Gminy Baboszewo: 0 szt. 

 
 Liczba programów/projektów z zakresu 

aktywizacji zawodowej, społecznej, 

podnoszących kwalifikacje zawodowe 

osób bezrobotnych i wykluczonych 

społecznie: 2 szt. 
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1. Organizacja prac publicznych oraz 
robót interwencyjnych dla osób 

bezrobotnych. 
2. Organizacja staży dla osób 

bezrobotnych. 
 

Cel 3 
Infrastruktura i Środowisko: obiekty użyteczności publicznej 

& infrastruktura techniczna i dziedzictwa kulturowego 
Poprawa bazy infrastrukturalnej obiektów 
publicznych oraz infrastruktury sanitarnej 
i drogowej w celu zwiększenia dostępności, 
jakości i bezpieczeństwa dla mieszkańców, 

turystów, przedsiębiorców przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska naturalnego. 

 

 Liczba utworzonych oraz wspartych 

świetlic wiejskich: 3 szt. 

1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Niedarzyn. 

2. Prace malarskie w świetlicy 

środowiskowej w Baboszewie. 

3. Remont budynku w Krościnie. 

 
 Długość wybudowanej sieci wodno-

kanalizacyjnej oraz deszczowej, SUW: 0 

szt. 

 
 Liczba wybudowanych przydomowych 

oczyszczalni ścieków: 0 szt. 

 
 Liczba obiektów poddanych 

termomodernizacji: 2 szt. 

1. Budynek socjalny w sołectwie 

Niedarzyn. 

2. Budynek OSP Sarbiewo. 

 
 Liczba obiektów, na których 

zainstalowano OZE: 0 szt. 

 
 Długość przebudowanej/wyremontowanej 

infrastruktury drogowej: 1,748 km 

1. Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości  Galomin o długości 

0,868 km. 

2. Przebudowa ścieżki pieszo-

rowerowej poprzez wykonanie 

oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Sokolniki Nowe na odcinku 0,880 

km. 

3. Przebudowa dróg gminnych nr 

300158W  

i 300153W w miejscowości Jarocin 

poprzez montaż 2 lamp solarnych. 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 

300161W  

w miejscowości Pawłowo poprzez 

montaż 2 lamp solarnych. 

 
Cel 4 

Edukacja & sport & rekreacja & kultura & dziedzictwo kulturowe 
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Wielofunkcyjny rozwój obszaru oraz 
zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju 

edukacji, sportu, turystyki, rekreacji oraz 
promowania dziedzictwa kulturalnego regionu 

 

 Liczba zmodernizowanych/doposażonych 

obiektów oświatowych: 5 szt. 

1. Szkoła Podstawowa w Baboszewie: 

wykonanie okablowania dla sieci 

internetowej, prace malarskie. 

2. Przedszkole w Baboszewie: prace 

malarskie. 

3. Szkoła Podstawowa w Mystkowie: 

zagospodarowanie terenu poprzez 

zakup  

i montaż altany, wymiana podłogi i 

prace malarskie. 

4. Szkoła Podstawowa w Polesiu: prace 

malarskie. 

5. Szkoła Podstawowa w Sarbiewie: 

wymiana podłogi, remont gabinetu 

pielęgniarskiego i prace malarskie. 

 
 Liczba zmodernizowanych obiektów 

sportowych: 4 szt. 

1. Wymiana oświetlenia na Hali 

Sportowo-Widowiskowej w 

Baboszewie. 

2. Utworzenie siłowni zewnętrznej  

w sołectwie Cieszkowo Stare. 

3. Ogrodzenie boiska w sołectwie 

Dramin. 

4. Ogrodzenie terenu pod plac zabaw 

 w sołectwie Cywiny Dynguny. 

 
 

 Liczba wybudowanych obiektów 

sportowych:  

3 szt. 

1. Utworzenie placu zabaw w sołectwie 

Pieńki Rzewińskie. 

2. Utworzenie placu zabaw w sołectwie 

Wola Folwark. 

3. Utworzenie placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej  

w Goszczycach Średnich. 

 
 Liczba utworzonych obiektów z zakresu 

kultury: 0 szt. 

 
 Liczba 

zmodernizowanych/zrewitalizowanych 

obiektów/obszarów: 1 szt. 

1. Remont zabytkowej drewnianej 

ciesielskiej bramy z 1917 r. w 

miejscowości Dziektarzewo. 
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 Długość wybudowanych i wyznaczonych 

szlaków turystycznych/rowerowych: 0 km 

 
 Liczba wdrożonych programów 

edukacyjnych    i pozalekcyjnych dla 

dzieci i młodzieży: 2 szt. 

1. Projekt wieloletni „Niepodległa”. 

2. Program rządowy „Aktywna tablica”. 

 

Tabela nr 24. Zakres monitoringu i osiągnięć Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata  
2015 – 2025 

 

6.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo 
 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowany dla gminy Baboszewo jest 

dokumentem strategicznym, obejmującym działania przyczyniające się do poprawy 

jakości powietrza. Głównym zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez gminę Baboszewo, które 

sprzyjają realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu 

sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji 

rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze 

wskazaniem ich źródeł finansowania.  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo ma za zadanie 

przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno – 

energetycznym do roku 2020: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Ponadto gmina zamierza1: 

 poprawić jakość powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji 

CO2 i gazów cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy; 

 optymalizować działania związane z produkcją i wykorzystaniem energii; 

                                           
1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015-2022. 
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 poprawić jakoś powietrza, dzięki zmniejszeniu globalnej emisji zanieczyszczeń 

i gazów cieplarnianych związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej 

produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym; 

 rozwinąć planowanie energetyczne w gminie oraz zapewnić bezpieczeństwo 

dostaw nośników energii na jej terenie; 

 zwiększyć znaczenie zarządzania energią i środowiskiem; 

 obniżyć zapotrzebowanie na energię w poszczególnych sektorach odbiorców 

energii; 

 kreować wizerunek gminy, jako „zielonego” samorządu, dbającego o jakość 

środowiska i w sposób odpowiedzialny i racjonalny wykorzystującego energię; 

 promować i zakorzenić w lokalnej społeczności działania i nawyki wpływające 

na ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. 

Lp. Działanie Realizator 
Poniesiony 

koszt (zł) 
Zrealizowane działania 

1 

Ograniczenie 

emisji z budynków 

mieszkalnych – 

wymiana kotłów 

Mieszkańcy 

gminy 
b/d 

Mieszkańcy gminy Baboszewo 

mieli możliwość pozyskiwania 

dotacji na wymianę źródeł 

energii i termomodernizację w 

ramach Programu „Czyste 

Powietrze”.  

W ramach pomocy udzielono 

zainteresowanym wstępnych 

informacji dotyczących 

projektu. 

2 

Rozwój 

budownictwa 

pasywnego i 

energooszczędnego 

Mieszkańcy 

gminy i inne 

jednostki 

b/d b/d 

3 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

kolektory 

słoneczne 

Mieszkańcy 

gminy 
b/d 

Mieszkańcy montują kolektory 

słoneczne bez konieczności 

zgłaszania tego do Urzędu 

Gminy Baboszewo 

4 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

Mieszkańcy 

gminy 
b/d 

Mieszkańcy montują OZE bez 

konieczności zgłaszania tego 

do Urzędu Gminy Baboszewo 
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małe instalacje 

fotowoltaiczne 

5 

Budowa przyłączy 

gazu do domów 

jednorodzinnych 

Mieszkańcy 

gminy /PSG 
b/d 

Według danych Urzędu Gminy 

Baboszewo w 2018 r. 

wybudowano nowe przyłącza 

gazowe do budynków osób 

fizycznych. 

6 

Budowa, 

rozbudowa i 

modernizacja dróg 

gminnych 

Gmina 

Baboszewo 
 

W 2018 roku: 

-pobudowano 867,8 m nowych 

dróg; 

7 

Działania związane 

z akcjami 

społecznymi 

Gmina 

Baboszewo 
b/d 

Odebranie odpadów 

zebranych podczas sprzątania 

rzeki Wkry 

8 

Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego 

Gmina 

Baboszewo 
468 346,19 

W 2018 r. dokonano montażu  

nowych punktów oświetlenia 

ulicznego. 

Zmodernizowano: 135 szt. 

lamp – 246 733,65 zł 

Wybudowano: 23 lampy led – 

221 612,54 zł. 

9 
Zakup lamp 

solarnych 

Gmina 

Baboszewo 
31 400,00 

Zakupiono i zamontowano 4 

lampy solarne: 2 szt.  

w miejscowości Pawłowo oraz 

2 szt. w miejscowości Jarocin 

10 

Działania z zakresu 

planowania 

przestrzennego 

Gmina 

Baboszewo 
b/d 

Przeprowadzono rozmowy 

wstępne dotyczące 

rewitalizacji Parku 

podworskiego  

w Dziektarzewie. 

Posadzono drzewka ozdobne 

na placu zabaw w Baboszewie. 

Tabela nr 25. Realizacja przedsięwzięć w 2018 r. w ramach PGN. 

 

6.6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Baboszewo na lata  
2018-2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 

 

 Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

(POŚ) jest realizacja przez Gminę Baboszewo polityki ochrony środowiska zbieżne  

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ 
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stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, która spaja 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu 

jednostki samorządu terytorialnego.  

W POŚ dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano 

możliwości jego poprawy na terenie gminy Baboszewo z uwzględnieniem dziesięciu 

obszarów interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pole 

elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 

geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

zasoby przyrodnicze i zagrożenia poważnymi awariami. Każdy z wymienionych 

wcześniej obszarów w POŚ zawiera podsumowanie i analizę SWOT, której celem jest 

ukazanie mocnych stron gminy oraz tych, które wymagają interwencji. Analiza 

ukazuje również szanse na poprawę stanu środowiska oraz zagrożenia, które mogą 

wpłynąć na nie negatywnie. Zgodnie z POŚ na terenie gminy Baboszewo planowane 

jest wykonanie 6 zadań, w celu poprawy stanu środowiska. Do zadań zostały 

przypisane wskaźniki, które ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji POŚ oraz 

będą stanowiły podstawę przygotowywania raportu z jego wykonania. 

Jakość powietrza 

 W 2018 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie dla 

obszaru województwa mazowieckiego przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza 

atmosferycznego dotyczącą roku 2017. Największym źródłem zanieczyszczeń na 

terenie gminy Baboszewo jest spalanie paliw na cele energetyczne oraz transport. 

Większość budynków na terenie gminy wyposażona jest w instalacje centralnego 

ogrzewania. Aby zminimalizować problem zanieczyszczenia powietrza należy 

zmodernizować lub przebudować systemy ogrzewania na terenie gminy Baboszewo, 

ograniczyć emisję CO2 z transportu kołowego oraz prowadzić dalszą rozbudowę sieci 

gazowej. W 2017 r. w strefie mazowieckiej, do której przynależy teren gminy 

Baboszewo nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń większości 

monitorowanych zanieczyszczeń. Do klasy A (na tych terenach nie zostały 

przekroczone wartości dopuszczalne) zaliczono poziomy stężeń: SO2, CO, NO2, C6H6, 

Pb, As, Cd, Ni, O3. Najwyższe przekroczenia dotyczą pyłów zawieszonych PM10  

i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle. Każdorazowe przekroczenie, któregokolwiek  
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z ww. zanieczyszczeń na terenie gminy było przekazywane mieszkańcom za 

pośrednictwem strony internetowej Gminy Baboszewo oraz Serweru SMS.  

Klimat akustyczny 

 Hałas jest definiowany jako dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia 

ludzkiego. Wszystko zależy od częstotliwości, natężenia, długotrwałości działania, 

charakteru zmian w czasie oraz cech odbiorcy, takich jak: nastrój, stan zdrowia  

i wiek. Największymi źródłami zagrożenia hałasem na terenie gminy Baboszewo są: 

• droga krajowa nr 7 Warszawa – Gdańsk (długość na terenie gminy ok. 11 km); 

• drogi powiatowe – 17 dróg o łącznej długości 106 km; 

• drogi gminne o łącznej długości 169 km; 

• torowiska w miejscach gdzie przebiega linia kolejowa relacji Nasielsk – Sierpc 

– Toruń ze stacją w Baboszewie; 

• zakłady przemysłowe powodujące hałas w związku z eksploatacja instalacji  

i urządzeń związanych z prowadzeniem działalności. 

 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne  

 Promieniowanie elektromagnetyczne jest zanieczyszczeniem, którego 

oddziaływanie jest niezauważalne gołym okiem, a wpływ na człowieka nie jest 

dostatecznie rozpoznany. Na terenie gminy Baboszewo nie prowadzono badań 

związanych z poziomem pół elektromagnetycznych, jednak badania wykonane na 

terenie województwa mazowieckiego nie wykazały przekroczeń wartości 

dopuszczalnych emisji fal elektromagnetycznych pochodzących z ww. źródeł.  

 

 

Gospodarka wodno-ściekowa   

 Na terenie gminy zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmuje 

się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie oraz Zakład Usług Wodnych  

w Mławie.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie eksploatuje 9 szt. 

przepompowni ścieków usytuowanych w Baboszewie i Brześciu Nowym. Ścieki są 

przepompowywane do pompowni głównej i kolejno za pomocą przewodu tłocznego do 
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oczyszczalni ścieków w Płońsku. Wydajność głównej pompowni wynosi 500 m3/dobę 

ścieków.  Szczegółowe dane dotyczące wodociągów i kanalizacji przedstawiono na 

poniższych wykresach.  

 

Wykres nr 23. Ilość przyłączy wodociągowych na przestrzeni lat 2012-2018. 

 Rozdzielcza sieć wodociągowa na terenie gminy Baboszewo w 2018 r. wynosiła 

196,6 km Zużycie wody przez gospodarstwa domowe na jednego mieszkańca na 

terenie gminy w 2018 r. wyniosło 46,4 m3. 

 

Wykres nr 24. Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej na przestrzeni lat 2012-2018. 
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Gmina Baboszewo posiada pozwolenia wodnoprawne, zezwalające na pobór wód 

podziemnych z 2 ujęć: 

1. Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Cieszkowo Kolonia w ilości: 

 Qmax.h=100,0 m3h 

 Qśr.d= 1703,0 m3/d 

2. Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Baboszewo na działce ewidencyjnej 

nr 278/2 w ilości: 

 Qmax.h=50,0 m3h 

 Qśr.d=700,0 m3/d 

 Qmax.roczny=255000 m3/ rok 

Przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych ujęcia Qe=60 m3/h  

i depresji S=2,3 – 3 m 

 

 Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej w 2018 r. wynosiła 16,2 km. Na 

terenie gminy Baboszewo z sieci kanalizacyjnej korzysta 2619 osób, przy ilości 

przyłączy równej 592 sztuk. W 2018 r. za pomocą sieci zostało odprowadzonych  

53 400 m3 ścieków. 

Głównym systemem w zakresie gospodarowania nieczystościami płynnymi, na terenie 

gminy Baboszewo są zbiorniki bezodpływowe, potocznie zwane szambami. Liczba 

gospodarstw domowych w 2018 r. korzystająca z takich zbiorników to 1317, natomiast 

z oczyszczalni przydomowych – 362 sztuk. 

 Sieć hydrologiczną gminy Baboszewo stanowi głównie rzeka Wkra, która 

przebiega przez północą część gminy. Największym jej dopływem jest rzeka 

Raciążnica, przepływająca przez centralną część gminy, z kierunku północno – 

zachodniego na południowy wschód. Długość Raciążnicy na terenie gminy to ok 14 

km. Jej dopływy to: Zadębie, Karsówka, Rokitnica i Dobrzyca.  

Zgodnie z mapą Państwowej Służby Hydrogeologiczna, cały obszar gminy znajduje się 

w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215 – Subniecka Warszawska – 

jeden zbiornik wód podziemnych oznaczonych jako: JCWPd nr 49.  

W związku z tym, że na terenie gminy nie ma zlokalizowanych punktów monitoringu 

jakości wód, stan jakości ustalono zgodnie ze stanem JCWPd nr 49, który dla 

większości punktów pomiarowych został zakwalifikowany do klas II i III.   



85 
 

 Główne zagrożenie dla gminy stanowi rzeka Wkra i wynika to z istniejącej 

możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego. Wody podziemne mają bardzo 

duże znaczenie ze względu na to, że stanowią źródło zaopatrzenia mieszkańców  

w wodę pitną. Największym zagrożeniem dla wód są powszechnie stosowane przez 

rolników nawozy chemiczne oraz zanieczyszczenia, pochodzące z innych gmin.  

