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1. Wst~p 

Zgodnie z wprowadzonq w 2018 r. nowelizacjq ustawy 0 samorzqdzie 

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

o stanie gminy. Raport podsumowuje dzialalnosc samorzqdu gminnego w roku 

poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim 

realizacjEi polityk, programow, strategii, uchwal rady gminy i budzetu za rok 2019. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posluzq mieszkancom Gminy 

Baboszewo do zwiEikszenia wiedzy na temat funkcjonowania samorzqdu gminnego. 

Gmina Baboszewo jest gminq wiejskq, polozonq w wojewodztwie 

mazowieckim, powiat plonski. Gmina sklada siEi Z 42 wsi zorganizowanych w 42 

solectwach 0 lqcznej powierzchni 16 223 ha, co stanowi 11 ,8 % powierzchni 

powiatu plonskiego. Gmina polozona jest w odleglosci 10 km od Plonska oraz ok. 

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

infrastrukturq technicznq. Wszyscy mieszkancy majq mozliwosc korzystania 

z wodociqgu i sieci telefonicznej. Mieszkancy 10 solectw korzystajq z gazu 

ziemnego . Miejscowosci Baboszewo oraL Brzescie Nowe wyposazone Sq w siec 

kanalizacyjnq odprowadzajqcq kolektorem scieki komllnalne do oczyszczalni 

w Plonsku. Rolniczo uzytkowane jest 13 407,1 7 ha, w strukturze upraw przewazajq 

zboza. Z uwagi na znaczny obszar llzytkow zielonych dominujqcym elementem 

prodllkcji zwierzEicej jest chow bydla mlecznego i trzody chlewnej . Znaczne srodki 

finansowe z blldzetll gminy oraz pozyskane z innych irodel pozabudzetowych 

przeznacza siEi na budowEi i modernizacjEi drog. Oprocz infrastruktllry atlltem gminy 

jest korzystne polozenie przy trasie Nr 7 Warszawa - Gdansk, Nr 10 Warszawa -

Bydgoszcz oraz Iinii kolejowej Nasielsk - Sierpc. 

W 2009 r. wybudowano Szkolny Osrodek Integracji i Rehabilitacji 

Niepelnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Baboszewie, do ktorego 

llCZEiSZczajq dzieci niepelnosprawne nie tylko z terenu tutejszej Gminy. 

W Baboszewie funkcjonuje nowoczesna Hala Sportowo-Widowiskowa 

wyrozniona w 2000 r przez Urzqd KUltllry Fizycznej i Sportu za najlepiej 

zaprojektowany i wykonany obiekt sportowy w kategorii hal sportowych. 
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2.0golna charakterystyka gminy 
Gmina Baboszewo jest gminq wiejskq, wchodZqCq w sklad powiatu 

plonskiego, wOjewodztwo mazowieekie . Gmina sqsiaduje z nastE)pujqeymi 

jednostkami samorzqdu terytorialnego: gmina Dzierzqznia, Plonsk, Raciqz 

i Sochoein (powiat plonski), gmina Glinojeck (powiat ciechanowskil, gmina 

S taro ire by (powiat ploeki). Zgodnie z podzialem fizyko - geograficznym Polski wg 

J. Kondrackiego, gmina Baboszewo lezy w Megaregionie - Pozaalpejskiej Europie 

Srodkowej, Prowincji - Nizu Srodkowoeuropejskiego, Podprowincji - Niziny 

Srodkowopo[skiej, Makroregionie - Nizinie Pollnocnomazowieckiej, Mezoregionie 

- Rowninie Raciqzskiej i Mezoregionie - Wysoezyinie Plonskiej . 

Mieszkancy gminy Baboszewo glownie posiadajq indywidualne systemy 

zaopatrzenia w cieplo, wykorzystujqce nosniki energii w postaci paliw stalych 

(gl6wnie wE)giel kamienny). CZE)SC Z nieh posiada dostE)p do sieci gazowej. Wedlug 

danych GUS, w 2018 r. obszar gminy zgazyfikowany byl w 20,4%. Zgodnie 

z Plan em Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo, podstawowymi 

nosnikami energii pierwotnej potrzebnej do wytworzenia energii cieplnej Sq paliwa 

kopalne stale w postaci wE)gla (79%). 

Na terenie gminy zgodnie Centralnq Ewidencjq i Informacjq 0 Dzialalnosci 

Gospodarczej (CEIDG ) zarejestrowanych jest 325 dzialalnosci gospodarczych. 

Wiodqcq firmq z siedzibq na terenie gminy jest znana r6wniez poza granicami kraju 

firma FABA S. A. specjalizujqca siE) w produkcji narzE)dzi do obrobki drewna. 

CZE)SC Gminy Baboszewo jest objE)ta Nadwkrzanskim Obszarem Chronionego 

Krajobrazu. Ze wzglE)du na brak uciqzliwego przemyslu gmina nalezy do regionow 

czystych ekologicznie - "Zielone pluca Polski." W poblizu rzeki Wkry znajduje siE) 

Rezerwat Przyrody oraz Park Krajobrazowym w Dziektarzewie obejmujqcym obszar 

3,59 ha. Na terenie calej gminy wystE)pujq pomniki przyrody oraz zabytki w postaci 

nieruchomosci i rzeczy ruchomych. Na tie panoramy Baboszewa wyr6Znia siE) 

neogotycki Kosei61 z cegly i granitu. 
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Kosci61 w Dziektarzewie. 

W Dziektarzewie w tIe parku krajobrazowego Zespo! sakralny Koscio! 

murowany z XVI w., kaplica neogotycka i dzwonnica z XIX w. Zupelnie in ny, jest 

drewniany kosciolek w XVII w. i stojqca obok drewniana dzwonnica z XVIII wieku 

w Sarbiewie. 

Demografia 

Na dzien 31 grudnia 2019 r. gmin~ Baboszewo zamieszkiwalo 7976 osob, 

z czego 49,9% (3982 osoby) stanowili m~zczyzni, a 50,1 % (3994 osoby) kobiety. 

G~stosc zaludnienia wynosi 49 osob na 1 km2 Od 2010 roku zauwazalny jest 

niewielki spadek liczby mieszkancow. Przedstawione ponizej tabele i wykresy 

ukazujC) bardziej szczegolowe dane. 
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Stan na 31 grudnia 2019 r. 
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Wykres 1. Liczba mieszkailcow na terenie gmmy Baboszewo w 2019. 

Por6wnanie liczby ludnosci wg roku i plci 
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Wykres 2. Porownanie liczby ludnosci wg roku i p!Ci. 
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Zameldowania osob na pobyt staty lub czasowy 

w Gminie Baboszewo w 2019 r. 

Liczba os6b zameldowanych Liczba dzieci urodzonych 

106 92 

Razem: 198 

Tabela 1. Zameldowania osob na pobyt staty w Gminie Baboszewo w 2019 r . 

Wymeldowania z pobytu stalego lub czasowego 

z Gminy Baboszewo w 2019 r. 

Liczba os6b wymeldowanych I Liczba os6b zmarlych 

16 , 89 I , 
Razem: 105 

Tabela 2. Wymeldowania z pobytu statego z Gminy Baboszewo w 20 19 r . 

Statystyka ludnosci wg plci i wieku na koniec 2019 r. (pobyt czasowy) 

Wiek Ml'izczyini Ko bie ty Og6!em 

0-2 0 1 1 

3 0 0 0 

4-5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 1 0 1 

8-12 2 1 3 

13-1 5 1 0 1 

16-1 7 0 2 2 

18 0 1 1 

19-65 17 0 17 

19-60 0 14 14 

>65 3 0 3 

> 60 0 2 2 

Og6!em 24 21 45 

T?bj:ll~ 3 5tatystyk3 ludnosc i lN g ptei i wieku n?: koniec 201 9 r , (pobyt CZ(-1S01NY) . 
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Statystyka ludnosci wg plci i wieku na koniec 2019 r. 