Ważnym elementem dla gospodarki wodno – ściekowej jest zmniejszenie ilości 

zbiorników bezodpływowych oraz wzrost przydomowych oczyszczalni ścieków. Duża 

różnica pomiędzy przyłączami wodociągowymi a wyposażeniem w kanalizację wpływa 

na większą ilość powstawania ścieków komunalnych, które są potencjalnym źródłem 

zanieczyszczeń, m. in. rowów i kanałów melioracyjnych.  

Gleba i zasoby przyrody 

 Na terenie gminy Baboszewo, można wyróżnić następujące rodzaje gleb: 

 gleby bielicowe – gleby tworzące się na różnego rodzaju piaskach. 

Zachodzący w nich proces, polegający na wymywaniu niektórych 

związków chemicznych tworzących minerały nazywany jest 

bielicowaniem; 

 gleby brunatne – powstają na glinach zwałowych, piaskach  

i piaskowcach i dzielą się na: 

· brunatno – kwaśne, które tworzą się na podłożach bogatych  

w związku potasu, fosforu, magnezu i wapnia, 

· brunatno – wyługowane, które odznaczają się wyługowaniem 

górnej części profilu z kationów zasadowych oraz nie posiadają  

w składzie zawartości węglanu wapnia przez co mają ograniczoną 

żyzność; 

 gleby rdzawe – tworzą się z różnych rodzajów piasku (np. piaski 

sandrowe lub zwałowe); 

 gleby płowe – powstają na skałach kwaśnych i zasadowych oraz na 

utworach iłowych. Mają one zróżnicowany profil pod względem 

poziomów genetycznych; 

 gleby opadowo – glejowe – powstają w efekcie procesu oglejenia gleb  

w skutek gromadzących się wód opadowych. Występują na utworach 

trudno przepuszczalnych. 
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Gmina Baboszewo cechuje się glebami o dobrej jakości. Gleby zaliczające się 

do klas I – IV to około 70% wszystkich gruntów ornych. Najlepsze gleby występują  

w południowej części gminy: Bożewo, Kowale, Brzeście Nowe, Korzybie, Kruszewie  

i Niedarzyn. Mało korzystna struktura gruntów ornych występuje w północno – 

wchodniej części: Dramin, Śródborze, Pieńki Rzewińskie, Rybitwy, Goszczyce 

Poświętne, Goszczyce Średnie, Polesie, Budy Radzymińskie, Wola Folwark  

i Jesionka.  

Stan na 2018 rok dotyczący struktury zagospodarowania gruntów gminy 

Baboszewo wygląda następująco: 

 użytki rolne – 13 553 ha, 

 grunty pod wodami – 51 ha, 

 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 2 027 ha, 

 nieużytki – 123 ha, 

 grunty zabudowane i zurbanizowane – 448 ha, 

 tereny różne – 11 ha. 

 

 W 2018 roku powołano trzy składy komisji do spraw szacowania szkód  

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które powstały na 

terenie gminy Baboszewo spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 

Aż 39% wszystkich użytków rolnych zostało dotkniętych zjawiskiem ujemnych 

skutków przezimowania i suszy. Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe dane 

dotyczące prac ww. komisji. 

 

Pełna nazwa komisji 

Liczba 

wniosków 

złożonych 

do UG 

Baboszewo 

Całkowita 

powierzchnia 

upraw w 

zgłoszonych 

gospodarstwach 

rolnych 

Powierzchnia 

upraw 

dotkniętych 

zjawiskiem 

Komisja ds. szacowania szkód  

w związku z wystąpieniem ujemnych 

skutków przezimowania, które 

wystąpiły w okresie od 24.02.2018 do 

19 szt. 531,21 ha 189,36 ha 
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01.04.2018 powołana zarządzeniem 

nr 160 Wojewody Mazowieckiego  

z dnia  17 kwietnia 2018 r. 

Komisja ds. szacowania szkód  

w związku z wystąpieniem suszy, 

która miała miejsce w okresie od 

11.04.2018 do 20.06.2018, powołana 

zarządzeniem nr 369 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r. 

314 szt. 8829,97 ha 

5062,67 ha 

(w tym 879,21 ha 

traw) 

Tabela nr 26. Dane dotyczące komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
produkcji specjalnej spowodowanych wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania i suszy. 

 

Pełna nazwa komisji 

Liczba 

wniosków 

złożonych do  

UG Baboszewo 

Liczba 

uszkodzonych 

budynków 

gospodarczych 

Łączna wysokość 

szkód w środkach 

trwałych  

Komisja ds. szacowania 

szkód w związku  

z wystąpieniem huraganu, 

co miało miejsce w dniu 

21.06.2018 r. powołana 

zarządzeniem nr 397 

Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 29.06.2018 r. 

32 szt. 35 szt. 330 650,00 zł 

Tabela nr 27. Dane dotyczące komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
produkcji specjalnej spowodowanych wystąpieniem huraganu. 

 

 

 Teren gminy Baboszewo w 11,8% całkowitej powierzchni gminy pokryty jest 

lasami. Głównie znajdują się one w północnej części gminy. Dominują lasy na 

siedliskach boru mieszanego, lasu mieszanego oraz na siedliskach wilgotnych – olszy 

i lasy wilgotne. W składzie gatunkowym przeważa sosna. Na kolejnym miejscu jest 

brzoza i inne gatunki liściaste. 

  Gmina Baboszewo posiada na swoim terenie rezerwat przyrody  

w Dziektarzewie o powierzchni 5,35 ha. Celem ochrony jest zachowanie względów 

naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragmentów lasu pochodzenia 

naturalnego położonych na skarpie rzeki Wkry. Około 4 tys. ha terenu gminy jest 

włączona do Nadwkrzańskiego obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto Gmina 
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Baboszewo posiada na swoim terenie 31 pomników przyrody oraz 9 użytków 

ekologicznych. 

Gospodarka odpadami i usuwanie wyrobów z azbestem 

 Odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy Baboszewo odbierane są 

przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. W 2018 roku, firmą która zajmowała się 

odbieraniem odpadów komunalnych było przedsiębiorstwo CARBON-ŁĘG Sp. z. o. o. 

z siedzibą w Łęgu Kościelnym 19A, 09-210 Drobin. 

 I filar odbierania odpadów z terenu Gminy Baboszewo w 2018 r. wyglądał 

następująco: 

 Odpady zebrane w sposób zmieszany odbierane były bezpośrednio z terenu 

nieruchomości – wszystkie frakcje łącznie gromadzone w pojemnikach; 

 Odpady zebrane w sposób selektywny odbierane były bezpośrednio z terenu 

nieruchomości w następujących frakcjach: 

 worek żółty – metale i tworzywa sztuczne; 

 worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe; 

 worek niebieski – papier; 

 worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji lub przydomowy 

kompostownik w przypadku zabudowy jednorodzinnej; 

 szczelne pojemniki na odpady biodegradowalne w przypadku zabudowy 

wielolokalowej; 

 pojemniki na odpady zmieszane i mokre w przypadku zabudowy 

wielolokalowej. 

Odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych oraz letniskowych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. 

 II filar odbierania odpadów z terenu Gminy Baboszewo stanowi Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mający siedzibę przy  

ul. Warszawskiej 9E w Baboszewie, gdzie zgodnie z harmonogramem mieszkańcy 

mają możliwość przekazania: 

 przeterminowanych leków i chemikaliów; 

 zużytych baterii i akumulatorów; 

 zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych; 



89 
 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 zużytych opon; 

 odpadów zielonych; 

 papieru; 

 szkła; 

 opakowań wielomateriałowych; 

 tworzyw sztucznych; 

 odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji; 

 metali. 

PSZOK przyjmował nieodpłatnie wymienione wcześniej odpady komunalne 

wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Baboszewo, którzy złożyli 

deklaracje i uiszczali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Baboszewo. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniali we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

 Na 2018 r. została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

 zbieranymi w sposób zmieszany w wysokości 16 zł miesięcznie od mieszkańca; 

 zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 9 zł miesięcznie od mieszkańca. 

Ustalono również ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

 zbieranymi w sposób zmieszany w wysokości 100 zł za rok; 

 zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 80 zł za rok. 

 Od 1 stycznia 2016 r. Rada Gmina Baboszewo zwolniła w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnienie stanowi 40% miesięcznych stawek opłat 

uchwalonych przez Radę Gminy Baboszewo. Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
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wnoszona była w łącznej wysokości za trzy miesiące danego kwartału,  

z częstotliwością raz na kwartał w następujących terminach: 

 za okres styczeń – marzec – do 15 marca danego roku; 

 za okres kwiecień – czerwiec – do 15 maja danego roku; 

 za okres lipiec – wrzesień – do 15 września danego roku; 

 za okres październik – grudzień – do 15 listopada danego roku. 

 Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wnoszona była raz w roku w terminie do 15 maja danego roku. Odpady 

komunalne zbierane w sposób zmieszany, jak również odpady komunalne zbierane  

w sposób selektywny, odbierane były od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych oraz letniskowych raz w miesiącu, drugi raz na zgłoszenie 

właściciela nieruchomości. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych 

oraz letniskowych wynosiła 120 litrów. Minimalna pojemność worków przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych oraz letniskowych wynosiła 120 litrów.  

 W 2018 roku tak jak w poprzednich latach działał Mobilny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który polega na odebraniu odpadów 

wielkogabarytowych od mieszkańców gminy po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania na taką usługę. W systemie mobilnej zbiórki odbierane są m. in. takie 

odpady jak: odpady budowlane, remontowe, przeterminowane leki, resztki farb, 

opakowania po środkach czyszczących, lampy fluoroscencyjne, świetlówki, 

termometry, zużyte tonery, meble i sprzęt gospodarstwa domowego. W 2018 r.  

z Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) 

skorzystało 83 właścicieli nieruchomości z terenu gminy. 

 Głównym celem zmiany w przepisach dotyczących odpadów komunalnych jest 

zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów. Gmina 

Baboszewo tak jak i inne gminy została zobowiązana do osiągnięcia wysokich 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, tworzyw 

sztucznych, metali, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz szkła. Zgodnie  

z założeniami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
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w gminach oraz Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego dla Gminy 

Baboszewo instalacją, która spełnia warunki instalacji regionalnej do przetwarzania 

odpadów komunalnych był Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości 

Poświętne, 09-100 Płońsk. Do tej właśnie instalacji, w 2018 r. trafiały z terenu Gminy 

Baboszewo zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Odpady trafiały 

również do Loveko Sp. z o.o., ul. Pałacowa 18, 09-470 Nowe Miszewo oraz do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Traugutta 33, 09-200 

Sierpc. Były one odbierane z terenu gminy, a następnie transportowane do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przypadku nie 

wywiązania z tego obowiązku, na gminę zostanie naliczona kara pieniężna.  

W 2018 roku, Gmina Baboszewo osiągnęła następujące poziomy recyklingu: 

 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła wyniósł: 36,57% (wymagany > 30,00%); 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych wyniósł: 100,00% (wymagany >50,00%); 

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 28,44% (wymagany =< 

40,00%). 

 

 Gmina Baboszewo w 2018 roku wywiązała się z obowiązku określonego 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku dotyczącego 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 Zgodnie z deklaracjami złożonymi do Urzędu Gminy Baboszewo, mieszkańcy 

gminy w 81% wybrali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych. 
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Wykres nr 25. Zestawienie ilości osób z deklaracji obowiązujących ze względu na sposób zbierania 

odpadów komunalnych na dzień 31.12.2018 r.  

 Odpady padłych zwierząt przekazywane są uprawnionemu do tego odbiorcy na 

podstawie umowy, która została podpisana na 2018 r. z Przedsiębiorstwem 

Przemysłowo – Handlowym Hetman Sp. z o. o.  

 Usuwanie wyrobów z azbestem na terenie gminy prowadzone jest od 2016 roku 

w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Baboszewo wprowadzonego Uchwałą XI/77/2015 z dnia 30 listopada 

2015 r. W 2018 r. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie  

w imieniu osób fizycznych i uzyskała dotację w kwocie 39 009,18 zł. Usunięto  

i unieszkodliwiono w sumie 167,488 Mg wyrobów z azbestem z 56 nieruchomości.  

 

6.7. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo 
 

 Sprawne i strategiczne planowanie gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym 

narzędziem stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Podstawowym celem Programu Ograniczenia 
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Niskiej Emisji (PONE) jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych  

o mocy do 1 MW niespełniających wymagań ekoprojektu w sektorze komunalno-

bytowym oraz sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

PONE koncentruje się na działaniach mających na celu: 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

• redukcję zużycia energii,  

• poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.  

Działania te ściśle wynikają z ustaleń określonych w: 

• harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji programu ochrony 

środowiska dla strefy mazowieckiej:  

· likwidacja lub wymiana starych, niskosprawnych kotłów na paliwa 

stałe na mniej emisyjne źródła ciepła w lokalach mieszkalnych, 

handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej,  

· zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny: Podłączenia do sieci 

ciepłowniczej podmiotów ogrzewanych indywidualnie. Wymiana 

nieekologicznych pieców na ogrzewanie paliwami niskoemisyjnymi 

(np. gaz lub olej);  

• uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia  

24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwale antysmogowej”),  

 zakaz stosowania w instalacjach mułów i flotokoncentratów 

węglowych oraz mieszanek produktowych z ich wykorzystaniem; 

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych  

z wykorzystaniem tego węgla; węgla kamiennego w postaci sypkiej  

o uziarnieniu 0 -3 mm; 

• Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do roku 2023: 

 poprawa jakości powietrza na terenie powiatu płońskiego. 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo: 

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii; 

 poprawa efektywności energetycznej; 

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i paliwami; 
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 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; 

 promocja nowych wzorców konsumpcji; 

• Programie Ochrony Środowiska dla gminy Baboszewo nalata 2018-2021 

z perspektywą na lata 2022-2025: 

 poprawa efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy. 

 Zadaniem PONE jest również organizacja działań wykonywanych przez Gminę, 

ocena obecnej sytuacji w Gminie oraz zadania, które mogą być podjęte  

w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wraz ze wskazaniem źródeł ich 

finansowania oraz promocja nowych wzorów konsumpcji. Wśród celów pośrednich 

PONE można wymienić wyraźne oszczędności w budżecie gminy, dzięki ograniczeniu 

i optymalizacji zużycia energii elektrycznej, a także innych mediów, udoskonalenie 

zarządzania, wykorzystanie potencjału Gminy w zakresie ograniczania emisji 

zanieczyszczeń oraz lepszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców. 

 Wyniki modelowania matematycznego immisji zanieczyszczeń dla wybranych 

zanieczyszczeń powietrza wskazują, że w 2017 roku na terenie gminy Baboszewo 

zostały przekroczone wartości dopuszczalne w przypadku benzo(a)pirenu w pyle. 

Główny problem związany z zanieczyszczeniem powietrza w gminie stanowi niska 

emisja. Na terenie gminy Baboszewo dominują indywidualne systemu zaopatrzenia  

w ciepło wykorzysujące nośniki energii w postaci paliw stałych (przede wszystkim 

węgiel kamienny, miał węglowy). Do ogrzewania mieszkań najczęściej 

wykorzystywane są kotły, które stosuje aż 71% mieszkańców. Kotły gazowe stanowią 

zaledwie 12%.  

 W przemyśle, stopień użytkowania energii jest stosunkowo trudny do 

oszacowania. Na terenie gminy Baboszewo Starosta Płoński wydał jedna decyzję na 

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz przyjął jedno zgłoszenie instalacji, 

niewymagającej uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza udzielono 

prowadzącemu instalację – Jan Rusin, Roman Rusin Przedsiębiorstwo Produkcji Pasz 

FERM – PASZ Sp. j. z instalacji technologicznej do produkcji paszy sypkiej  

i granulowanej zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego położonego  

w Baboszewie. Natomiast zgłoszenia instalacji, która nie wymaga uzyskania 

pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dokonała firma FABA – DI 
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Sp. z o. o. i dotyczyło ono obrabiarki elektroerozyjnej zlokalizowanej w zakładzie  

w Baboszewie. 

 Obszar, który znacznie ma wpływ na środowisko jest związany  

z infrastrukturą komunikacyjną. Zanieczyszczenia komunikacyjne, głównie dwutlenek 

węgla, pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost 

stężenia ozonu w troposferze. Przez gminę Baboszewo przebiega droga krajowa  

nr 7 Warszawa – Gdańsk (ok. 11 km na terenie gminy), która jest głównym źródłem 

zanieczyszczenia powietrza.  

 W związku z tym, że Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo 

został stworzony pod koniec 2018 roku, nie zostały zrealizowane wszystkie założenia, 

które w nim zawarto. Ustalono jednak, że głównym obszarem, który ma wpływ na stan 

powietrza na terenie gminy Baboszewo ma emisja pochodząca z ogrzewania 

budynków, gdzie nośnikiem energii w większości przypadków jest węgiel kamienny  

i drewno. W zakresie rozwiązań zawartych w Programie zalicza się m. in.: podłączenie 

do sieci ciepłowniczej, wymiana źródła energii cieplnej na energooszczędne  

i ekologiczne, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne  

i pompy ciepła), termomodernizacja budynków oraz edukacja ekologiczna 

mieszkańców. W 2018 r. podczas ankietyzacji prowadzonej w związku  

z powstawaniem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo, duży 

odsetek mieszkańców zgłosił potrzebę wymiany kotłów zabudowanych w różnych 

okresach, głównie ze względu na stan techniczny lub nie spełnianie norm w związku 

z czym poinformowano mieszkańców gminy Baboszewo o Programie priorytetowym 

Czyste Powietrza, prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji 

związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, a w szczególności:  

• wymianę źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań 

określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1690);  

• instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania technicznej 

określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa 
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stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły 

gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrza, pompy ciepła odbierające 

ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami;  

• zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, 

mikroinstalacje fotowoltaniczne); 

• wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie 

pozostałym niż określone powyżej.  

 Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych będącym 

właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie 

budowy budynku jednorodzinnego. Realizacja programu przypada na lata  

2018 – 2029, natomiast podpisywanie umów do: 31.12.2027 r., z zastrzeżeniem, że 

przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku  

o dofinansowanie. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę  

w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.  

 

6.8. Program Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 

 Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 

Wójt Gminy Baboszewo w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest 

przedłożyć Radzie Gminy Baboszewo sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok poprzedni. 

 Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018 został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały Nr 

XXII/187/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi 

 i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 



97 
 

i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje społeczne zostały 

przeprowadzone w dniach od 6 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r. w celu 

zebrania i poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018. Uprawnione podmioty otrzymały 

możliwość przekazania swoich opinii pocztą elektroniczną oraz tradycyjną. W wyniku 

przeprowadzonych konsultacji nie uzyskano żadnych opinii, propozycji w odniesieniu 

do projektu będącego przedmiotem konsultacji. Zgodnie z § 6 Uchwały Nr 

XXII/187/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji konsultacje uznano za ważne. 

 Roczny Programu Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą nr XXXV/236/2017 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. 

 Celem głównym Programu było zapewnienie efektywnego wykonania zadań 

własnych Gminy Baboszewo wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizację tych zadań.  

Celami szczegółowymi Programu było: 

 stworzenie warunków dla powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 

 poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych; 

 integracja mieszkańców Gminy Baboszewo; 

 umożliwienie i zwiększenie dostępu do pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych  

i sportowych, przede wszystkim dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; 

 upowszechnienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 

Gminy Baboszewo; 
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 budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami 

pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

 umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie,  

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

 wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust.3 ustawy we współrealizacji zadań publicznych przez powierzanie  

i wspieranie realizacji tych zadań; 

 promocja organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy działających na terenie gminy; 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka; 

 promocja i objęcie patronatem młodzieżowych kół wolontariatu; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 opieka nad dziećmi i młodzieżą w ramach świetlic środowiskowych; 

 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 Współpraca finansowa w 2017 roku odbywała się głównie w postaci udzielenia 

wsparcia na realizację zadań publicznych w oparciu o art. 11 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

podstawie otwartych konkursów ofert oraz art. 19a ustawy z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, tzw.: „małe granty”. 

 Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Baboszewo na 

2018 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 160 000,00 zł. 

 W dniu 28 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Baboszewo ogłosił otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w sferze upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęły 2 oferty dot. upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej.  
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Dotację otrzymały następujące podmioty: 

• Gminny Klub Sportowy "ORLĘTA" Baboszewo – 70 850,00 zł; 

• Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo – 6 150,00 zł; 

 Na podstawie umowy nr 18/2018 zawartej w dniu 30.01.2018 r. o wsparcie 

realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminny Klub 

Sportowy „ORLĘTA” Baboszewo realizował zadanie pn. „Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Baboszewo  

w zakresie piłki nożnej”. Zadanie było realizowane w okresie od 30.01.2018 r. do 

30.11.2018 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji wpłynął na rachunek bankowy Gminy 

Baboszewo w dniu 17.12.2018 r. w kwocie 1904,81 zł. Sprawozdanie końcowe  

z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy Baboszewo w dn. 

28.12.2018 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego 

„ORLĘTA” Baboszewo pod względem rozliczenia dotacji pod kątem legalności  

i gospodarności wykorzystania środków finansowych przekazanych  

w ramach umowy, zadanie to zostało wykonane zgodnie z umową, ofertą  

i kalkulacją kosztów. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie 

kosztów związanych z realizacją zadania. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag  

w dniu 15.05.2018 r. 

 Na podstawie umowy nr 26/2018 zawartej w dniu 01.02.2018 r. o wsparcie 

realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Towarzystwo 

Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo realizowało zadanie  

pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  

z terenu Gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej”. Zadanie było realizowane  

w okresie od 01.02.2018 r. do 30.11.2018 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania 

zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy Baboszewo w dn. 31.12.2018 r.  

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Towarzystwo Sportowo Turystyczne 

OLDBOY Baboszewo zostało wezwane w dniu 09.04.2019 r. do złożenia dodatkowych 

informacji, wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdania. W dniu 13.05.2019 r. 

Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo złożyło dodatkowe 

informacje i wyjaśnienia do sprawozdania oraz kopię dokumentacji księgowej 

dotyczącej zadania. Zadanie będące przedmiotem umowy nr 26/2018 zostało 

wykonane zgodnie z umową, ofertą i kalkulacją kosztów. Przyznane środki finansowe 
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zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych  

z realizacją zadania. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag w dniu 15.05.2019 r. 

 W dniu 15 marca 2018 r. Wójt Gminy Baboszewo ogłosił otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w sferze upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  

w zakresie kolarstwa. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta dot. 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  

w zakresie kolarstwa. 

Dotację otrzymał następujący podmiot: 

• Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” – 8 000,00 zł. 

 Na podstawie umowy nr 71/2018 zawartej w dniu 19.04.2018 r. o wsparcie 

realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie 

Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” realizowało zadanie pn.:  

„30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego wraz  

z imprezami towarzyszącymi”. Zadanie było realizowane w okresie od 23.04.2018 r. 

do 30.06.2018 r. Sprawozdanie końcowe z wykonanego zadania wpłynęło do Urzędu 

Gminy Baboszewo w dn. 24.07.2018 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania 

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” zostało wezwane  

w dniu 14.11.2018 r. do złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz dowodów 

do sprawozdania. Stowarzyszenie w dniu 07.12.2018 r. złożyło dodatkowe informacje, 

wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdania.  

 Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Stowarzyszenia Wspierania  

i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” pod  kątem legalności i gospodarności 

wykorzystania środków finansowych stwierdzono, że zadanie będące przedmiotem 

umowy nr 71/2018 zostało wykonane zgodnie z umową, ofertą i kalkulacją kosztów. 

Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych  

z realizacją zadania. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag w dniu 04.01.2019r. 

 W dniu 29 marca 2018 r. Wójt Gminy Baboszewo ogłosił otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2018 r.  

w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczenie marginalizacji 



101 
 

i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. W odpowiedzi na ogłoszenie  

o konkursie wpłynęła 1 oferta dot. zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Dotację otrzymały następujące podmioty: 

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy 

Kras z Lublina – 25 000,00 zł; 

 Na podstawie umowy nr 103/2018 zawartej w dniu 30.05.2018 r. o wsparcie 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z/s w Lublinie realizowało zadanie pn. 

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich  

z programem terapeutycznym nad morzem dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat  

z grup ryzyka w oparciu o pisemny program zajęć” pod tytułem: „Wypoczynek letni 

dzieci i młodzieży z Gminy Baboszewo”. Zadanie było realizowane w okresie od 

21.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania wpłynęło 

do Urzędu Gminy Baboszewo w dn. 04.10.2018 r. Zadanie będące przedmiotem 

umowy nr 103/2018 zostało wykonane zgodnie z umową, ofertą i kalkulacją kosztów. 

Przyznane środki finansowe zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów 

związanych z realizacją zadania. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag w dniu 

29.10.2018 r. 

W dniu 30.05.2018 r. Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne „SET” 

w Baboszewie, w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

tzw.: „małe granty”, złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej. Oferta, zgodnie z art. 19a ust. 3 

została zamieszczona w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy Baboszewo oraz 

wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W ustawowym terminie 7 dni, do 

Urzędu Gminy Baboszewo nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. 

W związku z tym, w dniu 08.06.2018 r. Gmina Baboszewo zawarła ze Stowarzyszeniem 

Sportowo Ekologiczno Turystyczne „SET” w Baboszewie umowę nr 120/2018  

o wsparcie realizacji zadań z wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej. 

Stowarzyszenie „SET” w okresie od 11.06.2018 r. do 29.06.2018 r. realizował zadanie 
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pod tytułem: „Aktywne dziecko”. Przyznana kwota dotacji –  

10 000,00 zł. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wpłynęło do 

Urzędu Gminy Baboszewo w dn. 19.07.2018 r. Po przeprowadzeniu analizy 

sprawozdania Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne „SET”  

w Baboszewie, zadanie będące przedmiotem umowy nr 120/2018 zostało wykonane 

zgodnie z umową, ofertą i kalkulacją kosztów. Przyznane środki finansowe zostały  

w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag w dniu 03.08.2018 r. 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM Z ORGANIZACJAMI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Współpraca pozafinansowa w 2018 r. polegała na: 

 opiniowaniu i konsultowaniu opracowań programów, projektów aktów 

prawnych w dziedzinach stanowiących wzajemne zainteresowanie; 

 udostępnianiu organizacjom pozarządowym do dyspozycji na preferencyjnych 

warunkach lokali, samochodu transportowego, autobusu do prowadzenia 

różnych projektów i działań dla mieszkańców gminy Baboszewo oraz 

prowadzenia własnych działań statutowych; 

 wzajemnej wymianie informacji będącej podstawą dobrej współpracy  

i prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców; 

 pomocy w poszukiwaniu informacji o istnieniu źródeł finansowania, 

pochodzących z sektora publicznego i prywatnego; 

 czynnym udziale organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji 

imprez, wydarzeń sportowych, kulturalnych i promocyjnych organizowanych na 

terenie gminy Baboszewo. 

 Gmina Baboszewo realizując cele Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018 udzieliła organizacjom pozarządowym 

wsparcia finansowego jak również pomocy pozafinansowej. 

 W ramach realizacji Programu ogłoszono 3 konkursy ofert, w wyniku których  

4 podmioty otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej. Ponadto 
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Gmina Baboszewo, w trybie pozakonkursowym wsparła 1 podmiot w realizacji zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Gmina Baboszewo 

wspierała zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe finansowo. 

Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację zadań publicznych w postaci 

własnych środków finansowych, a także pracy wolontariuszy i członków organizacji. 

 W 2018 r. Gmina Baboszewo współpracowała z organizacjami pozarządowymi 

na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na 

rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia 

ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.  

Współpraca Gminy Baboszewo z organizacjami w 2018 r. odbywała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności. 

 

 

6.9. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Baboszewo na lata 2017 – 
2019.  

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie realizuje zadania 

wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) Uchwałą Nr XXV/208/2014 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. wyznaczono GOPS w Baboszewie do realizacji 

zadań gminy wynikających z w/w ustawy.  

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie w ramach realizacji 

powierzonego zadania w 2018r. zatrudniał jednego asystenta rodziny. Asystentura 

rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Celem pracy asystenta 

rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilizacji życiowej, 

która umożliwi jej wychowanie dzieci. 
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Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny. 

 

 2014  2015 2016 2017 2018 

Liczba asystentów rodziny w gminie  0 1 1 1 1 

Liczba rodzin, które korzystały z usług 
asystentów rodziny  0 10 9 12 10 

       

Tabela nr 28. Dane dotyczące liczby asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta 
rodziny w latach 2014-2018. 

 

 

 2017 2018 

Wydatkowana kwota 
ogółem związana z 

zatrudnieniem 
asystenta rodziny w 

zł 

44 102,00 zł 47 635,91zł 

Finansowanie z 
budżetu OPS 

23 808, 00 zł 
27.225,91zł ( w tym ryczałt 

na dojazdy, szkolenie, 
materiały biurowe) 

Finansowanie w 
ramach Programu 

Resortowego 
Wspierania Rodziny 
i Pieczy zastępczej 

na rok 2018,, 
ASYSTENT 
RODZINY I 

KOORDYNATOR 
RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ'' 

20 294,00 zł z tego: 
7 081, 00 zł z rezerwy z budżetu 

państwa 
13 213,00 zł dotacja z Funduszu 
Pracy ( środki pozabudżetowe) 

20.410,00zł z tego: 
5.761,00zł z rezerwy z 

budżetu państwa 
14.649,00zł dotacja z 

Funduszu Pracy ( środki 
pozabudżetowe) 

Tabela nr 29. Dane dotyczące finansowania w ramach Programy Resortowego Wspierania Rodziny  
i Pieczy Zastępczej w 2017 r. i 2018 r. 

 

 W 2018r. tutejszy Ośrodek współfinansował pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej 

(rodziny zastępcze spokrewnione) oraz 9 dzieci z pięciu rodzin przebywało w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej (Dom Dziecka w Płońsku i Otwocku). 

 W kwietniu 2018r. 3 dzieci przebywających w domu Dziecka powróciło do 

rodziców biologicznych. W grudniu 2018r. 1 dziecko przebywające w rodzinie 

zastępczej powróciło do rodziny biologicznej. 
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A.  Poniesione wydatki Gminy Baboszewo w 2018 roku. 

-  gmina Baboszewo za pobyt dzieci  umieszczonych  w rodzinach zastępczych  wydała 

kwotę:  17.646,65zł 

-  gmina Baboszewo za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo- 

wychowawczych wydała kwotę: 145.365,64zł. 

 

B.  Przewidywane wydatki Gminy Baboszewo na 2019 roku. 

-  gmina Baboszewo za pobyt dzieci umieszczonych  w rodzinach  zastępczych planuje  

wydać  kwotę: 19.008,00zł 

-  gmina Baboszewo za pobyt dzieci  umieszczonych  w placówkach  opiekuńczo- 

wychowawczych planuje wydać kwotę: 161.224,00zł. 

 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 został przyjęty do 

realizacji Uchwałą Rady Gminy Baboszewo Nr XXVIII/191/2017 z dnia 28 kwietnia 

2017 roku. Głównym celem programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc w przywróceniu im 

zdolności do prawidłowego wykonywania tych funkcji, co w konsekwencji pozwoli na 

wychowywanie dzieci w środowisku rodziny biologicznej.   

 Gminny program służy wzmocnieniu roli rodziny poprzez wspieranie 

instytucjonalne. Program odnosi się do gminnej polityki społecznej wobec rodziny  

i służy realizacji gminnej polityki rodzinnej w sytuacjach kumulacji problemów oraz 

stanowi element profilaktyki dla rodzin zagrożonych marginalizacją. 

 

W 2018r. realizowane były następujące cele szczegółowe zawarte w Programie: 

 

1. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

2. Wspieranie dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych. 

3. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 
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WSPIERANIE RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ 

 

L.p. Zadania 
Realizacja zadań i ocena efektów 

 

1 
Diagnozowanie  problemów rodziny 

i dziecka 

W 2018r wspierano rodziny  o niskim statusie materialnym, 
z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą, problemami 

długotrwałego  bezrobocia, bezradnością w sprawach 
opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego oraz uzależnieniami. Z udzielonej pomocy w 
2018 r skorzystało  212 rodzin ( łącznie z pracą socjalną). 

W rodzinach tych było 625 osób, co stanowiło 7,81 % ogółu 
mieszkańców ( stan na 31.12.2018r ). 

W 2018r pracą socjalną objęto 113 rodzin  
w których znajduje się 307 osób. W 16 rodzinach objętych 

pracą socjalną zdiagnozowano problemy opiekuńczo- 
wychowawcze. 