(pobyt czasowy i staly) 

Wiek Mllzczyini Kobiety Ogo!em 

0-2 148 117 265 

3 41 47 88 

4-5 97 68 165 

6 42 33 75 

7 36 41 77 

8-1 2 240 232 472 
, 

13-1 5 121 108 229 

16-17 94 98 192 

18 50 59 109 

19-65 2659 0 2659 

19-60 0 2227 2227 

>65 454 0 454 

>60 0 964 964 

Ogo!em 3982 3994 7976 

Tabela 4. Statystyka ludnosci w9 plci i wieku na koniec 2019 r. (pobyt czasowy i staly). 

Bezrobocie 

W roku 20 19 odnotowano spadkowq tendencjll liczby osob bezrobotnych 

z terenu gminy Baboszewo. Stan na 31 stycznia 2019 r. wynosil 391 osob 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, natomiast stan na 31 grudnia 2019 r. 

wynosi! 312 osob. Analizujqc dane z PUP w Plonsku, warto podkreslic, ze 

najwillkszy odsetek osob zarejestrowanych jako bezrobotni nie posiadajq zadnych 

kwalifikacji zawodowych. Brak wyksztalcenia jest glownym powodem bezrobocia 

mieszkailcow Gminy Baboszewo. Ponizsze wykresy przedstawiajq szczego!owe 

informacje na temat osob zarejes trowanych jako bezrobotne z terenu Gminy 

Baboszewo. Ponizsze wykresy przedstawiajq szczegolowe informacje na temat osob 

zarejestrowanych jako bezrobotne. 
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Wykres nr 4. !lose osob bezrobotnych bQdqcych w szczegolnej sytuacJi na rynku pracy (Dane z PUP 

PlonskI. 
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Udzialy w PIT Sq jednq z najwiflkszych pozycji strony dochodowej budzetu. 

Kwota, jakq uzyskano z udzial6w z podatku dochodowego od os6b fizycznych z PIT 

wynosila w 2019 r. 4628937,00 zl. Dla porownania dochOd z udzialow z podatku 

dochodowego od os6b prawnych z CIT wynosil w 2019 r. 65 924,05 zl. W 2020 r. 

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

5 000 000,00 zl 
4 628 937,00 21 4585559,00 zl 

4 500 000,00 zl 

4 020131,0021 
4000000,00 zl 

3 500 000,00 zl 

3000000,00 zl 

2 500000,00 zl 

2 000000,00 zl 

1 500000,00 zl 

1 000 000,00 zl 

500000,00 zl 

61209,88 zl 65 924 ,05 21 60000,00 zl 
0,00 zl -

2018 2019 2020 (planowane) 

Wykres nr 5. Kwoty z PIT i CIT na przelomie lat 2018-2020. 

3.Jednostki Budietowe Gminy Baboszewo 

3.1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie jest jednostkq 

budzetowq, powolanq do realizacji zadari. pomocy spolecznej nalezqcych do 

wlasciwosci gminy zgodnie z llstaWq z dnia 12 marca 2004 rokll 0 pomocy 

13 



spolecznej (Dz. U. z 2019r, poz. 1507 z pozn. zm.). Srodki na realizacjEl tych zadan 

przekazywane S'l z budzetu panstwa oraz budzetu gminy. 

W 2019 roku glownym zadaniem Osrodka Pomocy S polecznej bylo 

przyznawanie i wyplacanie swiadczen przewidzianych ustaw'l 0 pomocy spolecznej, 

praca socjalna, analiza i ocena zjawisk rodz'lcych zapotrzebowanie na swiadczenia 

z pomocy spolecznej, realizacja zadan wynikaj'lcych z rozpoznanych potrzeb oraz 

realizacja zadan przekazanych Osrodkowi wynikaj'lcych z innych ustaw miEldzy 

innymi z zakresu ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych, ustawy 0 pomocy osobom 

uprawnionym do alimentow (fundusz alimentacyjny, Postflpowanie wobec 

dluznikow alimentacyjnych) oraz ustawy 0 wspieraniu rodziny i pieczy zastE)pezej. 

W 2019 r. byly realizowane przez GOPS zadania wynikaj'lee Z llstawy z dnia 

11lutego 2015r 0 pomoey panstwa w wychowywaniu dzieci (tj . Dz. U. z 2019 r. poz. 

2407 z poin. zm.) oraz prowadzenie obslugi techniczno- organizaeyjnej Zespolu 

Interdyseyplinarnego, potwierdzanie prawa do swiadczen opieki zdrowotnej. 

W 2019 r. GOPS realizowal kolejne zadanie tj. rZ'ldowy program "Dobry start" 

(Dz. U. z 2018 r., poz.l051 z poin. zm.) 

Realizaeja powyzszyeh zadan wpisana jest w StrategiE) Rozwi'lzywania 

Problemow Spolecznyeh na terenie gminy Baboszewo na lata 2010-2020 przyjE)tej 

Uchwa1'l Nr xx.'(1/152/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9listopada 2010 r. 

Pomoc i wsparcie w gminie Baboszewo z pomocy spolecznej w 2019 roku 

uzyskalo 359 osob, co stanowilo 4,52 % wszystkich mieszkancow gminy. W 2019 

r. w stosunku do 2018 roku, l'lczna liczba osob korzystaj'lcych z pomocy 

i wsparcia zmniejszyla siE) 0 54 osoby. Natomiast liczba rodzin, ktorym 

przyznano swiadczenie z pomocy spolecznej zmniejszyla siE) w stosunku do roku 

poprzedniego 0 9 rodzin. W przypadku dlugotrwale korzystaj'lcych z pomocy 

spolecznej ieh liczba osi'lgnElla poziom 147 osob, co oznaczalo spadek 

w stosunku do roku 20 18 0 28 osob. W gminie Baboszewo najczflsciej 

wystElPuj'lcymi przyczynami trudnej sytuacji zyciowej osob rodzin 

a jednoczesnie powodami ubiegania siE) 0 pomoc spoleczn'l, wskazanymi przez 

osrodek pomocy spolecznej w 2019 roku bylo kolejno: dlugotrwala choroba, 

bezrobocie, niepelnosprawnosc, ubostwo, wielodzietnosc. Ponizej 

prezentujemji w [annie tabelarycznej szczegulo we dalle dotyczqce: liczby 
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rodzin i osob w rodzinach korzystajqcych z pomocy spolecznej w podziale na 

wiek i plec, liczby rodzin i osob w rodzinach korzystajqcych ze swiadczeil 

pieni~znych i niepieni~znych, wskai nika pracy socjalnej , powody udzielania 

pomocy. 

Liczba osob korzystaj~cych z pomocy spolecznej w podziale na wiek i plec 

wg liczby wyplaconych swiadczen w 2019 r. 

Grupa O§Ofem Kobiety M~i:czyini 

0-17 -108 70 88 

Produkcyjny 106 56 50 

Poprodukcyjny 31 24 7 

Tabela nr 5. Liczba osob korzystaj acych z pomocy spolecznej w podziale na wiek i plee wg liczby 
wyplaconych swiadczen w 20 19 r. 

Liczba rodzin i liczba osob w rodzinach korzystaj~cych z pomocy spolecznej 

Liczba osob 
Rok Liczoa rod'zia 

w rodzinach 

2013 267 973 

2014 266 897 

2015 243 808 

2016 245 784 

2017 222 661 

2018 212 625 

2019 203 561 

Tabela nr 6. Liczba rodzin i Iiczba osob w rodzinach korzystajqcych z pomocy spolecznej 
w 2019 r. 
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Liczba osob korzystaj~cych z swiadczen pieni~i:nych i niepieni~i:nych 

Liczba osob 

Rodzaj 
2014 2015 2016 2017 2018 

swiadczenia 

swiadczenia 
296 267 249 196 181 

niepieni~i:ne 

swiadczenia I 
I 

171 153 129 

I 

100 90 
pieni~:i:ne 

Tabela nr 7. Dane dotyczqce liczby osob korzystaJacych ze swiadczeri w 20 19 r. 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku. 

Powady udzielenia pomocy i wsparcia . ranking 

DWGOTRWALA LUB CIF;ZKA CHOROBA 

II 
Ii 

2019 

166 

113 

LICZBA 

RODZIN· 

OGOUM 

76 

-------------==;:-;:-==:=------------i- ----------
BEZROBOCIE 72 

---------7N;-;cIE""P""E""I:..'7Nc;oO""'S"'P~RA-;-vO:-VcNOS-C 

UBOSTWO 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYNSTWA 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYNSTWA-:: W TYM: 

WIELODZIETNOSC 

16 

68 

42 

40 

37 



-

BEZRADNOSC W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 8 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGOLEM 

ALKOHOLIZM 6 

BEZRADNOSC W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 5 

GOSPODARSTWADOMOWEGO -OGOLEM -WTYM: RODZINYNIEPELNE 

BEZDOMNOSC 3 

BEZRADNOSC W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 2 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGOLEM - W TYM: RODZINY 

WIELODZIETNE 

NARKOMANIA 

---------=~=_:=;::-;--;::-;:=c==---

ZDARZENIE LOSOWE 

Tabela nr 8. Dane dotyczqce powod6w udzielania pomocy rodzinom w 2019 r. 

Wskainik pracy socjalnej . wskainik obliczany jako stosunek liczby rodzin 

obj~tych praCij socjalnij do rodzin osob, ktorym przyznano swiadczenie 

pomnozony przez 100%. 

~ - -- -- ---- -

2014 2'015 2016 2017 

Wskainik pfacy socjalnej I 25,53% 33,49% 49,26% 55,03% 

Liczha rodzin, ktorym przyznano I 235 209 203 169 

swiadczenia 

------ -- -'-------.--------.-~ 

Praca socjalna ogolem 60 70 100 , 93 

Tabela nr 9. Dane dotycz'!ce wskainika pracy socjalnej i liczby rodzin w latach 
2014·20 19. 

17 

2018 2019 

74,83% 49,38% 

151 160 

11 3 79 



Swiadczenia pienil):i:ne z pomocy spolecznej 

Rok Kwota swiadczen pienillznyc!i1 

2014 193820,94 zl 

20 15 191 742,77 

20 16 206885, 04 zl 

~~--~.---~-~---~.--~--- -.--- - --------.---I----~---------____________________ ___ . _______ __________ _ 
2017 216 023,34 zl 

2018 270967,81 zl 

2019 239123,0 5 zl 

Tabela nr 10. Dane dotyczqce swiadczeil pieni~znych z pomocy spotecznej . 

Gmina Babaszewa na swaim terenie nie pasiada Domow Pomocy Spolecznej. 

W 2019 r . z uwagi na stan zdrowia i potrzeb!l calodobowej opieki 2 osoby z terenu 

naszej gminy przebywaly w domach pomocy spolecznej zakwalifikowane zgodnie 

z rodzajem wyst!lpujqcych schorzen. 

N a terenie gminy Baboszewo nie ma noclegowni ani schronisk dla 

bezdomnych. GOPSw Baboszewie w 2019 roku podpisal ze Stowarzyszeniem 

MONAR Schronisko dla Bezelomnych Markot w Dreglinie oraz Funelacjq "Dary 

Losu" w Gqsocinie umow!l na swiadczenie uslug polegajqcych na zapewnieniu 

schronienia i caloelobowego wyzywienia w tymjeelnego cieplego posilku. W 2019 r . 

pomocy w formie schronienia uelzielono ella 3 os6b bezelomnych z gminy 

Baboszewo. Sreelni koszt eloby w schronisku wyniosl okolo 30 z1. 

Liczba pobierajqcych w roku 20 19 r. swiaelczenie wychowawcze (500+) 

wyniosla 902 ro elziny. W stosunku elo roku poprzeelniego liczba ta wzrosla 0 301 

roelzin (co stanowi wzrost 0 50,08% w stosunku elo roku poprzeelniego) . Dzieci 

uprawnionych elo w/w pomocy - 1509. Calkowita kwota przyznanego 

swiaelczenia wychowawczego wynios la 7 121 459,00 zl i w por6wnaniu z rokiem 
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poprzednim wzrosla 0 1 160 460,30 zl. Liczba pobierajetcych w roku 2019 

zasilek rodzinny wyniosla 317 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba 

ta zmalala 0 54 rodziny (co stanowi spadek 0 14,56 % w stosunku do roku 

poprzedniego). Calkowita kwota przyznanego swiadczenia w formie zasilku 

rodzinnego wynios la 1 378 227,79 zl i w por6wnaniu z rokiem poprzednim 

zmalala 0 157 229,48 zl. Ponizej prezentujemy w formie graficznej 

i tabelarycznej szczeg610we dane dotyczetce: liczby rodzin, kt6re otrzymaly 

swiadczenie wychowawcze w Cietgu roku, kwoty swiadczenia wychowawczego 

w cietgu roku, liczby rodzin i kwoty swiadczen w zakresie zasilk6w rodzinnych, 

dodatk6w do zasilk6w rodzinnych, jednorazowych dodatk6w z tytulu urodzenia 

siE; dziecka, jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia dziecka, liczby i kwot 

swiadczen pielEignacyjnych, zasilku pielEignacyjnego, zasilku pielEignacyjnego 

dla niepelnosprawnego dziecka, dla osoby niepelnosprawnej IN wieku powyzej 

16 lat 0 r6znych stopniach niepelnosprawnosci, zasilku pielEignacyjnego dla 

os6b, kt6re ukonczyly 75 lat, specjalnego zasilku opiekunczego, zasilku dla 

opiekuna, swiadczen alimentacyjnych . 

Srednia liczba rodzin korzystajetcych ze swiadczenia wychowawczego. 

Rok Liczba rodZIii' 

2017 637 

2018 601 

2019 902 

Tabela nr 11. Dane dotyczilce liczby rodzin korzystajqcych ze swiadczenia wychowawczego. 

Swiadczenie wychowawcze - kwota swiadczen. 

Rok Wydabki 

2017 6 248 668,00 zl 

2018 5 960 998,00 zl 

2019 7 121 459,00 zl 
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Tabela nr 12 . Dane dotyczqce kwoty swiadczen . 

Sredniomiesi~czna liczba rodzin korzystajqcych z zasilkow rodzinnych 

wraz dodatkami oraz korzystajqcych z jednorazowej zapomogi z tytulu 

urodzenia dziecka. 

r Li ezba rodzin 

I JI 2014 2015 2016 201 7 2@]8 2019 

Liezba rodzin 

korzystajqcych z 
361 348 371 378 371 317 

zasilkow rodzinnyeh 

wraz dodatkami 
____ _ u _____ _ _____ 

Tabela nr 13. Dane dotyczace liczby rodzin korzystajacych z zasilkow rodzinnych wraz z 
dodatkami oraz korzys tajqcych z Jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia dziecka w latach 
2014·2019. 

Kwota zasilkow rodzinnych wraz z dodatkami 

og61em wyplaconych w ciqgu roku. 