2 
Poradnictwo specjalistyczne 

( psychologiczne, prawne , socjalne, 
pedagogiczne) 

Podejmowano współpracę z pedagogami szkolnymi, 
Poradnią Leczenia Uzależnień ,,Szansa'' w Płońsku, 

kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną w Płońsku. Informowano osoby potrzebujące 
pomocy o możliwości uzyskania wsparcia specjalistycznego 

zwłaszcza psychologicznego, pedagogicznego przez w/w 
podmioty. 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielali 
wsparcia socjalnego dla 113 rodzin  

w których znajduje się 307 osób. Zgłoszono do w/w 
podmiotów 10 osób potrzebujących specjalistycznego 

wsparcia. 
Efektem tych działań było wzmocnienie  roli  

i funkcji rodziny oraz radzenia sobie  
z występującymi problemami. 

3 

Kierowanie osób uzależnionych na 
leczenie  za pośrednictwem  

Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

W 2018r  pracownicy socjalni  2  osoby skierowali  do 
GKRPA w Baboszewie  w związku  

z nadużywaniem alkoholu. W rodzinach tych zamieszkiwało 
9 dzieci. 

W rodzinach tych była prowadzona praca socjalna. 
W 2018r GKRPA w Baboszewie rozpatrzyła 73 wnioski 
dotyczące osób  uzależnionych od alkoholu i ustaliła 
sposoby dalszego postępowania  w poszczególnych 

przypadkach, skierowała 12 wniosków do Sądu o wszczęcie 
postępowania  

w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu. Z osobami zgłoszonymi do GKRPA 

prowadzone były rozmowy motywujące dotyczące  podjęcia 
terapii. Powyższe działania miały wpływ na zmniejszenie 

nadużywania alkoholu próby podjęcia leczenia oraz 
zapobieganie dalszej marginalizacji rodziny. 

4 

Włączenie Zespołu 
Interdyscyplinarnego  

w rozwiązywaniu problemu 
przemocy  w rodzinie 

Pracownicy socjalni, asystent rodziny współpracują z 
Zespołem Interdyscyplinarnym zajmującym się 

problematyką przemocy  
w rodzinie. W 2018r w 20 rodzinach dotkniętych 

problemem przemocy prowadzono działania dotyczące 
pomocy rodzinie, nawiązano współpracę z dzielnicowymi, 

komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,  
z placówkami oświatowymi, Sądem. Powołane grupy 

robocze odbyły 57 spotkań. Osiągniętym efektem było 
podniesienie świadomości  
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w zakresie prawidłowego funkcjonowania  rodziny oraz 
możliwości otrzymania pomocy. 

5 

Kształtowanie u rodziców 
właściwych postaw  

wychowawczych zgodnych z 
normami i wartościami  społecznymi 

W 2018r pracownicy socjalni  zdiagnozowali w 16 
rodzinach problemy opiekuńczo- wychowawcze,  

w rodzinach tych było 47 dzieci. Asystent rodziny pracował 
z 10 rodzinami w których było 28 dzieci. Pracownicy 

socjalni, asystent rodziny w trakcie wizyt w rodzinach 
dotkniętych problemami opiekuńczo- wychowawczymi w 

ramach pracy socjalnej podejmowali działania 
ukierunkowane na kształtowanie w rodzicach właściwych 

postaw i wzorców rodzicielskich. Efektem działań było 
zwiększenie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych. 

6 
Praca socjalna z rodziną  

w kryzysie 

W 2018r prowadzono w 113 rodzinach pracę socjalną. 
W 33 rodzinach podejmowano działania w związku ze 
zgłaszanymi interwencjami. Efektem tych działań jest 

wsparcie rodziny przeżywającej kryzys. 

7 

Prowadzenie monitoringu sytuacji 
dzieci z rodzin zagrożonych 

kryzysem lub przeżywających 
trudności  

w pełnieniu funkcji  opiekuńczo- 
wychowawczych 

Prowadzono pracę socjalną mającą na celu kształtowanie w 
rodzicach właściwej postawy  

i wzorców rodzicielskich oraz wsparcie w radzeniu sobie w 
podstawowych wartościach życia społecznego. W 10 

rodzinach ( w tym 28 dzieci) przeżywających trudności 
opiekuńczo- wychowawcze pracował asystent rodziny, na 

bieżąco monitorował sytuację dzieci przebywających w tych 
rodzinach, współpracował z placówkami działającymi na 

rzecz dziecka. Asystent rodziny i pracownicy socjalni 
uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny 
sytuacji dzieci z terenu gminy Baboszewo przebywających 
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzinach 

zastępczych. Współpracowano z kuratorami sądowymi, z 
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, PCPR w 

Płońsku, oraz Domem Dziecka w Płońsku i Domem Dziecka 
w Otwocku. 

8 
Zapewnienie rodzinie w miarę 
możliwości wsparcia poprzez 

zatrudnienie asystenta rodziny 

W 2018 r  zatrudniano asystenta rodziny w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Wsparciem przez asystenta objęto 
10 rodzin w których było 28 dzieci. Dwie rodziny zostały 

zobowiązane przez Sąd Rodzinny do współpracy z 
asystentem. Dzięki pracy asystenta część rodzin zaczęła 

zmieniać swoje postępowanie i dostrzegać wartości 
rodzinne a dzieci uniknęły umieszczenia w pieczy 

zastępczej. W 2018r jedno dziecko będące  w rodzinie 
zastępczej powróciło do rodzica biologicznego natomiast 
troje dzieci będących w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
powróciło do rodziców biologicznych. Zachodzi  potrzeba 
kontynuacji pracy asystenta  w tych rodzinach  w 2019r. 

9 
Organizowanie szkoleń dla 

asystenta rodziny 

W 2018 r asystent brał udział w 2 szkoleniach 
tematycznych z zakresu : 

1.Skuteczne działanie i funkcjonowanie  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w myśl 

obowiązujących ustaw i przepisów prawa na 2018rok. 
2.Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem- 

ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego. 
 

10 
Ustanowienie w razie potrzeby  i 
możliwości rodzin wspierających 

Nie prowadzono tego typu działań, nie było ze strony 
rodziny/ instytucji wniosku  o ustanowienie rodzin 

wspierających. 

11 W razie potrzeby  opracowanie i W 2018r  GOPS nie opracowywał własnych  programów 
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wdrożenie programów  
profilaktyczno - edukacyjnych 
służących  przeciwdziałaniu  i 
zapobieganiu  problemom w 

rodzinach 

profilaktyczno- edukacyjnych. 
Rozdawano rodzinom  materiały  promocyjne  tj. plakaty, 
ulotki o tematyce  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. 

W szkole Podstawowej w Polesiu i Baboszewie zostały 
zorganizowane warsztaty dla uczniów klas VI,VII,VIII 

pt. ,,Przemoc rodzi przemoc''. Natomiast w szkole 
Podstawowej w Mystkowie i Sarbiewie odbyły się warsztaty  

dla rodziców pt. 
,, Przemoc w rodzinie''. W 2018r dzieci i młodzież 

uczestnicząca w wypoczynku letnim ( kolonie, półkolonie) 
objęta była programem terapeutycznym z zakresu promocji 

zdrowego stylu życia  i profilaktyki uzależnień. 
GKRPA realizowała program  profilaktyczny ,, Trzeźwy 

Umysł'' pod hasłem ,, Autoportret – Zadziwiam siebie, gdy 
się poznaję'' oraz we współpracy  z Biblioteką  Szkoły 
Podstawowej w Baboszewie i Mystkowie realizowano 

przedsięwzięcie czytelniczo- profilaktyczne ,,Czytam, nie 
nudzę się, nie sięgam po używki''oraz program 
profilaktyczny pt. '' Jacek Musiatowicz i Michał 

Musiatowicz – Czy słowem można zranić'' ponadto młodzież  
obejrzała spektakl teatralny pt. ,,Chemiczna zmiana 

nastroju''. GKRPA kontynuowała  we współpracy  z Policją 
realizację  programu profilaktycznego ,, Przeciw pijanym 

kierowcom''. Wszystkie szkoły na terenie gminy prowadziły 
działania wspierające  rodzinę i dziecko oraz działania 

profilaktyczne. 

12 

Udzielanie pomocy rodzinom 
znajdującym się  w trudnej sytuacji  

materialnej  z systemu pomocy 
społecznej, świadczeń  rodzinnych, 

funduszu alimentacyjnego 

Osobom znajdującym się  w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej udzielono pomocy w formie: 

- zasiłki stałe – 30 osób 
- zasiłki celowe – 67 rodzin 

- zasiłki okresowe – 13 rodzin 
- pomoc w postaci posiłków realizowana w ramach 
wieloletniego programu wspierania  finansowego  

gmin ,,pomoc państwa  w zakresie dożywiania '' na lata 
2014 – 2020  - pomoc otrzymało 173 dzieci w wieku 

szkolnym 
- pomoc żywnościowa  w ramach programu ,, FEAD''- 377 

osób 
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

otrzymało 461 rodzin 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 44 

rodzin w tym 59 osób uprawnionych 
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 32 rodziny 

- specjalny zasiłek  opiekuńczy otrzymało 10 rodzin 
- zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 194 osób uprawnionych 

- świadczenia wychowawcze otrzymało – 1.131 dzieci 
- świadczenie ,,Dobry start'' otrzymało  -  1048 dzieci 

- Karta Dużej Rodziny – korzystają 176 rodzin w tym dla 18 
rodzin wydano kartę w 2018roku 

- stypendia szkolne -  otrzymało 117 dzieci z 67 rodzin 
( świadczenia wypłacane przez gminę), 

- stypendia losowe – otrzymało 5 dzieci z 3 rodzin. 
Efektem tych działań  jest wsparcie  rodzin  celem 

zaspokojenia  podstawowych potrzeb życiowych  oraz 
pomoc  w wydatkach  związanych  z realizacją obowiązku 

szkolnego. 

13 
Współpraca  z dziadkami, pod 

warunkiem, że sami są wolni od 
patologii 

W ramach pracy socjalnej prowadzono współpracę  z 
dziadkami, których wnuki przebywają w pieczy zastępczej. 

Prowadzone rozmowy  miały na celu poprawę relacji z 
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dziećmi i wnukami. Dziadkowie urlopowali wnuczęta 
podczas świąt, ferii, wakacji przebywające w placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych. 

Tabela nr 30. Dane dotyczące wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

 

 

WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RODZINACH ZAGROŻONYCH 

Lp. Zadania Realizacja zadań i ocena efektów 

1 

Tworzenie oraz rozwój  systemu  
opieki  nad dzieckiem, w tym  

placówek wsparcia dziennego, 
świetlic środowiskowych, klubów,  

ognisk, kół zainteresowań, 

W strukturach gminy funkcjonuje świetlica środowiskowa, 
która jest finansowana ze środków GKRPA. W 2018r w 
świetlicy środowiskowej  udział w zajęciach ( czytanie, 

odrabianie lekcji, wspólne gry, zabawy, spotkanie wigilijne)  
brało średnio 20 dzieci dziennie. Ze świetlicą współpracuje 
Gminny Wolontariat ,, Akademia Dobra'', który organizował 

różne zajęcia wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i 
młodzieży między innymi zajęcia  uzupełniające z j. 
polskiego oraz czytanie książek młodszym dzieciom. 
Ponadto w świetlicy odbyło się ,,Narodowe czytanie''. 

Efektem różnych działań było zapobieganie marginalizacji  
dzieci i młodzieży, utrwalano zasady kulturalnego 
zachowania, zwracano uwagę na estetykę  oraz 

umiejętność życia w grupie, spotkania stwarzają okazję  do 
wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. 

2 

Dożywianie dzieci w szkołach, 
 

W 2018r GOPS realizował program ,, pomoc państwa w 
zakresie dożywiania '' na lata 2014 – 2020. W ramach 
programu pomoc realizowana była  w formie posiłku  i 

zasiłku celowego  z przeznaczeniem na zakup  żywności  
dla 202 osób. Na posiłki dla dzieci  wydano kwotę  

57.928,60 zł a na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 
3.930,00zł. Dożywianie finansowane było w ramach dotacji 
celowej  z budżetu  państwa oraz środków własnych gminy. 

Wszystkie dzieci ze szkół na ternie gminy korzystały z 
ciepłych posiłków przygotowywanych  przez Przedszkole w 

Baboszewie. Efektem tych działań było wsparcie osób i 
rodzin zwłaszcza dzieci, które we własnym zakresie nie 

były w stanie z finansować posiłków oraz przyczyniliśmy się 
do  niwelowania zjawiska niedożywienia. 

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych  
dzieci i młodzieży, m.in.. poprzez 

przyznawanie pomocy materialnej o 
charakterze  socjalnym ( stypendia, 

zasiłki, wyprawka szkolna ) 
organizowanie  zajęć  

wyrównawczych, dofinansowywanie  
udziału w wycieczkach 

dydaktycznych  oraz kulturze, 
sporcie i  rekreacji, 

W 2018r gmina wypłacała stypendia szkolne dla 117  dzieci 
i młodzieży uczącej się. W trzech szkołach na terenie gminy 

zorganizowane zostały półkolonie dla około 100 dzieci 
rolników ( Polesie, Mystkowo, Baboszewo). Dla 30 dzieci 

zorganizowane były kolnie letnie nad morzem  w Rzucewie. 
Podczas kolonii i półkolonii realizowane były  programy 

terapeutyczne dotyczący uzależnień. Ponadto opiekunowie 
dzieci prowadzili pogadanki z zakresu promocji zdrowia, 

zdrowego odżywiania oraz bezpieczeństwa podczas zabaw. 

4 
Podejmowanie działań  w kierunku  

zwiększenia  na terenie gminy  
opieki przedszkolnej, 

Na terenie gminy funkcjonuje  jedno przedszkole 
samorządowe. W trzech szkołach  na terenie gminy 

funkcjonują punkty przedszkolne. Potrzeby rodzin są w 
pełni zaspokojone. W 2018r Gmina nie realizowała 

programu ,, Maluch'' 

5 Zapewnienie  pomocy  dla rodzin z 
dziećmi  w tym  usług opiekuńczych  

i specjalistycznych  usług 

W 2018r. nie prowadzono pomocy usługowej w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2018r z pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego 
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opiekuńczych, korzystały 32 rodziny, które z rezygnowały z zatrudnienia 
lub podejmowania zatrudnienia w związku z opieką nad 
niepełnosprawnym dzieckiem. W 2018r jedna rodzina 
korzystała ze wsparcia wynikającego z ustawy ,, Za 

życiem''. 

6 

Objęcie dzieci indywidualną terapią 
psychologiczno- pedagogiczną  w 

dostępnych placówkach, 

W Szkole Podstawowej w Baboszewie  funkcjonują dwa 
oddziały specjalne dla uczniów z upośledzeniem  w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym.  Oprócz zajęć ujętych w 
ramowym programie nauczania dzieci mają  zorganizowane  

zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, integracji 
sensorycznej, rehabilitacji, logopedyczne. W ramach zajęć 

pozalekcyjnych wyjeżdżają  na basen, uczestniczą w 
projekcie ,,Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo'', 

uczestniczą w zajęciach  uspołeczniających. Tak jak 
pozostali uczniowie  realizują zadania z programu 
profilaktyczno- wychowawczego m.in. z zakresu 

zapobiegania zagrożeniom związanych z uzależnieniami w 
tym z narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami 

psychotropowymi. 

7 

Kierowanie dzieci  na kolonie i 
obozy, realizujące  programy 

profilaktyczne  przeciwdziałania  
uzależnieniom, 

W 2018r 30 dzieci brało udział w koloniach letnich 
organizowanych przez gminę. Dzieci wypoczywały nad 

morzem w miejscowości Rzucewo. Wypoczynek był 
skoncentrowany wokół różnorodnych działań 

wychowawczych ukierunkowanych na profilaktykę  
uzależnień i przemocy. Celem głównym programu  

terapeutycznego było ograniczenie  zachowań ryzykownych 
wśród dzieci i młodzieży, poprzez taki wpływ na młodego 
człowieka, aby radził sobie lepiej, w nawiązywaniu relacji 
interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, aby lepiej 
rozumiał siebie, umiał współdziałać z innymi, aby także 

umiał znaleźć oparcie w sobie, w sytuacjach kryzysowych 
oraz aby lepiej rozumiał zagrożenia związane z używaniem 

substancji uzależniających. 
W trzech szkołach na terenie gminy zorganizowano dla 

około 100 dzieci rolników półkolonie. Prowadzono 
pogadanki dotyczące  promocji zdrowia, zdrowego 

odżywiania, zachowania bezpieczeństwa  podczas zabaw i 
gier. 