ROK Kwota 

2014 1454281,00 zl 

2015 1 413 899,00 zl 

-------__ .... 0-- •• _ ••• _ _ _ ~ __ _ _ 0 ____ " ___ '_' •• _ _ __ _ ._. _______ ._._._. ___ • __ 

2017 1643419,99 zl 

2018 1 535456,80 zl 

2019 1378227,7 1 zl 

Tabela nr 14. Dane dotyczqce kwoty zasilkow rodzinnych wraz z dodatkami ogolem wyplaconych 
1,"· c:i ~gu roku. 
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Liczba swiadczen: swiadczenie piellmnacyjne, zasHek piellmnacyjny, zasHek 

piell)gnacyjny dla niepelnosprawnego dziecka, dla osoby niepelnosprawnej 

w wieku powy.i:ej 16 lat 0 r6:i:nych stopniach niepelnosprawnosci, zasHek 

piell)gnacyjny dla os6b, kt6re ukonczyly 75 lat, specjalny zasHek 

opiekunczy, zasHek dla opiekuna . 

-~------------.---- - . -
Liczba swiadczeil. 

Swiacllczenia opi·ekuncze II 2014 2@ 15 20]6 201 7 2018 2019 

" 
Zasilek piel~gnacyjny . og61em 2 194 2 139 2272 2280 2 198 2 189 

Zasilek piel~gnacyjny· dla 560 547 599 596 549 519 

niepelnosprawnego dziecka 

Zasilek piel~gnacyjny . osobie 

niepelnosprawnej 
898 860 901 882 912 932 

IV wieku powyiej 16. roku iycia 0 znacznym 

stopniu niepelnosprawnosci 

Zasilek piel~gnacyjny· osobie, kt6ra 12 12 12 12 11 24 

ukonczyla 751at 

Zasilek pie l ~gnacyjny . osobie 

niepelnosprawnej 

w wieku powyiej 16. roku iycia 

legitymujqcej sill orzeczeniem 0 
724 720 760 790 726 714 , 

umiarkowanym stopniu 
, 

niepelnosprawnosci, jeieli 
I 

niepelnosprawnosc powstala w wieku do I I 
ukonczenia 21 roku iycia i 

i 
, 

- -----_._-_. __ .-._------.-------_.-_._--------- - - - - ---.----. ------ - - t---- -- - - .--- ..--------- ___________ .L _________ .. _I-. _______ 

.-.. ------- S-Wl;dczlmi e pi el ~gna cyj n e 362 361 399 
, 

356 365 357 , 

! I 
.... -------~-- - , 
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Specjalny zasilek opiekuilczy 7 85 98 76 89 

piel~gnacyjny, swiadczenia piel~gnacyne, 

specjalny zasilek opiekuilczy 
2563 2585 2769 2 712 2652 

Tabela nr 15. Dane dotyczijce liczby poszczegolnych swiadczen w latach 2014-2 019 .. 

Liczha osob korzystaj~cych ze swiadczenia alimentacyjnego 

w poszczegolnych latach. 

I LiczDa os6 lJ 

- ._._ ... _---_ .. 

2014 201 5 201 6 201 7 201 8 2ID 19 
.. .. 

Liczba osob 

korzystaj'lcych ze 
78 84 80 61 48 47 

swiadczenia 

alimentacyjnego 
.. - .. - .-.. -.. ".--.-----.----.~-.-.-.--.... -.-.. --.. - ----- -----._ ---"-------- .---- ----- -

Tabela nr 16 . Dane dotyczijce liczby osob korzystajijcych ze swiadczenia alimentacyj nego. 

Liczba rodzin korzystaj~cych ze swiadczenia alimentacyjnego 

w poszczegolnych latach. 

,-- -

iczba rodzin L 

ko rzystajqcych ze 

swiadczenia 

al imentacyjnego 

I 

2014 

44 

. _ c ............ ... 

Liczba rodzin 

201 5 201 6 2017 20] 8 20191 

I 

51 52 43 35 34 

.. 
Tabela nr 17. Dane clotvczace liczby roclzin korzvstajacvch ze swiadczenia alimentacvjnego 
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Kwota swiadczen z funduszu alimentacyjnego w poszczegolnych latach. 

Kwota 

.--'"-- . ----------~ 

2014 2015 2016 2017 
II 

2018 2019 

a kwota Ogoln 

swia 

z fun 

alimen 

dczen 

duszu 
343879,00 zl 396110,00 zl 386723,00 zl 292525,00 zl 241680,00zl 225950,00 zl 

tacyjnego 
_ _ ~~~~~_-L ___ ~ __ 

------~-.~----~---~-~ 

Tabela nr 18_ Dane do tyczqce kwoty swiadczen z funduszu alimentacyjnego w latach 2014 -2019_ 

W gminie Baboszewo srodki finansowe wydatkowane na zadania 

z zakresu polityki spolecznej wyniosly w 20 19 roku 12 020 263 zl-. Poziom 

wydatkow w stosunku do roku poprzedniego wzrosl 0 1 114778 zl (co stanowi 

9,28 %) . W dziale 855 - Rodzina wydatkowano 10 793 802 zl. co stanowi 89,80 

% ogolnych wydatkow w zakresie polityki spolecznej. W dziale 852 - Pomoc 

spoleczna wydatkowano 1 008 248 zl. co stanowi 8,39 % ogolnych wydatkow 

w zakresie polityki spolecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 

11 2 172 zl. co stanowi 0,93 % ogolnych wydatkow w zakresie polityki 

spolecznej . W dziale 854 - Edllkacja i opieka wychowawcza wydatkowano 106 

041 zl. co stanowi 0,88 % ogolnych wydatkow w zakresie polityki spolecznej. 

Najwi~cej srodkow wydano na nast~pujqce pozycje blldzetowe dzial 855 -

Rodzina - 10 793 802 zl, dzial 852 -pomoc spoleczna - 1 008 248 zl, dzial 85 1 -

ochrona zdrowia - 112 172 zl. 

Powyzsze informacje zostaly przygotowane na podstawie danych 

zebranych przez Osrodek Pomocy Spolecznej za posrednictwem systemll 

Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS . Dane umozliwiajq analizowanie 

i monitorowanie wyst{)powania problemow spolecznych oraz planowanie 

dzialan aktywizujqcych jednostki samorzqdu terytorialnego w obszarze uslug 

spolecznych. Zawarte informacje odzwierciedlajq dzialalnosc Gminnego 

Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie wrealizacji zadan w zakresie polityki 

spolecznej. Dzialalnosc GOPS w Baboszewie przynosi zamierzone efekty. 
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Rok 2020 i lata nast~pne dla GOPS w Baboszewie b~dq kontynuacjq 

realizowanych zadan. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze w roku biezqcym liczba klientow 

pomocy spolecznej pozostanie na podobnym poziomie w porownaniu do 2019 r. 

Natomiast w 2019 r. liczba rodzin, ktorym przyznano swiadczenie z pomocy 

spolecznej zmniejszyla si~ do roku 2018 0 9 rodzin. 

Liczba osob dlugotrwale korzystajqcych z pomocy zmniejszyJa si~ 

o 28 osob w stosunku do roku 2018. Wynika to z poprawy sytuacji na rynku 

pracy wprowadzenia innych form wsparcia w systemie zabezpieczenia 

spolecznego. W roku biezqcym w dalszym ciqgu bEidziemy realizowac zadania 

wynikajqce z ustawy 0 wspieranill rodziny i pieczy zast~pczej. Zadanie to b~dzie 

realizowane przez zatrudnionego asystenta rodziny. W 2020 naclal bEiclq 

kontynllowane dzialania zwiqzane z przeciwclzialaniem przemocy w rodzinie 

zgoclnie z obowiqzujqcymi przepisami w tym zakresie . 

W 2020 r. b~dzie kontynuowany wieloletni program wspierajqcy gminy 

finansowo "Posilek w szkole i w clomll na lata 2019-2023" ktorego celem jest 

wsparcie samorzqdow gminnych w zakresie clozywiania dzieci oraz zapewnienie 

posilku potrzebujqcym. 