8 Objęcie rodzin  przeżywających  
trudności pomocą  rodzin 

wspierających, 
W 2018r nie prowadzono w tym zakresie działań. 

9 Organizowanie szkoleń dla rodzin 
wspierających, 

W 2018r nie prowadzono w tym zakresie działań. 

10 

Współfinansowanie  pobytu dziecka  
w rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo- 
wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo- 
terapeutycznej, interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym, 

W 2018r współfinansowano  pobyt dzieci w rodzinach 
zastępczych i pieczy instytucjonalnej. Dziewięcioro dzieci z 

5 rodzin  przebywało w Domu Dziecka w Płońsku i 
Otwocku, koszt pobytu wyniósł  145.365,64zł. Za troje 
dzieci koszt opłaty  kształtował się  w wysokości 10% 

kosztów pobytu za sześcioro dzieci płacono 50% kosztów 
pobytu. W 2018r czworo dzieci  przebywało w rodzinach 
zastępczych spokrewnionych, koszt pobytu dzieci wyniósł 
17.646,65zł. Za wszystkie dzieci  koszt opłaty wyniósł 50% 

kosztu pobytu dziecka. Wydatki w całości pokryto ze 
środków własnych gminy. W 2018r  jedno dziecko będące w 

rodzinie zastępczej powróciło do rodziny  biologicznej a 
czworo dzieci opuściło placówkę opiekuńczo- 

wychowawczą. Rodziny monitorowane są przez 
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pracowników socjalnych i asystenta rodziny. 

11 
Prowadzenie monitoringu sytuacji 
dziecka z rodziny przeżywającej 

kryzys, 

Pracownicy socjalni w ramach wykonywanej pracy 
socjalnej  prowadzili w sposób ciągły współpracę z 

rodzinami, monitorowali sytuację dzieci  z tych rodzin 
udzielali stosownego wsparcia. 10 rodzin korzystało ze 

wsparcia asystenta rodziny. 

12 
Organizowanie czasu wolnego  dla 

dzieci i młodzieży  poprzez udział  w 
zajęciach sportowych, 

edukacyjnych, rekreacyjnych. 

W 2018r zorganizowano dla 30 dzieci możliwość spędzenia 
czasu wolnego podczas kolonii i dla około 100 dzieci 

półkolonie oraz dla 20 dzieci ( średnio dziennie) zajęcia  w 
świetlicy środowiskowej. Uczestnicy wypoczynku brali 

udział w zajęciach  edukacyjnych, rekreacyjnych, 
sportowych. 

Tabela nr 31. Dane dotyczące wspierania wspieranie dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych. 
 

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POWROTU DZIECKA 
DO RODZINY NATURALNEJ. 

Lp. Zadania Realizacja zadań i ocena efektów 

1 
Monitorowanie sytuacji rodzin  z 

których  dzieci są w pieczy 
zastępczej, 

W ramach pracy socjalnej  prowadzono z rodzinami 
rozmowy wspierające rodzinę, motywujące do podjęcia 
leczenia od uzależnień, podjęcia pracy, utrzymywania 

kontaktów z dziećmi będącymi w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych. Współpracowano z GKRPA w Baboszewie, 
współpracowano z Domami Dziecka w Płońsku i Otwocku  

oraz  PCPR w Płońsku, Olecku. 

2 
Opracowanie z rodziną biologiczną  

planu pomocy, 

W 2018r zatrudniono asystenta rodziny, który pracował z 
10 rodzinami w tym  z 1 rodziną biologiczną której dziecko 

jest umieszczone w pieczy zastępczej. 

3 

Motywowanie rodziców 
biologicznych do utrzymywania 

kontaktów z dziećmi  z wyjątkiem 
przypadków, w których Sąd zakazał 

kontaktowania się, 

Prowadzono pracę socjalną  mającą na celu  zintegrowanie 
działań  na rzecz  dzieci i rodzin naturalnych,  motywowano 
do częstych kontaktów z dziećmi będącymi w placówkach 
opiekuńczo- wychowawczych, urlopowania dzieci podczas 
wakacji,  ferii, dni wolnych od nauki. Monitorowano pobyt 

dzieci urlopowanych. 

4 
Udzielanie pomocy  rodzinom  

biologicznym  w poszukiwaniu  i 
podejmowaniu  pracy zarobkowej, 

Prowadzono pracę socjalną, współpracowano z PUP w 
Płońsku. W gminie organizowane były spotkania z 

pracodawcami. W 2018r gmina organizowała prace 
interwencyjne i  roboty publiczne dla 21 bezrobotnych. 

Efektem działań było zwiększenie  umiejętności i 
aktywności w poszukiwaniu pracy oraz aktywizacja  

społeczno – zawodowa. Pracownicy socjalni zachęcali do 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub zdobycia nowych 

umiejętności poprzez  branie udziału w projekcie ,, 
Aktywizacja społeczno- zawodowa kluczem do sukcesu ''. W 
w/w projekcie kontynuowało udział 12 osób z terenu gminy 

Baboszewo. 

5 

Motywowanie rodziców 
biologicznych do  podjęcia  i 
kontynuowania  leczenia od 

uzależnień, 

Współpracowano z GKRPA w Baboszewie, pracownicy 
socjalni prowadzili działania w ramach pracy socjalnej z 

rodzinami u których zdiagnozowano problemy związane z 
nadużywaniem alkoholu. Działania miały na celu 

motywowanie rodziny do podjęcia leczenia od uzależnienia 
i kontynuację leczenia oraz  podniesienie świadomości  w 
zakresie funkcjonowania rodziny wolnej od uzależnień. 

 

6 Angażowanie rodziców  Prowadzono pracę socjalną  z rodzinami, których dzieci są 
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biologicznych  do podnoszenia  
współodpowiedzialności  za sprawy  
dziecka np. wybór szkoły, zawodu, 
motywowanie do nauki, poprawy 

zachowania. 

w pieczy zastępczej do częstych kontaktów z dziećmi 
urlopowania dzieci podczas ferii, wakacji innych dni 

wolnych od nauki. 

Tabela nr 32. Dane dotyczące podejmowanych działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny 
naturalnej. 

 

Wspieranie rodziny jest przeprowadzane za jej zgodą i aktywnym udziałem 

z uwzględnieniem  zasobów własnych  oraz źródeł wsparcia  zewnętrznego. 

Powyższe działania realizowane były w ciągu całego 2018 roku. 

 

Analiza: 

 Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla 

poprawy jakości życia rodzin i dzieci w gminie Baboszewo. Głównym celem programu 

jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych oraz pomoc w przywróceniu im zdolności do prawidłowego 

wykonywania tych funkcji, co w konsekwencji pozwoli na wychowywanie dzieci  

w środowisku rodziny biologicznej. 

Wsparcie społeczno- socjalne i pedagogiczne dla rodzin dysfunkcyjnych jest konieczne  

i możliwe pod warunkiem, że zostanie im udzielona  wszechstronna  pomoc w porę, 

zanim  dysfunkcja  nie stanie się  nieodwracalna. Zawarte w programie działania były 

realizowane w 2018r w toku bieżącej  pracy  poszczególnych jednostek. 

 

 Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki i potrzeby działań dla Gminy 

Baboszewo: 

 

1.    Położenie głównego nacisku  na utrzymanie dzieci  w ich  naturalnym środowisku, 

wzmocnienie  działań profilaktycznych; doskonalenie metod pracy z rodziną, 

realizowanie różnych form pomocy rodzinie między innymi wsparcie w formie 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dożywianie dzieci w szkołach   

i przedszkolach, stypendia  szkolne, realizacja zadań pomocowych  w ramach 

programu FEAD, realizacja programów rządowych ,, Dobry start'', oraz '' 500 plus''. 

2.   Rozwój placówek wsparcia dziennego, świetlic, klubów. W zakresie  działalności  

świetlicy środowiskowej  rodzi się  potrzeba  zatrudnienia specjalistów ( psycholog, 

pedagog) zwłaszcza do pracy z trudną młodzieżą. 
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3.   Dalsza współpraca  pomiędzy instytucjami  i podmiotami działającymi  na rzecz 

dziecka  i rodziny ( Szkoły, Przedszkole, Policja,  Sąd, GKRPA, Zespół 

Interdyscyplinarny). 

4.   Dalsze zatrudnianie  asystenta rodziny, którego zadaniem jest  wzmocnienie  

rodziny  poprzez prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną. 

5.  Zorganizowanie spotkań dla  rodziców ( z psychologiem, pedagogiem, terapeutą 

od uzależnień), w celu  podniesienia  umiejętności opiekuńczo - wychowawczych. 

 

 Wskazane jest podejmowanie  działań  przede wszystkim  profilaktycznych  

i wspomagających.    W celu osiągnięcia  zamierzonych efektów  konieczne jest  dalsze  

interdyscyplinarne  współdziałanie  wielu służb i organizacji działających na rzecz  

rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa  stanowić będzie  pełne  

i kompleksowe wsparcie. W ostatnich latach zaobserwować można bardzo często 

zmieniające się przepisy prawa, dochodzą również nowe zadania  do pomocy 

społecznej, aby temu sprostać  pracownicy Ośrodka  muszą  pogłębiać  swoją wiedzę 

poprzez udział w szkoleniach. Realizatorzy i partnerzy starają się poprawić  sytuację  

dziecka  i rodziny  poprzez systematyczną  pracę  na rzecz poczucia bezpieczeństwa 

rodziny, ograniczania patologii społecznych, minimalizowania negatywnych 

zachowań. 

 Zabezpieczenie rodzących  się potrzeb  z zakresu realizacji  Programu  

wspierania  rodziny  umożliwi eliminowanie w/w zagrożeń, a efektem  winno być  

pozostanie  dziecka w środowisku  rodzinnym. 

 
 
 

6.10. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na lata 2016-
2020. 

 
Zespół Interdyscyplinarny w Baboszewie funkcjonuje od 2011r. Został 

powołany Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 grudnia 2011r. 

i jego zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Baboszewo. Zespół Interdyscyplinarny realizuje „Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na 
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lata 2016-2020” przyjęty Uchwałą Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia  

29 kwietnia 2016 r. 

W roku 2016 utraciła moc uchwała nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Została przyjęta nowa uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 

28.10.2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łączących swoją 

wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z pełnionych funkcji w instytucji, 

którą reprezentują, podejmujących współpracę i skoordynowane działania mające na 

celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku 

przemocy na terenie gminy Baboszewo. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej 

wymienionych aktów prawnych oraz porozumień zawartych między Wójtem Gminy 

Baboszewo a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. 

Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych  

i służbowych. 

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 85/2018 Wójta Gminy 

Baboszewo z dnia 27 września 2018 roku . Na koniec 2018 r. w skład Zespołu 

wchodziło 13 osób. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego 

zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie. 

 W ramach podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących 

zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy 

współpracy i skuteczności podejmowanych działań członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych brali  udział w szkoleniach. 

W roku 2018r. prowadzono działania mające na celu rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach i możliwościach skorzystania z pomocy. Ulotki i informacje 

udostępnione były na stoisku podczas festynu z okazji powitania lata w Baboszewie, 
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oraz w instytucjach znajdujących się na terenie Gminy: szkołach, ośrodkach zdrowia, 

urzędzie gminy. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Baboszewo zostały 

zamieszczone informacje  na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacje 

zawierały charakterystykę zjawiska przemocy, wskazywały  jak pomóc osobom 

uwikłanym w przemoc i gdzie szukać pomocy – zamieszczona została  baza 

teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 

baza teleadresowa programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

W szkołach na terenie gminy Baboszewo odbyły się warsztaty dla uczniów  

i rodziców 

• W dniu 4 października w Szkole Podstawowej w Baboszewie odbyły się  

warsztaty dla uczniów klas VI, VII, VIII pt. „ Przemoc rodzi przemoc”-  90 min 

• W dniu  4 października  w Szkole Podstawowej w Polesiu odbyły się  

warsztaty dla uczniów  klas VI, VII, VIII pt. „ Przemoc rodzi przemoc”-  90 min 

• W dniu 21 listopada 2018r w Szkole Podstawowej w Mystkowie odbyły 

się  warsztaty dla rodziców - „ Przemoc w rodzinie”- 45 min 

• W dniu 3 grudnia 2018r w Szkole Podstawowej w Sarbiewie odbyły się  

warsztaty dla rodziców - „ Przemoc w rodzinie”- 45 min 

 

 W dniach do 26.07.2018 – 08.08.2018 r. 30 dzieci z terenu naszej gminy 

wyjechało na kolonie letnie do Rzucewa. Podczas wypoczynku dzieci realizowały 

program obejmujący nie tylko wycieczki turystyczne, zajęcia sportowe i terenowe ale 

też były objęte programem terapeutycznym z zakresu promocji zdrowego stylu życia  

i profilaktyki uzależnień. 

Wieloaspektowość i złożoność zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego skutków dla 

osoby, rodziny, jak i społeczności lokalnej wymaga szerszego i kompleksowego 

podejścia do zadań związanych z przeciwdziałaniem  jej. Wszelkie działania 

podejmowane przez Zespół na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, w celu maksymalizacji 

ich skuteczności opierają się na zasadzie interdyscyplinarności. 

 

Ilość Niebieskich Kart w roku 2017 i 2018 przedstawia poniższa tabela 

Dane statystyczne Rok 2017 Rok 2018 

Ilość Niebieskich Kart która wpłynęła do 16 16 
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Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

Z roku poprzedniego kontynuowano 
Niebieskich Kart 

 

4 9 

Ilość Zamkniętych Niebieskich Kart 
 
 

21 13 

Ilość posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

 

5 4 

Ilość spotkań Grup Roboczych 
 
 

90 57 

Tabela nr 33. Dane dotyczące ilości niebieskich kart w 2017 i 2018 roku. 

 

Z analizy Niebieskich Kart wynika że głównym problemem przemocy na terenie gminy 

Baboszewo jest nadużywanie alkoholu. 

 W roku 2017 i 2018r do wszystkich Niebieskich Kart które wpłynęły do Zespołu 

Interdyscyplinarnego powołane zostały grupy robocze które w trakcie posiedzeń 

przeprowadziły rozmowy z sprawcami i ofiarami na których podstawie wypełnione 

zostały formularze Niebieskich Kart część C i część D, opracowano plany pomocy  

z rodziną w ramach którego poszczególni członkowie grup roboczych podejmowali 

stosowne działania wobec ofiar i sprawców, a wynik skuteczności w/w działań były 

systematycznie monitorowany przez grupy robocze na posiedzeniach.    

 
 

6.11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 

 Gminna Komisja jest przeszkolona w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Członkowie Gminnej Komisji posiadają podstawową wiedzę 

z zakresu: 

 uzależnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym 

 sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy 

 zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania 

przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych  

w środowisku szkolnym, rodzinnym 

 budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów 
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 pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi 

 prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwolenia. 

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach 

działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy: 

 przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu  

z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy  

 wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej 

o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art 24 ustawy lub podania 

się leczeniu odwykowemu 

O ile osoba wezwana nie zgodzi się na dobrowolnie poddanie się leczenia, a wstępne 

czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania: 

 kieruje się osobę na badanie przez biegłych /psycholog i psychiatra/ w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależniania od alkoholu i wskazania rodzaju 

zakładu leczniczego/art 25 ustawy/ 

 przygotowuje się dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz  

z opinią wydaną przez biegłego/art 26 ust.3 ustawy/ 

 złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego 

miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy /art 26.ust 

3 ustawy/ 

 Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii zadania wynikają z ustawy z dnia 26 

października 1962 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 

/tekst jednolity Dz.U.147 poz.1231 z późniejszymi zmianami/ i ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.nr 179 poz.1485/ oraz Regulamin Pracy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki uzyskane  

z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza 

się na finansowanie zadań wynikających z GKRPA i Narkomanii uchwalonych  

w programach rocznych. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy  

w Baboszewie z dnia 20 grudnia 2017 roku. Na jego realizacje zaplanowano 

175 059,00 zł. Wpłaty indywidualnych przedsiębiorców za sprzedaż napojów 

alkoholowych za 2018 r wyniosły – 120 000,00 zł.  

 Dokumentem prawnym stanowiącym podstawę do finansowania działań ujętych 

w programie są: 

 Ustawa z dnia 26pażdziernika 1982r o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 487  

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii/ tekst jednolity Dz. 

U z 2017r. poz. 783 z późn. zm.) 

W programie ujęto podstawowe zadania, które były realizowane w ciągu roku: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Gminna Komisja współpracowała z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

„Szansa” w Płońsku. 

W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i narkomania pomocy psychologicznej, prawnej i materialnej. 

W punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Baboszewie udzielono informacji  

o możliwości leczenia uzależnień, o dostępnych miejscach pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji. Przeprowadzone były rozmowy motywująco-

interwencyjne z osobami, co do których wpłynęły zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu, 

osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych i współuzależnionych do 

podjęcia terapii w placówkach leczenia uzależnienia. Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny dostępny był dwa razy w tygodniu: poniedziałek i wtorek w godzinach 

od 12:00 – 16:00. Pomagano w sporządzeniu wniosków. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 73 wnioski dotyczące osób 

uzależnionych od alkoholu i ustaliła sposoby dalszego postępowania w poszczególnych 

przypadkach. Komisja zapraszała zgłoszone osoby uzależnione od alkoholu bądź 
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zagrożone chorobą alkoholową na posiedzenia, na których prowadzone były rozmowy 

motywujące do podjęcia terapii antyalkoholowej, a także informowano  

o możliwościach leczenia uzależnienia. W roku 2018 skierowano do Sądu 12 wniosków 

o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoby te zdecydowały się na 

podjęcie leczenia w Poradni Odwykowej „Szansa” w Płońsku. 

 Świetlica Środowiskowa w Baboszewie objęła opieką 40 dzieci i zapewniła 

dzieciom i młodzieży możliwość spędzania czasu wolnego, pomoc przy odrabianiu 

lekcji. Dzieci i młodzież miała możliwość korzystania z:  

 stołu bilardowego,  

 stołu do tenisa,  

 stołu piłkarskiego (tj. piłkarzyki),   

 sprzęt u komputerowego z dostępem do Internetu, 

 kina domowego,  

 konsol do gier,  

 projektora,  

 tablicy interaktywnej.  

  

Czynione były również starania kształtowania dzieci w zakresie estetyki, kultury życia 

codziennego jak też współdziałania w grupie rówieśniczej. Zwalczane były wszelkie 

próby przemocy, wulgaryzmy, utrwalane zwroty grzecznościowe. Świetlica zapewnia 

opiekę i umożliwia rozwój dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Na 

terenie gminy Baboszewo działa Gminny Wolontariat przy Szkole Podstawowej  

w Baboszewie-„ Akademia Dobra”. Członkowie współpracują również ze Świetlicą 

Środowiskową, gdzie prowadzą różne zajęcia wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci 

i młodzieży. Przez rok 2018 były prowadzone na Świetlicy Środowiskowe zajęcia 

uzupełniające dla maturzystów z jęz. polskiego, prowadzone przez nauczycieli  

z Gminnego Wolontariatu. Świetlica Środowiskowa włączyła się również do 

ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”. Stwarza to okazję do wyszukiwania 

autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, 

pokazaniu, jak można pożytecznie spędzić czas wolny. Przez cały ten czas dzieci miały 

warunki do odrabiania lekcji i spotkań z rówieśnikami. Systematycznie zapoznawano 
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dzieci ze środkami uzależniającymi poprzez wykładane ulotki, rozwieszanie plakatów, 

pogadanki na temat szkodliwości używek. Placówka ściśle współpracowała z Kołem 

Emerytów i Rencistów, pomagając w organizowaniu spotkań i uroczystości. 

 

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. 

 W 2018 r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

kontynuuje współpracę z Pedagogami, którzy pracują w szkołach na terenie gminy 

Baboszewo. W związku z nasileniem się problemu przemocy i zażywania dopalaczy 

przez dzieci i młodzież przeprowadzono w szkołach zajęcia z Pedagogiem szkolnym 

jak również spotkania z Policją w celu uświadomienia uczniom jak wielkim 

niebezpieczeństwem są dopalacze i przemoc. Finał ogólnopolskiej akcji: ,,TRZEŹWY 

UMYSŁ” pod hasłem „Autoportret - Zadziwiam siebie, gdy się poznaję” odbył się  

w Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu 12 czerwca 2018 r.  

W ramach kampanii zrealizowano następujące działania: 

 Konkursy zorganizowane w ramach kampanii: 

 plastyczny „ Autoportret”-prace indywidualne 

 literacki „Autoportret”-prace indywidualne 

 fotograficzny „My” 

 plastyczny „Pomagając innym, staję się lepszym!” 

 Zorganizowano piknik, podczas którego odbyły się biegi przełajowe dziewcząt 

i chłopców w różnych kategoriach wiekowych, mające na celu popularyzowanie 

sportu, jako jednej z form spędzania czasu wolnego. 

W trakcie pikniku uczniowie mieli zapewniony posiłek. Na wszystkich czekały pyszne 

kiełbaski z grilla, picie oraz pyszne ciasta przygotowane przez rodziców uczniów SP 

w Polesiu. 

W ramach współpracy z Gminnym Wolontariatem „Akademia Dobra” od 27 lutego do 

20 marca 2018 r w szkołach i na trenie gminy Baboszewo uczniowie szkół oraz osoby 

dorosłe chętnie wzięli udział w konkursie „Ozdoby i tradycje wielkanocne”. 

Celem konkursu było: 
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 propagowanie tradycji związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych, 

 aktywizacja dzieci i dorosłych do pracy twórczej 

 angażowanie się w pomoc chorym i potrzebującym 

 Realizacja w/w programu miała tez na celu wskazanie dzieciom i młodzieży, 

oraz osobom dorosłym, że wolontariat może być alternatywą na nudę i zniechęcenie 

oraz promowanie zdrowego stylu życia bez używek, rozwoju osobistego  

i zapobieganie zagrożeniom wśród uczniów na terenie naszej gminy. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała 

przedsięwzięcie czytelniczo –profilaktyczne „Czytam, nie nudzę się, nie sięgam po 

używki” prowadzone przez nauczycieli Biblioteki Szkoły Podstawowej w Mystkowie 

we współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego  

w Baboszewie. Cele podjętych działań to zdobycie i poszerzenie przez dzieci  

i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego np.  

z literaturą, a także rozwijanie i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności, kształcenie 

wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji  

i zdrowej rywalizacji. W ramach programu odbyły się dwa konkursy.  

W pierwszym rywalizowały klasy VII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. Finał 

odbył się 23 lutego pod hasłem „Ojczysty jest język” w Gimnazjum im. Armii Krajowej 

w Baboszewie, które było współorganizatorem. Pięcioosobowe drużyny zmierzyły się 

w szeregu różnych konkurencji językowych. Drugi konkurs odbył się 10 kwietnia 2018 

r. w Szkole Podstawowej w Mystkowie i poświęcony był twórczości Wandy 

Chotomskiej. Uczniowie klas 0-VI brali udział w konkursach recytatorskim, 

teatralnym, plastycznym i literackim. 

 Dnia 15 października 2018 r w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego  

w Baboszewie odbył się dla uczniów kl.: VI-VIII i III klas gimnazjum z terenu 

wszystkich szkół gminy Baboszewo program profilaktyczny pt. „Jacek Musiatowicz  

i Michał Musiatowicz- Czy słowem można zranić”, natomiast dnia 26 listopada 2018 r. 

uczniowie wszystkich szkól z naszej gminy kl.: VI-VIII i III klas gimnazjum obejrzeli 

spektakl teatralny pt. „Chemiczna zmiana nastroju”. Celem tego przedstawienia była 

profilaktyka uzależnień. 



122 
 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontynuowała we 

współpracy z Policją realizację programu profilaktycznego „Przeciw pijanym 

kierowcom”. 

 

W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 W realizacji tych zadań Gminna Komisja Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych w Baboszewie współpracowała z Poradnią Uzależnień „SZANSA”, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Służba Zdrowia, Szkołami, Sądem, 

Zespołem Interdyscyplinarnym i organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy 

oraz o zasięgu powiatowym. Członkowie GKRPA oraz zespół Interdyscyplinarny 

uczestniczyli w szkoleniu profilaktyczno-metodycznych, które odbyły się w dniu 27 

listopada 2018 r. „ Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w myśl obowiązujących ustaw  

i przepisów prawa na rok 2018”. 

Szkolenie to obejmowało następujący zakres zagadnień: 

 Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

 Nowe zadania i kompetencje wynikające z Narodowego Programu Zdrowia 

 RODO-co się zmieniło, co może się zmienić?, 

 Zasady przetwarzania danych(zgodnie z art.13 oraz14 RODO), 

 Dane osobowe w pracy KRPA -zbieranie, pozyskiwanie, przekazywanie (RODO), 

 Rekomendacje do realizacji i finansowania gminnych programów profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018. 

 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego. 

 W 2018 r. realizowano przedmiot Uchwały Rady Gminy Baboszewo Nr 

XLII/271/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych zawierających: 

 do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo na 35; 
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 powyżej 4,5%  do18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa na 35; 

 powyżej 18 % zawartości alkoholu na 35. 

 Ustalono także maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 75 zezwoleń. Przestrzegano 

realizacji Uchwały Rady Gminy Baboszewo NR.XLII/272/2018 z dnia 19 czerwca 2018 

r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baboszewo miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 W 2018 r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła  

4 posiedzenia, na których zaopiniowano pozytywnie następujące wnioski w sprawie 

uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 do spożycia poza miejscem sprzedaży do 4,5%, od 4,5% do 18% i powyżej 18 

alkoholu-5 wniosków 

Ogółem zaopiniowano 5 wniosków. 

Zespół do prowadzenia kontroli przeprowadził kontrolę w 5 punktach sprzedaży. 

Wszystkie przeprowadzone kontrole były z zakresu: 

 zgodności prowadzenia działalności z zezwoleniem na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

 przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

 przestrzeganie warunków, zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

określonych w uchwałach gminnych. 

 W ramach szkoleń dla sprzedawców w dniach od 22 października do 26 

października 2018 r przeprowadzono na terenie naszej gminy Szkolenie sprzedawców 

alkoholu w formie terenowej w 16 punktach oraz z udziałem „Tajemniczego klienta”. 

Szkolenie było przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy etap-próba zakupu 

alkoholu przez osobę wzbudzającą duże wątpliwości, co do swojej pełnoletności. 

Osoba ta ma ukończone 18 lat, zaś na podstawie biegłych jej wiek ocenia się na 16 lat. 

Po przeprowadzeniu zlecenia został przygotowany protokół zawierający stan 

faktyczny sprzedaży bądź odmowy sprzedaży, a także wnioski i zalecenia na podjęte 

ewentualnie działania na przyszłość. Drugi etap- Po zrealizowaniu zadania 

„Tajemniczego klienta” nastąpiła część szkolenia, w której to Trener -profilaktyk 
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realizował szkolenie w każdym punkcie sprzedaży alkoholu, udzielając przy tym 

pochwały lub nagany po zaobserwowanej próbie sprzedaży alkoholu. 

 Do GKRPA wpłynął raport dotyczący Diagnozy występowania problemu 

alkoholizmu i nikotynizmu z perspektywy właścicieli oraz personelu punktów 

sprzedaży alkoholu.  Zgodnie z raportem do prowokacji doszło w 15 sklepach, 

działających na terenie gminy, w jednym nie doszło, ponieważ był nieczynny. 

Przedmiotem zakupu „Sprzedaży kontrolowanej' było piwo z uwagi za fakt, iż  

w opinii społecznej jest to środek stosunkowo niegroźny, często postrzegany, jako 

napój. Głównym celem było uświadomienie sprzedawcom konsekwencji wynikających 

z nielegalnej sprzedaży alkoholu. Każdy punkt sprzedaży został podsumowany 

komentarzem psychologicznym o charakterze zgodnym z wynikami zakupu. 

Przedmiotem szkolenia było ponadto przedstawienie zasad sprzedaży, uprawnień  

i obowiązków przedsiębiorców, nauka umiejętności psychospołecznych ważnych  

w pracy sprzedawcy, przede wszystkim asertywnej odmowy, procedura postępowania 

w sytuacjach wyjątkowych, przedstawienie możliwości współpracy  

z Policja, KRPA, Strażą Miejską. 

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r przyjęła 73 

zgłoszenia odnośnie nadużywania alkoholu. Zaproszono te osoby na rozmowy 

motywujące i poinformowano o konieczności zaprzestania działań wymienionych  

w artykule 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

oraz możliwościach podjęcia terapii. Przygotowano dokumentacje związaną  

z postępowaniem sądowym. Skierowano 12 wniosków do Sądu o wszczęcie 

postępowania obowiązku poddania leczeniu odwykowemu. Wszystkie te osoby 

zdecydowały się na terapię w Poradni Odwykowej „SZANSA” w Płońsku. 

Rozpatrywano i odpowiadano na pisma dotyczące problematyki uzależnień  

i profilaktyki wpływające do Urzędu Gminy. Koordynowano programy profilaktyczne  

i kampanie ogólnopolskie prowadzone w szkołach. 

 

W zakresie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 



125 
 

 Członkowie Gminnej Komisji otrzymywali wynagrodzenie zgodnie  

z przyjętymi zasadami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018r. 

 

7. Realizacja uchwał Rady Gminy 
 

7.4. Omówienie ogólne 
 

 W myśl art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m. in. 

wykonywanie Uchwał Rady Gminy.  

Realizując obowiązki nałożone przepisami wyżej wymienionej ustawy Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 roku  

w sposób określony uchwałami.  

 Rada Gminy obradowała na 14 Sesjach, podjęła 65 uchwał, 1 uchwała nie 

została podjęta. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały 

zostały przekazane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru – 

Wojewoda Mazowiecki oraz w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa. Organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości 

potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 

informacji publicznej, wszystkie uchwały zostały opublikowane na Biuletynie 

Informacji Publicznej, uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 Organ wykonawczy z zachowaniem procedur i terminów określonych 

uchwałami i przepisami prawa wszystkie uchwały wykonał. Szczegółowy wykaz 

uchwał i ich wykonanie zawiera poniższa tabela. 
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7.5. Zestawienie szczegółowe 

 

L.p. 
Numer i data 

podjęcia 
W sprawie Sposób wykonania 

1 
XXXVII/245/2018 z 

dn. 8.01.18 r. 
W sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem 

podjęcia. 

Odwołanie Wioletty 

Kujawy. Wykonano. 

2 
XXXVII/246/2018 z 

dn. 8.01.18 r. 

W sprawie powołania Skarbnika 

Gminy. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Powołanie Renaty 

Jankowskiej. 

Wykonano. 

3 
XXXVII/247/2018 z 

dn. 8.01.18 r. 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

4 
XXXVII/248/2018 z 

dn. 8.01.18 r. 

W sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Baboszewo na rok 2018 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

5 
XXXVII/249/2018 z 

dn. 8.01.18 r. 

W sprawie określenia wysokości opłaty 

za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 

lat, w przedszkolu publicznym i 

oddziałach przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

23.01.18 r. poz. 814. 

Uchwała umożliwiła 

pobieranie opłat za 

korzystanie z 

wychowania 

przedszkolnego w 

oddziałach 

przedszkolnych 

przekraczających 

podstawowy wymiar 
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godzin tj. 5 godzin 

dziennie przez 5 dni w 

tygodniu. 

6 
XXXVIII/250/2018 z 

dn. 19.02.18 r. 

W sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków stanowiących dochody 

budżetu Gminy Baboszewo 

instrumentem płatniczym 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

26.02.18 r. poz. 2048. 

Uchwała dopuszcza 

zapłatę podatku za 

pomocą innego 

instrumentu 

płatniczego tj. karty 

płatniczej. 

7 
XXXVIII/251/2018 z 

dn. 19.02.18 r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

8 
XXXVIII/252/2018 z 

dn. 19.02.18 r. 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2018 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

9 
XXXVIII/253/2018 z 

dn. 19.02.18 r. 

W sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych w szkołach, 

przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 1.09.18 

r. Ogłoszono dn. 

26.02.18 r., poz. 2049 

Uchwała określa 

tygodniowy wymiar 

godzin zajęć nie 

przekraczający 22 

godziny. 

10 
XXXVIII/254/2018 z 

dn. 19.02.18 r. 

W sprawie zaciągnięcia i 

zabezpieczenia długoterminowej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Uchwała nie 

została zrealizowana, 

zgodnie z przyjętą 

uchwałą nr  

XLV/283/2018 z dn. 

11.09.18 r. 
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11 
XXXIX/255/2018 z dn. 

23.03.18 r. 

W sprawie podziału Gminy Baboszewo 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

29.03.188 r. poz. 

3115. Dokonano 

podziału na 15 

okręgów wyborczych. 

12 
XXXIX/256/2018 z dn. 

23.03.18 r. 

W sprawie podziału Gminy Baboszewo 

na obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

29.03.18 r. poz. 3116. 

Dokonano podziału na 

6 obwodów 

wyborczych. 

13 
XXXIX/257/2018 z dn. 

23.03.18 r. 

W sprawie określenia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Baboszewo 

w 2018 roku” 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono z dn. 

29.03.18 r. poz. 3117. 

Uchwała określa 

Program, który 

określa opiekę nad 

zwierzętami 

bezdomnymi, 

wyłapywanie 

bezdomnych psów, 

opiekę nad 

zwierzętami w 

schronisku oraz 

poszukiwanie 

właścicieli dla 

zwierząt. 

14 
XXXIX/258/2018 z dn. 

23.03.18 r. 

W sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXX/246/2014 Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 29 października 2014 roku w 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 
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sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Baboszewo 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

29.03.18 r., poz. 3118. 

Uchwała wprowadza 

10 lokali mieszkalnych 

w Cywinach 

Dyngunach 20B. 

15 
XXXIX/259/2018 z dn. 

23.03.18 r. 

W sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXX/245/2014 Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 29 października 2014 w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowych  

Zasobem Gminy Baboszewo na lata 

2015-2020 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

29.03.18 r. poz. 

3119.Uchwała określa 

lokale mieszkalne w 

Cywinach Dyngunach 

20B jako lokale 

socjalne. 

16 
XXXIX/260/2018 z dn. 

23.03.18 r. 

W sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 

na działalność Wójta Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Skarga dotyczy 

oświetlenia 

przystanku 

autobusowego w 

Goszczycach 

Średnich. Skarga 

uznana została za 

bezzasadną. 

17 
XXXIX/261/2018 z dn. 

23.03.18 r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

18 
XXXIX/262/2018 z dn. 

23.03.18 r. 

W sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

19 
XL/263/2018 z dn. 

27.04.18 r. 

W sprawie Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 
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zatrudnionym w szkołach i przedszkolu 

prowadzonych przez Gminę Baboszewo 

dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz kryteria i 

tryb przyznawania nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono 6.06.18r. 

poz. 5938. Regulamin 

określa wysokość oraz 

warunki przyznawania 

nauczycielom 

dodatków do 

wynagrodzenia. 

20 
XL/264/2018 z dn. 

27.04.18 r. 

W sprawie wprowadzenia odstępstwa 

od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscu publicznym na 

terenie Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

19.05.18 r. poz. 5488. 

Uchwała określa 

odstępstwa od zakazu 

spożywania alkoholu 

w miesiącu czerwiec i 

wrzesień przy ul. 

Warszawskiej i 

Przemysłowej. 

21 
XL/265/2018 z dn. 

27.04.18 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Dotyczy 

przebudowy drogi 

Baboszewo-

Dzierzążnia-Kucice. 

 

22 
XL/266/2018 z dn. 

27.04.18 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Dotyczy przebudowy 

drogi Wierzbica 

Szlachecka-

Starczewo-Arcelin. 
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23 
XL/267/2018 z dn. 

27.04.18 r. 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2108 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

24 
XLI/268/2018 z dn. 

25.05.18 

W sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo z 

dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla 

uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów, ale których organem 

prowadzącym jest Gmina Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 6.06.18 

r., poz. 5939. Zmiany 

spowodowane są 

reformą oświaty. 

Zmianie poddana 

została kwota 

stypendiów na 250 zł 

jednorazowo. 

25 
XLI/269/2018 z dn. 

25.05.18 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

II/4/2014 Rady Gminy Baboszewo z 

dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Zmiana spowodowana 

została rezygnacją 

Pana Stanisława 

Nowakowskiego, 

którego zastąpił Pan 

Marcin Jasiński. 

26 
XLI/270/2018 z dn. 

25.05.18 

W sprawie przyjęcia „Planu walki z 

ubóstwem energetycznym dla Gminy 

Baboszewo na lata 2018-2023” 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

27 
XLII/271/2018 z dn. 

19.06.18 r. 

W sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Zezwolenie wydawane 

zgodnie z  zapisami 

ustawy. Ogłoszono dn. 

22.06.18 r. poz. 6385. 

Wykonano. 

28 
XLII/272/2018 z dn. 

19.06.18 r. 

W sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie Gminy 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 
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Baboszewo miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Zezwolenie wydawane 

zgodnie z  zapisami 

ustawy. Ogłoszono dn. 

22.06.18 r. poz. 

6386.Odległość 

określona w uchwale 

wynosi 30 m od 

placówek 

oświatowych oraz 

obiektów kultu 

religijnego. 

29 
XLIII/273/2018 z 

dn.21.06.18 r. 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

30 
XLIII/274/2018 z 

dn.21.06.18 r. 

W sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Baboszewo 

za 2017 roku 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Sprawozdanie zostało 

przyjęte. 

31 
XLIII/275/2018 z 

dn.21.06.18 r. 

W sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Baboszewo 

za 2017 roku 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Rada Gminy udzieliła 

Wójtowi absolutorium. 

32 
XLIII/276/2018 z 

dn.21.06.18 r. 

W sprawie przyjęcia „Sprawozdania z 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Baboszewo na lata 2015-2025” 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

33 
XLIII/277/2018 z 

dn.21.06.18 r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

 

34 
XLIII/278/2018 z 

dn.21.06.18 r. 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 
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35 
XLIV/279/2018 z dn. 

13.07.18 r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

36 
XLIV/280/2018 z dn. 

13.07.18 r. 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2018 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono dn. 6.11.18 

r. poz. 10595. 

Wykonano. 

37 
XLIV/281/2018 z dn. 

13.07.18 r. 
W sprawie zmiany nazwy ulicy 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

16.08.18 r. poz. 7942. 

Zmienia się nazwę 

ulicy na ul. 19 

Stycznia. 

38 
XLV/282/2018 z dn. 

11.09.18 r. 

W sprawie skargi na działalność Wójta 

Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Skarga dotyczyła 

przydzielonego 

mieszkania, które nie 

nadaje się do 

zamieszkania. Rada 

Gminy uznała skargę 

za bezzasadną. 

39 
XLV/283/2018 z dn. 

11.09.18 r. 

W sprawie uchylenia udziału w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia 

długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Powodem uchylenia 

jest rezygnacja z 

inwestycji. 

40 
XLV/284/2018 z dn. 

11.09.18 r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 
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41 
XLV/285/2018 z dn. 

11.09.18 r. 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2018 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

42 
XLVI/286/2018 z dn. 

12.10.18 r. 

W sprawie „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Baboszewo na 

lata 2018-2021 z perspektywą na lata 

2022-2025” 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Program zawiera cele 

i zadania, które 

powinna realizować 

gmina w celu ochrony 

środowiska. 

43 
XLVI/287/2018 z dn. 

12.10.18 r. 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

44 
I/1/2018 z dn. 

19.11.18 r. 

W sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Przewodniczącym 

został wybrany Pan 

Sławomir Goszczycki. 

45 
I/2/2018 z dn. 

19.11.18 r. 

W sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wiceprzewodniczącym 

został wybrany Pan 

Wiesław Kupniewski. 

46 
II/3/2018 z dn. 

27.11.18 r. 

W sprawie powołania Stałych Komisji 

Rady Gminy Baboszewo i ustalenie ich 

składów osobowych 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

47 
II/4/2018 z dn. 

27.11.18 r. 

W sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 

48 
II/5/2018 z dn. 

27.11.18 r. 

W sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Baboszewo i 

ustalenie jej składu osobowego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 
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49 
II/6/2018 z dn. 

27.11.18 r. 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wynagrodzenie brutto 

wynosi 8620 zł. 

50 
II/7/2018 z dn. 

27.11.18 r. 

W sprawie uchwalenia „Rocznego 

Programu Współpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019” 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Zostały ogłoszone 

otwarte konkursy 

ofert na realizację 

zadań publicznych w 

zakresie zadań 

publicznych gminy. 

51 
III/8/2018 z dn. 

4.12.18 r. 

W sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2019 

Uchwała wchodzi z 

dniem 1.01.19 r. 

Ogłoszono 6.12.18 r., 

poz. 11931. Uchwała 

określa stawkę 45,00 

zł za 1 dt. 

52 
III/9/2018 z dn. 

4.12.18 r. 

W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 1.01.19 

r. Ogłoszono dn. 

6.12.18 r., poz. 11932. 

Stawki naliczane 

zgodnie z zapisami 

uchwały.  Wykonano. 

53 
III/10/2018 z dn. 

4.12.18 r. 

W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 1.01.19 

r. Ogłoszono dn. 

10.12.18 r., poz. 

12090. Stawki 

naliczane zgodnie z 

zapisami uchwały. 

Wykonano. 

54 
IV.11.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w formie posiłku 

lub żywności albo świadczenia 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 1.01.19 

r. Ogłoszono dn. 

2.01.19 r., poz. 5. 

Maksymalne 
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rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych 

kryterium zostało 

podwyższone do 150 

%. 

55 
IV.12.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 1.01.19 

r. Ogłoszono dn. 

2.01.19 r., poz. 6. 

Wykonano. 

56 
IV.13.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na 

świadczenia z pomocy społecznej w 

formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2010-2023” 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 1.01.19 

r. Ogłoszono dn. 

8.01.19 r., poz. 302. 

Wykonano. 

57 
IV.14.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 8.01.19 

r. poz. 302. Projekt 

został pozytywnie 

zaopiniowany przez 

organ regulacyjny. 

58 
IV.15.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 4.01.19 

r. poz. 188. 

Projekt został 

pozytywnie 

zaopiniowany przez 

organ regulacyjny. 

59 
IV.16.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
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Ogłoszono dn. 4.01.19 

r. poz. 189. 

Projekt został 

pozytywnie 

zaopiniowany przez 

organ regulacyjny. 

60 
IV.17.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla 

Gminy Baboszewo na rok 2019 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Program w trakcie 

realizacji. 

61 
IV.18.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie zarządzenia wyborów 

sołtysów i rad sołeckich na terenie 

Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wybory należy 

przeprowadzić do dnia 

28.02.19 r. 

62 
IV.19.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Baboszewo na 

rok 2019 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

63 
IV.20.2018 z dn. 

21.12.18 r. 
W sprawie ustalenia pomnika przyrody 

Uchwała nie została 

podjęta. 

64 
IV.21.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

Zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Ogłoszono dn. 

21.12.19 r. poz. 

13016. Uchwała 

zmieniona w związku 

ze zmianami ustawy o 

samorządzie 

gminnym. 

65 
IV.22.2018 z dn. 

21.12.18 r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano. 
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66 
IV.23.2018 z dn. 

21.12.18 r. 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Tabela nr 34. Dane szczegółowe uchwał w 2018 r. 

 

 

8. Część analityczna 
 

8.4. Oświata i edukacja 
 

 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI   
ROK SZKOLNY 2017/2018 I 2018/2019 

 W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Gmina Baboszewo prowadziła 

następujące szkoły i placówki oświatowe: 

 

1. Przedszkole w Baboszewie, ul. J. A. Brodeckich 4A 
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2. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie,  

ul. J. A. Brodeckich 6,  

 

 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu, Polesie 9 
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4. Szkoła Podstawa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewie 17 

 

 

 

 

5. Szkoła Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53 
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6. Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie, ul. J. A. Brodeckich 6 (tylko rok 

szkolny 2017/2018) 

 

 Ogółem w roku szkolnym 2017/2018 naukę w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Baboszewo pobierało 978 dzieci w 62 oddziałach. 

Przeciętna liczba dzieci wynosiła ok. 16 uczniów, natomiast w roku szkolnym 

2018/2019 naukę pobierało 966 dzieci w 61 oddziałach. Przeciętna liczba dzieci 

wynosiła ok. 16 uczniów. 

Lp. Szkoła/Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów 
1 Przedszkole w Baboszewie 117 5 
2 Szkoła Podstawowa im.  

J. Wybickiego w Baboszewie 
377 19 

3 Szkoła Podstawowa im. 
 J. Brodeckiego w Polesiu 

139 12 

4 Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. 
Sarbiewskiego w Sarbiewie 

114 9 

5 Szkoła Podstawowa 
 w Mystkowie 

99 9 

6 Gimnazjum im. Armii Krajowej  
w Baboszewie 

132 8 

Tabela nr  35.Dane dot. liczby dzieci w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Lp. Szkoła/Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów 

1 Przedszkole w Baboszewie 117 5 
2 Szkoła Podstawowa im.  

J. Wybickiego w Baboszewie 
486 25 
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3 Szkoła Podstawowa im. 
 J. Brodeckiego w Polesiu 

119 11 

4 Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. 
Sarbiewskiego w Sarbiewie 

132 10 

5 Szkoła Podstawowa  
w Mystkowie 

112 10 

Tabela nr 36. Dane dot. liczby dzieci w roku szkolnym 2018/2019. 

 

KADRA PEDAGOGICZNA – ROK SZKOLNY 2017/2018 I 2018/2019 

Zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etaty wg SIO wynoszą: 

 w roku szkolnym 2017/2018: 

 Nauczyciele – 98 etatów nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 

 pracy i 20,22 etatów w niepełnym wymiarze. 

 W roku szkolnym 2018/2019: 

Nauczyciele -  107 etatów nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 

pracy i 8 etatów w niepełnym wymiarze. 

Lp. 
Stopień awansu 

zawodowego 
Pełny wymiar czasu Niepełnozatrudnieni 

1 Stażyści 2 1,34 
2 Kontraktowi 12 2,12 
3 Mianowani 16 8,38 
4 Dyplomowani 68 8,38 
5 Bez żadnego stopnia 0 0 

Razem 98 20,22 

Tabela nr 37. Dane dot. zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Lp. 
Stopień awansu 

zawodowego 
Pełny wymiar czasu Niepełnozatrudnieni 

1 Stażyści 1 0 
2 Kontraktowi 12 0,89 
3 Mianowani 17 2,72 
4 Dyplomowani 77 4,39 
5 Bez żadnego stopnia 0 0 

Razem 107 8 

Tabela nr 38. Dane dot. zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 

 

W 2018 r. zostały zrealizowane wymienione poniżej prace remontowe 
obiektów oświatowych: 

Lp. Nazwa jednostki oświatowej 
Zakres wykonanych 

prac 
1. Przedszkole w Baboszewie Remont placu zabaw 

2. Przedszkole w Baboszewie 
Prace malarskie 

wewnątrz budynku 

3. 
Szkoła Podstawowa  

w Baboszewie 
Prace malarskie 

wewnątrz budynku 
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4. 
Szkoła Podstawowa  

w Baboszewie 
Wykonanie okablowania 

sieci internetowej 

5. 
Szkoła Podstawowa  

w Mystkowie 

Remont łazienek. 
Wykonanie posadzki w 

dwóch klasach oraz 
prace malarskie. 

6. Szkoła Podstawowa w Polesiu 

Prace malarskie  
w oddziale 

przedszkolnym  
i klasie „O”. 

7. Szkoła Podstawowa w Polesiu 
Prace malarskie 

wewnątrz budynku. 

8. 
Szkoła Podstawowa  

w Sarbiewie 
Prace malarskie, remont 

podłogi. 

9. 
Szkoła Podstawowa  

w Sarbiewie 
Remont gabinetu 
pielęgniarskiego. 

Tabela nr 39. Dane dot. prac remontowych w obiektach oświatowych zrealizowanych w 2018 r. 

 

 Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo  

z dnia 29 stycznia 2016 r. Gmina Baboszewo przyznała w 2018 roku 95 uczniom szkół 

podstawowych i gimnazjów stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie. Łączna kwota 

przyznanych stypendiów motywacyjnych wyniosła 33 250,00 zł.  

Lp. Szkoła / Placówka Liczba uczniów Łączna kwota 

1 
Szkoła Podstawowa im. 

 J. Wybickiego w Baboszewie 
36 14 250,00 

2 
Szkoła Podstawowa im.  

J. Brodeckiego w Polesiu 
13 3250,00 

3 
Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. 

Sarbiewskiego w Sarbiewie 
8 2000,00 

4 
Szkoła Podstawowa  

w Mystkowie 
1 250,00 

5 
Gimnazjum im. Armii Krajowej  

w Baboszewie 
37 13 500,00 

Razem: 95 33 250,00 
Tabela nr 40. Dane dotyczące kwoty przyznanych stypendiów motywacyjnych w 2018 r. 