Ponaclto w ramach dzialan pomoeowych GOPS w Baboszewie b~clzie 

priorytetowo realizowac prac~ socjalnq, gdyz tylko w prowadzonej praey 

socjalnej istnieje mozliwosc wzmaeniania klienta w jego pozytywnyeh 

clzialaniach i skorygowania negatywnych zachowan. W niektorych przypaclkaeh 

praca soejalna b~clzie prowaclzona w oparcill 0 kontrakt socjalny. W 2019 r. 

poziom wydatkow wzrosl 0 1 114778 zl co stanowi 9,27% w stosunku do roku 

2018. 

Planowane na 2020 r . srodki fll1ansowe SCI wyzsze niz w 2019 r. 0 kwot~ 

488854 zl co stanowi 3,91 %. Uj~te w planie finansowym srodki na swiadczenia 

z pomoey spolecznej (zasilki stale, okresowel, swiadezenia roclzinne, 

wyehowawcze, "clobry start" mogq ulec zmianie gclyz nie zabezpieczajq potrzeb 

na ealy rok. Sukcesywnie b~clziemy wnioskowac 0 ieh zwi~kszenie. Wzrost 
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zapotrzebowania na srodki finansowe podyktowane jest zmianami przepis6w 

prawa. 

3.2. Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji 

N a terenie gminy Baboszewo dzialalnosc w zakresie dostarczania wody 

i eksploatacji kanalizacji sanitarnej prowadzq dwa zaklady: 

• Gminna jednostka organizacyjna pn. Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji 

w Baboszewie; 

• Zaklad Uslug Wodnych w Mlawie. 

Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie prowadzi dzialalnosc 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego oelprowaelzania sciekow. 

Utworzony zostal Uchwalq Rady Gminy Baboszewo nr XI/57/2003 z dnia 29 gruelnia 

2003 r. w sprawie utworzenia jeelnostki organizacyjnej Gminy Baboszewo. 

Zalqcznikiem do w/w uchwaly jest statutjednostki budzetowej- Zaklael Woelociqgow 

i Kanalizacji. Wyzej wspomniana uchwala zezwolila Zaklaelowi Wodocii/gow 

i Kanalizacji oel dnia 1 stycznia 2004 roku na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia 

w wod~ i oelprowaelzanie sciekow na terenie Gminy Baboszewo. 

Przedmiot dzialania Zaklaelu - w zakresie obj~tym ustawq z dnia 7 czerwca 

2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym oelprowadzaniu sciekow 

(Dz. U. z 20 19 r. paz. 1437) - stanowi elostawa woely oraz odprowadzanie sciekow. 

za pomocq urzqdzen woelociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych, b~dqcych 

w eksploatacji Zakladu. Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie nie posiada 

wlasnej oczyszczalni sciekow. 

Na terenie Gminy Baboszewo. wiodqcq dzialalnosciq Zakladu jest zbiorowe 

zaopatrzenie w woel~ oraz zbiorowe odprowadzanie sciekow. Zaklad Wodociqgow 

i Kanalizacji elostarcza oelbiorcom wod~ z uj~cia SUW Cieszkowo Kolonia oraz 

oelbiera scieki za pomocq kanalizacji sanitarnej i przewodem tlocznym przesyla do 

sieci kanalizacji miejskiej w Plonsku. W/w zakres swiadczonych uslug Zakladu 

oelbywa si~ na poelstawie umow cywilno-prawnych oraz w oparciu 0 zasady 
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okreslone w regulaminie pt.: "Regulamin dostarczania wody odprowadzania 

sciekow"- uchwala nr IV.4.2018. 

Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie dokonuje sukcesywnie 

modernizacji sieci wodociqgowej oraz przylqczy wodociqgowych poprzez: 

• wymianE) zasuw liniowych znajdujqcych siE) na sieci wodociqgowej na zasuwy 

nowej generacji. Nowe zasuwy charakteryzujq siE) lepszq sprawnosciq 

elzialania, co poelczas usuwania awarii na sieci usprawnia pracE) 

konserwatorom oraz powodujq mniejsze uciqzliwosci ella oelbiorcow woely 

chociazby przez sam fakt, ze zamiast odcinac wszystkie miejscowosci od 

zasilania z wody zos tajq odciEite tylko te miejscowosci lub odcinek sieci, na 

kt6rej jest bezposrednio awaria wodociqgowa. Pozwala na to tez system sieci 

wodocii:jgowej pracujqcej w tzw. pierscieniu zamkniE)tym, co podczas 

usuwania awariijest mniej uciqzliwe dla odbiorc6w uslug; 

• wymianE) skorodowanych hydrantow podziemnych p.poz na hydranty 

naelziemne wraz z calymi wE)zlami tj. zasuwa hydrantowa wraz z kolanem 

stopowym. 

Ciqgle remonty SUW Cieszkowo Kolonia poprzez: 

• okresowe wymiany zloz filtracyjnych w filtrach odzelaziaczach oraz 

odmanganiaczach; 

• naprawy sprE)zarek tlokowych 

• wymiany pomp glE)binowych 

• naprawy pomp z zestawu pomp owego 

• remonty zbiornikow nadziemnych do wody uzdatnionej 

W 2019 r. Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie wykonal 

rozbudowE) sieci wodociqgowej w miej scowosci Brzescie wraz z przylqczami do 

dzialek budowlanych: siec wodociqgowa fi 90 z rur PE HD 0 dlugosci 185 mb oraz 

11 przyli:jczy wodocii:jgowych 0 ellugosci 107 mb z rur PEHD fi 40. 
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Stacja Uzdatniania Wody Cieszkowo Kolonia 

Decyzjq z dnia 20 Iistopad 1986r. , znak OS/8530/1 03/86 UrzE)du 

Wojew6dzkiego w Ciechanowie okreslono zasoby eksploatacyjne studni nr 1 i nr 

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

Pararnetr Studoia or 1 StudDia Dr 2 
GI~bokosc - 50 m p.p.t. - 49.5 111 p.p.t. 

Wydajnosc stlldni - Q ~ k splomacTIl!C = ! 00 mJ/h - Q do." )Ioaw~v IlC = 100 mJ/h 
Rok wykonania stlldni - 1986 r. - 1986 r. 

Tabela nr 19. Dane hydrogeologiczne dotycz~ce wielkosci zasobOw wodnych uj~c. 

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

Powia towe w Plonsku dn. 27.04.2006 wazne do 19.04.2026r., dotyczqce norm 

poboru wody z ujE)cia 

Qmax h = 100 m3/h 

Qsr.d. = 1703 m3/d 

Na ujElciu Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii w okresie od 

1 stycznia 20 19 r. do 31 grudnia :l019 r. pobrano 415888 m 3 wody. 

Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewie posiada nastElPujqce pozwolenia 

wodnoprawne: 

Pob6r wody podziemnej 

• RS.6223-7/06 wydane przez Starostwo Powiatowe w Plonsku dn. 27.04.2006 

wazne do 19.04.2026 r. 

Odprowadzanie w6d poplucznych pochodzqcych z SUW Cieszkowo Kolonia do rzeki 

Dobrzycy 

• RS.6341.26 .2016 wydane przez Starostwo Powiatowe w Plonsku dn. 

15.06.2016 wazne do 14.06.2026 r. 

J akosc wody spelnia wymagania zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 

Zdrowia z 7.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 

ludzi (Dz U. z :!01 7 r. poz. 2294). 
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Decyzjq nrWA.RET.070.1.365.2.201S Panstwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z dnia 24 kwietnia 201S r zostaly zatwierdzone taryfy na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodli i zbiorowe odprowadzanie sciekow na okres 3 lat dla Zakladu 

Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie. 