 

 Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

Gmina Baboszewo w 2018 r. wsparła 110 uczniów pomocą materialną w formie 

stypendium szkolnego. Na stypendia przeznaczono łącznie 30 363,00 zł, w tym  

z dotacji celowej budżetu państwa 24 290,00 zł. Ze środków własnych Gmina 

Baboszewo przekazała 6 073,00 zł.  
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8.5. Kultura, sport i rekreacja 
 

Festyn „Powitanie Lata 2018” 

Festyn „Powitanie Lata 2018” w Baboszewie jest cykliczną imprezą masową 

organizowaną od 2006r. i przyciąga corocznie około 1000 osób nie tylko mieszkańców 

gminy Baboszewo i sąsiednich. Impreza ma charakter kulturalno-rekreacyjny  

i realizuje cele w zakresie edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym i sportowym. 

W 2018 roku impreza odbyła się 16 czerwca. wystąpili Halina Fronckowiak, 

Jorgus, WOW oraz zaprezentowały się dzieci z przedszkola i szkół z terenu Gminy 

Baboszewo, laureaci I Ogólnopolskiego festiwalu pieśni i tańca "Polska Niepodległa", 

przeprowadzono konkurs "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wśród atrakcji znalazły się 

min. symulator wypadków, wystawy artystyczne - malarstwo, rzeźba, balon na uwięzi, 

kawiarenki plenerowe. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy ruchowe oraz 

miasteczko z dmuchanymi zabawkami. 
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III Gminno-Parafialne Dożynki w Baboszewie 

 Dnia 23 września 2018 r. odbyły się III Gminno-Parafialne Dożynki  

w Baboszewie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym  

w Baboszewie, którą odprawił ks. kanonik Stanisław Gutowski. Po uroczystej mszy 

orszak z wieńcami dożynkowymi i koszami z darami przemaszerował prowadzony 

przez orkiestrę dętą z Sochocina na baboszewskie Błonie. Czas oczekiwania na 

tradycyjny obrzęd dzielenia się chlebem umiliła uczestnikom uroczystości Orkiestra 

Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie. Gospodarze powitali 

uczestników uroczystości, po czym wspólnie odśpiewano Rotę.  Starostami dożynek  

w 2018 roku byli: Pani Anna Długoszewska i Pan Przemysław Długoszewski. 
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 Po obrzędzie dożynkowym rozpoczęły się uroczystości oficjalne: wystąpienia 

okolicznościowe oraz wręczenie odznaczeń państwowych. Wójt Tomasz Sobecki 

wręczył odznaczenia przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony 

dla Rolnictwa” oraz wyróżnienia Wójta Gminy Baboszewo za zasługi dla rolnictwa. 

 Uczestnicy dożynkowych uroczystości korzystali z suto zastawionych stołów 

dożynkowych, które przygotowali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Rozstrzygnięto 

też Konkurs na najładniejszy stół dożynkowy. Komisja w składzie: Elżbieta 

Burzykowska, Danuta Lipińska, Iwona Witulska, Paulina Dobrzyńska  

i Radosław Balcerzak przyznała: 

• I miejsce dla sołectwa Zbyszyno 

• II miejsce dla sołectwa Wola Dłużniewska 

• III miejsce dla sołectwa Baboszewo. 

Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody: za I miejsce - 1000 zł,  

za II miejsce 700 zł i za III miejsce 500 zł. 

 Tradycyjnie, w odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców gminy, odbyła się 

też Spartakiada Sołectw. Do konkursu zgłosiły się trzy sołectwa: Baboszewo, 

Dłużniewo i Jarocin. Uczestnikami Konkursu zgodnie z regulaminem musieli być 

mieszkańcy jednego sołectwa, 5-osobowe drużyny, składające się minimum  

z 2 uczestników do 16 r.ż. oraz 3 uczestników powyżej 16 r.ż. w tym minimum jednej 

kobiety.  Uczestnicy zmierzyli się w pięciu konkurencjach: sztafecie z jajem, 

wykopkach, ogłoszeniu sołeckim, wbijaniu gwoździ oraz w wodociągu. Zwycięzcą 

Konkursu została drużyna z Baboszewa, która po zakończeniu wszystkich konkurencji 

uzyskała największą liczbę punktów. II miejsce i nagrodę 700 zł zdobyło Dłużniewo,  

a III miejsce z nagrodą 500 zł Jarocin.   

 Organizatorzy zadbali również o miłośników muzyki. Publiczność rozgrzewał 

najpierw zespół WooW a potem zespół BAYERA. Zespół na baboszewskiej scenie 

zaprezentował największe hity: „Ta szalona dziewczyna”, „Tylko taka jak ty”, „Bez 

Ciebie nie mogę żyć”.  

 Dożynki zostały refundowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na 

lata 2018 – 2019. Kwota refundacji: 11 698,88 zł.  
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V Piknik Patriotyczno-Rodzinny w Dziektarzewie 

10 czerwca 2018 roku odbył się V Piknik Patriotyczno-Rodzinny  

w Dziektarzewie ku czci 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 

Współorganizatorami imprezy była Parafia Św. Katarzyny w Dziektarzewie oraz Gmina 

Baboszewo, partnerami Szkoła Podstawowa w Polesiu i Gmina Glinojeck. Uroczystości 

tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. Św. Katarzyny, następnie uczestnicy 

udali się do grobu Powstańców Styczniowych gdzie odsłonięto nową tablicę 

upamiętniającą wydarzenie. Posadzono również Dąb Niepodległości. Około godz. 

14.00 na terenie przy Kościele rozpoczął się piknik gdzie inscenizację z Powstania 

Styczniowego wystawiła Grupa Rekonstrukcyjna, wystąpił zespół Promenada, 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Polesiu, odbyły się pokazy strażackie – gaszenie 

lasu, loteria fantowa. Dla dzieci przygotowano plac zabaw, serwowano grochówkę, 

ciasta. W trakcie pikniku odbyły się konkursy tańca, przeciągania liny, rzut beretem, 

noszenie żon na plecach i inne. Na zakończenie rozlosowano nagrody główne,  

a o 20.30 uczestnicy zgromadzili się przy ognisku na wspólnym śpiewie pieśni 

patriotycznych. 
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 Hala Sportowo - Widowiskowa w Baboszewie wraz z boiskiem zewnętrznym  

o nawierzchni syntetycznej są obiektami administrowanymi przez Urząd Gminy.  

W godzinach od 8:00 do 15:00 korzystają z nich uczniowie Szkoły Podstawowej, 

Gimnazjum i Przedszkola w ramach wychowania fizycznego. Od godz. 16:00 do 21:00 

obiekty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych za odpłatnością. 

 

 

 Budowa obiektu trwała od 30.06.1997r do 28.04.2000r. Koszt inwestycji -  

3 mln zł w tym dofinansowanie 1 mln z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Uroczyste 

otwarcie Hali Sportowo - Widowiskowej odbyło się 08.06.2000 r. Hala dysponuje  

w pełni wyposażoną siłownią, stołami do tenisa, bilarda, boiskiem do piłki nożnej, 

ręcznej, siatkówki, koszykówki wraz z zapleczem sanitarnym. W 2001 roku Hala 

otrzymała nagrodę III stopnia na najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt sportowy 

w kategorii hal sportowych o wymiarach areny 44mx22m i większe, przyznaną przez 

Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. Od października 2003 roku obok Hali funkcjonuje 

boisko zewnętrzne o syntetycznej nawierzchni, które jest dopełnieniem całego 

obiektu. Od godziny 16:00 udostępniane jest wszystkim chętnym za odpłatnością. 

Boisko jest wielofunkcyjne, oświetlone, na którym znajduje się kort tenisowy, boisko 

do piłki ręcznej, mini piłki nożnej, koszykowej. 

 Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie słynie z organizowania wielu 

imprez. Pierwszym wydarzeniem, które miało miejsce w nowo wybudowanej hali był 

Bal Sylwestrowy 1999/2000. Rok 2000 witało 370 gości. W przeciągu tych 18 lat na 
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deskach hali odbyło się 825 imprez o charakterze sportowym i kulturalnym. 

Największą sławą i popularnością cieszy się Halowa Liga Piłki Nożnej, która przyciąga 

rzeszę kibiców i uczestników. 

 W 2018 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie odbyły się 53 

imprezy sportowo-kulturalne z czego 25 to imprezy typowo szkolne.  

 Turnieje Piłki Nożnej, Ręcznej dziewcząt i chłopców (ćwierćfinały, półfinały, 

finały), Mistrzostwa Powiatu, Rejonu. Pozostałe to imprezy cykliczne, które na stałe 

wpisane są w kalendarz wydarzeń w Hali Sportowej. 

 

 

Nazwa wydarzenia Ilość drużyn Ilość grających 

Zawody szkolne 106 Brak danych 

Halowa Liga Piłki Nożnej XVI 
Edycja (IV-VIII kolejka) 

 
10 

 
170 

Halowa Liga Piłki Nożnej XVII 
Edycja (I-III kolejka) 

 
8 

 
141 

Halowy Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Prezesa Klubu GKS 

„ORLĘTA” Baboszewo 

 
5 

 
58 

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Trampkarzy o Puchar Prezesa 

Klubu GKS „ORLĘTA” Baboszewo 

 
6 

 
69 

Turniej Radio Płońsk HM Trans 10 Brak danych 

30 Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski mem. Andrzeja 

Trochanowskiego 
12 90 

I Ogólnopolski Wyścig dla 
Amatorów 

Brak danych 53 

I Ogólnopolski Festiwal Pieśni i 
Tańca „Polska Niepodległa” 

5 110 

Turniej Radio Płońsk o Puchar 
Vita Sport 

6 Brak danych 

Międzynarodowy Turniej 
Oldboyów o Puchar Marszałka 

Woj. Mazowieckiego 
10 87 

Rodzinny Turniej Piłki Nożnej 7 69 

Piłkarski Puchar Lata 12 162 

Turniej o Puchar Wójta Gminy 
Baboszewo 

9 85 

Festiwal Tańca o Puchar Wójta 
Gminy Baboszewo Mistrzostwa 

Okręgów Mazowieckiego i 
Świętokrzyskiego 

Brak danych Brak danych 
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Mistrzostwa Województwa 
Mazowieckiego Strażaków  

w Halowej Piłce Nożnej 

 
 

6 

 
 

Brak danych 

Turniej Brydża Sportowego 
OTP** o Puchar Wójta Gminy 
Baboszewo Grand Prix Ziemi 

Płocko-Ciechanowskiej 

 
36 

 
72 

Turniej Mikołajkowy Kobiet 
o Puchar Prezesa Klubu GKS 

„ORLĘTA” Baboszewo 

 
11 

 
Brak danych 

Ogólnopolski Mikołajkowy 
Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Oldboyów o Puchar firmy  
ART-DAN 

 
10 

 
89 

Tabela nr 41. Dane dotyczące poszczególnych imprez sportowych organizowanych w 2018 r. 

 

 

 

 

 W dniach 3-4 marca 2018 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie 

nastąpiła długo wyczekiwana wymiana oświetlenia na nowoczesne lampy ledowe. 

Porównując rok 2018 do 2017 zanotowaliśmy niewielki wzrost pod względem 

odbytych imprez. W roku 2017 odbyło się 47 imprez, a w 2018 53 imprezy.  

Swoje debiuty w 2018 roku miały I Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Tańca „Polska 

Niepodległa” zorganizowany w 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Strażaków w Halowej 

Piłce Nożnej, które jednocześnie odbywały się na dwóch halach sportowych – u nas 
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grupa B, a także I Turniej Brydża Sportowego OTP**. 

Ogólnie na Hali Sportowej w 2018 grało 269 drużyn. W turniejach zagrało 1252 

zawodników/uczestników, na trybunach zasiadło około 4000 kibiców.  

 

            1 maja 2018 roku odbył się w Baboszewie po raz 12 jubileuszowy 

30 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. 

W zawodach wzięło udział 15 zespołów: czołowe zespoły krajowe oraz 6 ekip 

zagranicznychco dało liczbę 90 uczestników. Kolarze przejechali łącznie w jednej 

rundzie 21 km łącznie 168 km. Wyścig rozpoczął się o 13:00, a zakończył około 17:00. 

Start i meta znajdowały się przy ul. J. i A. Brodeckich przy Hali Sportowo-

Widowiskowej w Baboszewie. 

 

 30 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego 

wygrał 34-letni Czech Alois Kankovsky (Elkov-Author), drugie miejsce wywalczył 

Sylwester Janiszewski (Wibatech Merx7R), trzecie przypadło Pawłowi Franczakowi 

(CCC Sprandi Polkowice). 

           Imprezą towarzyszącą podczas tegorocznego Wyścigu był Wyścig dla 

Amatorów Mazovia Masters I im. Ryszarda Cieślaka. W wyścigu wzięło udział 53 

uczestników. 

 I miejsce w wyścigu zajął Andrzej Widzewicz (KK Żoliber), 

II miejsce wywalczył Jakub Średziński (Veroni Team Wąbrzeźno), 

III miejsce przypadło Jackowi Sargalskiemu ( Michelin Bloomnet Team). 

           Na zakończenie wyścigu odbył się krótki pokaz aktualnego mistrza Polski  

w pokazach kulturystycznych do 100 kg Karola Kownackiego. Karol pochodzi  

z Baboszewa. Kulturystykę trenuje od 15 lat w tym 2 lata zawodowo. 

 Tego samego dnia w Baboszewie na scenie przy Hali Sportowo-Widowiskowej 

obejrzeć można było występy dzieci i młodzieży, które wzięły udział w I Ogólnopolskim 

Festiwalu Pieśni i Tańca „Polska Niepodległa”. Festiwal został zorganizowany z okazji 

100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Śpiewanie pieśni 

patriotycznych i kultywowanie tańców związanych z odzyskaniem Niepodległości 

rozbudza w każdym Polaku jeszcze większy patriotyzm. Do udziału w Festiwalu 

zgłosiło się około 140 uczestników. Festiwal podzielony był na dwie kategorie: soliści  

i zespoły. W kategorii soliści wyodrębnione zostały trzy kategorie wiekowe: 9-12 lat, 

13-15 lat i 16-21 lat. Uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody ufundowane 
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przez Halę Sportowo-Widowiskową w Baboszewie, Biuro Programu „Niepodległa” 

oraz Dyrektora artystycznego Festiwalu.  

 

STOWARZYSZENIE SPORTOWO EKOLOGICZNO TURYSTYCZNE (SET) 

 W roku 2003 wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu gminy Baboszewo 

zrodziła się inicjatywa powołania organizacji, której celem działania byłoby 

propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie idei ochrony środowiska  

i promocji gminy na zewnątrz. 

W dniu 7 stycznia 2004 r. odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych 

powołaniem organizacji. Obecnych było 41 osób. Organizacja przyjęła nazwę: 

Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne z siedzibą w Baboszewie,  

ul. Warszawska 9A. Walne Zgromadzenie Członków po wprowadzeniu drobnych 

poprawek uchwaliło Statut Stowarzyszenia. Podstawowe cele Stowarzyszenia 

zawierają się w działaniu na rzecz: 

 propagowania zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowo-

rekreacyjnych oraz dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

 angażowania społeczeństwa do różnych form aktywności ruchowej, kulturalnej 

i turystyczno-ekologicznej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności  

i zainteresowań, 

 pokoju i praw człowieka, 

 propagowania informacji, metod i technik w zakresie działań przeciwko 

uzależnieniom, 

 pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 promocji i popierania kultury ekologicznej, 

 zapobiegania degradacji środowiska, 

 promocji kultury naszego regionu, 

 promocji gminy na zewnątrz, 

 kultywowania tradycji i historii naszego regionu. 

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony i działa na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Jest organizacją pozarządową, posiada osobowość prawną  

i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. 
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Nr 20, poz 104 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873) oraz statutu organizacji. 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.  

 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 

30.06.2004 r. Kolejnym krokiem było nadanie numeru identyfikacyjnego REGON  

i numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz zgłoszenie działalności w Urzędzie 

Skarbowym. Założony został też rachunek bankowy, na którym będą gromadzone 

fundusze organizacji.  Po załatwieniu wszystkich spraw formalnych towarzyszących 

zalegalizowaniu Stowarzyszenia przystąpiono do realizacji statutowych celów 

Stowarzyszenia. Osoby deklarujące przynależność do organizacji (po wcześniejszych 

z nimi konsultacjach) wstępnie przydzielono do poszczególnych sekcji sportowej, 

ekologicznej i turystycznej. Opracowano plany działania i rozpoczęto prace  

w sekcjach. Obecnie Stowarzyszenie liczy 58 członków. Ściśle współpracujemy  

z władzami gminnymi. Zostało w tej kwestii podpisane Porozumienie z dnia 8 listopada 

2004 zobowiązujące obie strony do wspólnego działania na rzecz lokalnej 

społeczności. 
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