Zaklad Uslug Wodnych w Mlawie zajmujli sili eksploatacjq Stacji Uzdatniania Wody 

w Baboszewie 

Decyzjq nr WA.RET.070.1.172.2.201S Panstwowego Gospodarstwa Wodnego 

Woely Polskie z elnia 24 kwietnia 2018 r zostaly zatwierelzone taryfy na zbiorowe 

zaopatrzenie w woelli na okres 3 lat ella Zaklaelu Uslug Woelnych w Mlawie. 

3.3. Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie jest gminnq instytucjq kultury, 

dzialajqcq wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Mystkowie i Sarbiewie w obr~bie 

krajowej sieci bibliotek publicznych, wsp61tworzqc siec bibliotek powiatu 

plonskiego i wojew6dztwa mazowieckiego. Lokale biblioteki gminnej i filii 

bibliotecznej w Mystkowie Sq wlasnosciq gminy i biblioteka nie ponosi koszt6w 

utrzymania (np. czynsz, energia, ogrzewanie). Lokal filii bibliotecznej w Sarbiewie 

znajduje sili w budynku prywatnym. Za lokal nie jest placony czynsz, rowniez 

biblioteka nie pokrywa koszt6w za zuzycie energii elektrycznej i centralne 

ogrzewanie. Filia biblioteczna w Mystkowie miesci sili w nowym lokalu w Szkole 

Podstawowej w Mystkowie. 

W strukturze organizacyjnej instytucji znajdujq sili biblioteki: 

• centralna, ktorej sieelzibq jest lokal 0 powierzchni 80 m2 w budynku 

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

dzialania jest gmina Baboszewo; 

• filia biblioteczna w Mystkowie zajmuje lokal 0 powierzchni 25m2; 

• filia biblioteczna w Sarbiewie zajmuje lokal 0 powierzchni 35m2; 

Goelziny otwarcia bibliotek w 2019 r.: 

• Gminna Biblioteka Publiczna: 

Ponieelzialek - Pii:jtek 8:15-16:00 
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• Filia w Mystkowie : 

Wtorek, Czwartek 8:00 - 16:00 

Piqtek 8:00 - 12:00 

• Filia w Sarbiewie: 

Sroda, Piqtek 9:00 - 15:00 

Sobota 9: 00-11 :00 

W calej sieci przy gromadzeniu, opracowywaniu i udostllpnianiu kSiqzek 

zatrudnione Sq trzy bibliotekarki, tj.: 

• GBP Baboszewo - 1 etat 

• FB Mystkowo - 1/2 etatu 

• FB Sarbiewo - 1/2 etatu 

W 2019 roku zarejestrowano og6!em 456 czytelnik6w - wskainik 5,7 na 100 

mieszkanc6w. 

• GBP Baboszewo - 255 

• F.B Mystkowo - 106 

• F.B Sarbiewo - 95 

Ponizej w postaci wykres6w, przedstawiono szczeg6!owe dane. 

Czytelnicy ze wzglEldu na wie k 
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Wykres nr 6. Dane dotyczqce Iiczby czytelnik6w z podzialem na wiek w 2019 r. 
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Najwi~ksZq grupq czytelnik6w Sq osoby UCZqce si~, Wypozyczono og61em 10,824 

wol. - wskaznik na 100 mieszkanc6w wynosi 135,7, 

• GBP Baboszewo - 8846 wol. 

• F ,B Mystkowo - 988 wol. 

• F,B Sarbiewo - 990 wol. 

Struktura wypozyczen ksillgozbioru 
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2319 

2000 
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o 
GBP Baboszewo 

344 543 

• 101 

FB Mystkowo 

81 4 

139 37 -
FB Sarbiewo 

• Dorosli • Dzieci - [nne 

Wykres nr 7, Dane dotyczi)ce struktury wypozyczen ksi~gozbioru, 

3001 

745 

Og61em 

Liczba odwiedzin og6lem: 47 11. Wskainik oclwiedzin na 100 mieszkanc6w wynosi 

59,1. 

• GBP Baboszewo - 3498 

• F,B w Mystkowie - 727 

• F,B w Sarbiewie - 486 
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Liczba odwiedzin, czytelnik6w i wypo:i:yczen 

12000 
10824 

10000 
8846 

8000 

6000 
4711 

4000 3493 

2000 988 990 

o - • 106 
.tars Q _ 

-) --
GBP Baboszewo FB Mystkowo FB Sarbiewo Ogo!em 

• Liczba odwiedzin • Liczba czytelnikow Liczba wypozyczer\ 

Wykres nr 8. Dane dotyczqce liczby odwiedzin, czytelnikow i wypozyczeni w 20 19 r. 

Stan ksiE;gozbiorow na koniec 2019 roku wynosil 21 710 wol. - wskainik na 

100 mieszkancow - 262 ,2 wol. 

W 20 19 roku zakupiono ogolem 423 wol. na kwotE; 11 000 zl, w tym: 

• ze srodkow wlasnych 204 wol. na kwotE) 5 500 zl 

• ze srodkow MKiDN (dotacja) 219 wol. na kwotE) 5500,00 zl 

ZAKUP KSIA.ZEK W POSZCZEGOLNYCH BIBLIOTEKACH 

Hose Srodki wlasne Dotacje 
Nazwa Kwota 

biblioteki 
zakupionych 

og61em (zi) Kwota !lose Kwota 
!lose (szt.) ksiqzek (zi) (szt. ) (zi) 

GBP 
262 7065,85 204 5 500 ,00 58 1565,85 

Baboszewo 

F.B 
89 2000,00 - - 89 2000,00 

Mystkowo 
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f.B 
72 

Sarbiewo 
1934,15 - - 72 1934,15 

Ogo/em 423 11 000,00 204 5500,00 219 7500,00 

Tabela nr 20. Dane dotycz~ce zakupu kSlqzek w poszczegolnych blbhotekach. 

Wskainik zakupu ksiqzek na 100 mieszkancow - 5,3. KsiE)gozbiory bibliotek 

Sq zreklasyfikowane, skatalogowane i of olio wane w stu procentach. 

Inne formy dzialalnosci kulturowo - oswiatowej: 

• Wycieczki do biblioteki 

• Lekcje biblioteczne 

• Wystawki okolicznosciowe kSiqzek 

• Narodowe Czytanie 

Jak wynika z analizy danych przedstawionych w tabelach, w 2019 r. nastqpil 

spadek ilosci czytelnikow (0 23 czytelnikow w porownaniu do roku 2018). 

Najliczniejszq grupq czytelnikow Sq dzieci i mlodziez, ktorzy stanowiq 27,4 % ogolu 

czytelnikow. Nastqpil wzrost ilosci wypozyczen (0 752 woluminow 

w stosunku do roku 2018). NajwiE)cej wypozyczen notuje siE) wsrod doroslych 

czytelnikow, ktorzy stanowiq 54,70% ogolu wypozyczen. Zanotowano spadek ilosci 

odwiedzin biblioteki (0 490 odwiedziny w stosunku do roku 2018). Zakupiono 

o 89 ksiqzek mniej niz w roku 2018. Spowodowane jest to wzrostem cen ksiqzek. 

Ze srodkow wlasnych zakupiono ksiqzek na kwotE) 5 500,00 zl, z dotacji MKiDN 

z programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na kwotE) 

5 500,00 zl. Przedstawione dane swiadczq 0 niskich srodkach wlasnych 

przeznaczonych na zakup ksiqzek i wiElkszosc zakupionych ksiqzek, podochodzi 

z dotacji uzyskiwanych przez bibliotekEl z MKiDN. Biblioteka organizowala takie 

same formy dzialalnosci kulturalno - oswiatowej jak w roku 2018. 

Spadek czytelnictwa jest tendencjq stalq od 2008 r. we wszystkich 

bibliotekach w Polsce i na swiecie . CZE)sciowo zwiqzane jest to z rozszerzajqcym siEl 

a obecnie powszechnym dostElpem do Internetu, pojawieniem siE) nowych 

ponicznych, wygodnych w uzyciu nosnikow elektronicznych (czytnikow e-book6w, 
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smartfonow, audiobookow czy tabletow) . Ponadto spadek spowodowany jest przez 

obecny styl zycia, malq ilosc i formll sPlldzania wolnego czasu. Nastqpil rozwoj 

i popularyzacja rozrywki cyfrowej. Przemiana w dziedzinie technologii komunikacji 

sprawila, ze ksiqzki nie Sq juz dzis jedynym bqdi glownym i rodlem informacji. 

4. Infonnacje inwestycyjne i finansowe 

4.1. Wykonanie budietu Cminy Baboszewo 

Budzet na 2019 rok przyjE;ty zostal Uchwalq Bucl:i:etowC! Nr V.25.2019 Rady 

Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 20 19 roku. Dochody zostaly ustalone na kwotll 

34828171 zl, zas wyclatki na kwotll 37 270 928 zl. Zaplanowany deficyt budzetowy 

IV kwocie 2 442 757 zl postanolViono pokryc sroclkami pochodzqcymi z planowanego 

do zaciqgniE;cia kredytu w kwocie 2 891 421 zl, z ktorego kwotll 448 664 zl 

przeznaczono na splatll rat pozyczek zaciqgnilltych we wczesniejszych latach. 

Zmiany w budzecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostaly 

dziewillcioma uchwalami Racly Gminy oraz pilltnastoma zarzqdzeniami Wojta 

Gminy. Ostatecznie plan dochoclow zostal zwillkszony 0 kwotll 5 882 342 zl, zas plan 

wydatkow 0 kwotll 3 201 354 zl. 

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku planowane clochody ustalono na kwotll 

40 710 513 zl, w tym dochody majqtkowe 1 532 599,97 zl, wydatki ustalono na 

kwotll40 472282 zl, w tym wydatki majqtkowe 2 880379,78 zl. Powstala nadwyzka 

budzetowa w kwocie 238 231 zl zostala przeznaczona na rozchocly w kwocie 

238 231 zl tj . splatll rat pozyczek zaciqgnilitych we wczesniejszych latach 

z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Sroclowiska i Gospodarki Wodnej. 

Budiet gminy za 2019 rok wykonany zostal po stronie dochodow 

w wysokosci 40921826,04 zl, tj. 100,52% zakladanego planu, natomiast po stronie 

wydatkow w wysokosci 38 216 952,40 zl, co stanowi 94,43% zakladanego planu. 

Dynamikli budzetu 2019 roku w porownaniu do roku 2018 przedstawia tabela. 

33 



DYNAl'1IKA BUDZETU W LATACH 2018/2019 

Wykonanie Dynamika 

2018 2019 % 

Dochody biez'!ce : 36 236 689,18 39 390 015,63 108,70 

1) dochody wlasne 11 067273,21 11 896 259,83 107,49 

2) dotocje celowe z budietu panstwa 11 464064,97 12 748 788,80 111,21 

- dotaeje na zadania zleeone gminom 10710500,58 11 893 117,12 111,04 

- dotaeje na zadania wlasne 753 564,39 855671 ,68 11 3,55 

3) sublVeneje 13705351,00 14 744 967,00 107,58 

Dochody maj'ltkowe : 461 718,59 1 1531810,41 33 1,76 

- sroclki na dofinansolVanie IVlasnyeh 424 751,87 1 423 134,47 335,05 
inlVestyeji 

-przeksztalcenie uzytkolVania 0,00 2916.94 0,00 
lVieezystego IV prawo IVlasnosei 

- dotacje i srodki, 0 ktoryeh mOlVa IV art. 36 976,72 105759,00 286,02 
5 ust. 1 pkt. 2 13 ustal'Y 0 finansaeh 
publieznych 

Ogolem wykonanie dochodow : 36698417,77 40921826,04 111,51 

Wyda tki biez'!ce 33 062 592,20 36461 736,02 110,28 

Wydatki jednostek budzetowyeh, w tym: 21579062,92 23610 943,35 109,41 

1) wynogrodzenia i skladki ad nieh 14563 764,82 15831405,13 108,70 
naliezone 

2) wydatki zwiqzane z rea/izaejq zadan 7015298,10 7 779 538,22 110,89 
stotutowych 

Dotaeje na zadania biezaee 252917,91 594200,93 234,94 

SlViadezenia na rzeez osob fizyeznyeh 10386601,19 11 495 748,89 110,68 

Wyda tki na programy fi nansowane z 
udzialem srodkow, 0 ktoryeh mowa w 
art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansaeh 821 176,19 749471 ,27 91,27 
publieznyeh 
Obsluga dlugu 22 783,99 11 371 ,58 49,91 

Wydatki maj'!tkowe 3228309,79 1 755216,38 54,37 

Inwestyeje i zakupy inwestyeyjne, IV tym 3228309,79 1 70S 216,38 54,37 

-no programy finansowane z udzialem 
srodkow, a ktoryeh mowa wart. 5 list 1 268901,63 12964,20 4,82 
pkt 2 i 3 ustawy 0 finansoeh pllblieznych 
Ogolem wykonanie wydatkow 36 290 901,99 38 216 952,40 105,31 

Wynik (deficyt/nadwyzka) 407515,78 2 704873,64 I 663,75 

1 i 
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Wolne srodki 4217 696,28 4770464,35 113,11 

Tabela nr 21. Dane dotyczqce budietu w latach 2018/2019. 

Planowany deficyt budzetu za 2019 rok wynosil 2 442 757 zl, natomiast 

faktycznie na dzien 31 grudnia 2019 roku zamknql siE) nadwyzkq w kwocie 

2 704873,64 zl, czego powodem bylo wyzsze wykonanie dochodow nad wydatkami 

(wykonanie wydatkow na poziomie 94,43% zakladanego planu). 

Na 202 0 rok w budzecie pozostajq wolne srodki w wysokosci 4 770 464,35 

zl, ktore lqcznie z nadwyzkq budietowq w kwocie 2 704 873,64 zl pozwolq na 

rezygnacjE) z zaciqgniElcia kredytu bankowego w kwocie 3 436 003 zl, oraz splatEl 

rat zaciqgniE)tych w latach 2016-2017 pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Srodki w kwocie 2 548 

686 zl, przeznaczone zostanq na doszacowanie zaplanowanych zadan 

i przedsiE;wziE;C inwestycyjnych oraz wprowadzenie do budietu gminy nowych, 

planowanych zadan inwestycyjnych. 

Ponizszy wykres przedstawia strukturE) dochod6w budzetu Gminy Baboszewo 

w 2019 roku: 

ZRODtA DOCHODOW W 2019 ROKU 

• Dochodv wfosne 

• Dotacje celawe 1 Budietu PonsflW 

• 5ubwenc~ 

• Dochody mojqrkowe 

Wykres nr 9. Zr6dla dochod6w w 2019 r. 
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Najwit;!kszq procentowo pozycjt;! dochod6w budzetu stano wily w 2019 roku 

dochody z subwencji cZt;!sci oswiatowej i cz~sci wyr6wnawczej. Do budzetu 

wplynt;!la kwota 14 744 967 zl, kt6ra zostala przekazana przez Ministra Finans6w. 

Kolejnq pozycjt;! zajmujq dotacje celowe z budzetu panstwa i stanowiq one kwott;! 

12 748 788,80 z1. Przeznaczone Sq na realizacjt;! zadan zleconych z zakresu 

aclministracji rzqdowej i zadania wlasne. Na zadania zlecone realizowane przez 

Gmint;!, budzet panstwa przekazal kwott;! 11 893 117,12 z1. Srodki te przeznaczone 

byly na wyplatt;! swiadczen wychowawczych ,,500+", swiadczen rodzinnych 

i swiadczen z funduszu alimentacyjnego oraz swiaclczen w ramach programu 

rzqclowego "Dobry start" , a takze na wyplat~ poclatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju nap~clowego wykorzystywanego clo produkcji ro lnej oraz finansowano 

wyposazenie szk61 w Podniczniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe. 

Ze srodk6w przekazanych przez buclzet panstwa na realizacjt;! zaclan wlasnych 

wykorzystano srodki w kwocie 855 671,68 zl, z kt6rych finansowano stypenclia 

socjalne i zasilki los owe dla uczni6w, zadania w zakresie wychowania 

przedszkolnego, zasilki okresowe i stale, a takze na realizacj~ rzqdowego programu 

"pomoc panstwa w zakresie clozywiania". Dochody wlasne gminy, to clochocly, ktore 

obejmujq clochody pochodzqce ze :tr6del, na kt6re organy samorzqdu terytorialnego 

mogq wywierac bezposredni wplyw clecydujqc 0 ich wprowadzeniu lub okreslajqc 

konstrukcj~ prawnq i wysokosc, dotyczy to przede wszystkim podatk6w i oplat 

lokalnych (w tym oplat za gospoclarowanie oclpadami komunalnymi, wocl~, scieki, 

czynsze mieszkaniowe i czynsze za lokale uzytkowe). 

Niewielki oclsetek w strukturze dochod6w 2019 roku stanowiq dochocly 

majqtkowe i Sq pozycjq corocznie zmiennq, bo zalezy ona przede wszystkim od 

aktywnosci samorzqdu, powodzeniu w pozyskaniu srodk6w z zewnqtrz, a takze 

dopasowaniu potencjalu finansowego do mozliwosci pozyskania tych sroclk6w. 

Reasumujqc nalezy stwierdzic, ze rok 2019 zamknql sit;! wykonanymi dochoclami 

majqtkowymi w kwocie 1 531 810,41zl, co stanowi okolo 4% wykonanych dochod6w 

og6lem. 
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Poni:i:szy wykres przedstawia wykonanie dochodow wlasnych w 2019 roku 

w podziale na ich rodzaje: 

REALlZACJA DOCHODOW WlASNYCH W 2019 ROKU 

Wplvwy z uslus: 
2% 

Odsetki 
1% 

Woda,scieki ... 

Czynsz.e mieszkaniowe 
i Zd lokale uiytkowe 

2% 

Oplata za oobibr 
odpado\.v .. . 

Oplara .. . 

Podatek od spad k6w i 
darowizn 

0% 
Kana podatkowa 

0% 

Oplata targowa 
0% 

1% 

Oplata za sprzedai 
alkoholu 

1% 

Pozostafe dochody 
_ 10% 

------~ ,- -, 

Podatek od 
nieruchomosci 

15% 

Podatek rolny 
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_ Podatek od srodkow 
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pee 
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Wykres nr 10. Realizacja dochodow wlasnych z podzialem na rodzaje dochodow w 2019 r. 

Wydatki gminy Sq odzwierciedleniem realizacji poszczegolnych zadan 

przedsi~wzi~c klasyfikowane wg dzialow, rozdzial6w i paragraf6w gospodarki 

narodowej. Odzwierciedlajq realizacj~ nie tylko zadan wlasnych, ale rownie:i: 

powierzonych gminie do wykonania z zakresu administracji rZqdowej. 

37 



Ponizszy wykres przedstawia struktur!) wydatkow budzetu Gminy Baboszewo 

w 2019 roku. 

STRUKTURA WYDATKDW BUDZETU GMINY W 2019 

Wydatki IlCi 

prograrny l 

udziatern sroctk6w, a 

kt6ryc/l rnowa w 
art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 

uofp; 749471,27; 2% 

Swiadczenia na 

rzecz as6b 
fizycwyctl; 

11495748,89; 30% 

Dotacje na zadania 
biei<jCe; 594200,93; 

2% 

ROKU 
Obsluga dlugu; 
1137 1,58; 0% 

Wydatk i maj<}tkowe; 
17552 16,38;5% 

____ -~ReaHi' :acja zadal; 

statutowycil; 
7779538,22; 20% 

Wykres nr 1l. Struktura wyda tk6w budzetu gminy w 2019 r. 

Wynagradzenia i 
sk lad ki ad nich 

nClticzone; 
1583 1405,13; 41 % 

Najvvyzszq pozycj!) wydatkow biezqcych w 2019 roku stanowily wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, wydatkowano z budzetu gminy kwot!) 

15 831 405,13 zl, kolejnq kwotowo pozycj!) zajmujq swiadczenia na rzez osob 

fizycznych, stanowi ona 11 495 748,89 zl. W ramach swiadczen poniesiono wydatki 

na ryczalty dla ochotniczych strazy pozarnych za udzial w akcjach ratowniczych 

i szkoleniach, diety dla rady, diety soltysow, czlonkow Gminnej Komisji 

Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz czlonkow gminnej i obwodowych 

komisji wyborczych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, stypendia socjalne dla 

uczniow oraz swiadczenia udzielane z pomocy spolecznej. W ramach wydatkow 

zwiqzanych z realizacjq zadan statutowych jednostek budzetowych wydatkowano 

kwot!) 7 779 538,22 zl. Niewielki odsetek w strukturze wydatkow stanowiq wydatki 

na realizacj!) projektow z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych, wydatkowano na ten cel kwot!) 749 471,27 zl. 

Z budzetu udzielane byly rowniez dotacJe na zadania biezqce, wydatki te dotyczyly 
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dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 181 800,93 zl oraz 

dotacje dla podmiotow nienalezqcych do sektora finansow publicznych 

realizujqcych zadania wlasne gminy w kwocie 412 400 zl. 

Poniesione wydatki majqtkowe w kwocie 1 755 216,38 z!, ktore 

w strukturze wydatkow stanowiq okolo 5%. Poniesione zostaly na wlasne zadania 

i zakupy oraz przedsiE;wziE;cia inwestycyjne w kwocie 1 722 252,18 z!, udzielono 

pomocy finansowej miE;dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w kwocie 

22 964,20 zl oraz 10 000 z!, to srodki przekazane na fundusz wsparcia Komendy 

WOjewodzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny. 

Ponizszy wykres przedstawia wielkosc planowanych i poniesionych 

wydatkow budzetowych na poszczegolne rodzaje dzialalnosci prowadzonej przez 

GminE; w 2019 roku: 

PLAN I WYKONANIE WYDATKDW W 2019 ROKU 
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• Plan _ Wykonanlt' 

vVykres nr 12. Plan 1 wykOnanle wydatkow wg dzialow kJasyfikacji budzetowej. 
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Najwi~kszq pozycj~ planowanych i wykonanych wydatk6w stanowiq wydatki 

na oswiat~ i wychowanie, na ten rodzaj zadania Gmina wydatkowala 

w analizowanym roku kwotE; 13 205 920,86 zl, t.j. 34,56% wykonanych wydatk6w 

og6lem. Kolejnq pozycjE; zajmujq wydatki na rodzinE;, stanowiq one bowiem kwotE; 

10 795 207,62 zl, t.j. 28,25% wykonanych wydatk6w og6lem. Administracja 

publiczna to wydatek w wysokosci 5 045 35 1, 87 zl, co stanowi 13,20% wydatk6w 

wykonanych og6lem. Kolejnq znaCZqCq pozycjq pod wzglE;dem finansowym jest 

gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, wydatkowane na ten cel srodki 

finansowe wynoszq 3100909,00 zl, t.j okolo 8.11 % wykonanych wydatk6w og6lem. 

W 2019 roku na transport i lqcznosc. pomoc spolecznq, rolnictwo i !owiectwo, 

a takze kultur~ i ochronE; dziedzictwa narodowego wydatki wykonane by!y na 

zblizonym poziomie i oscylowaly w przedziale od 1 050 000 z! do 1 200 000 zl. 

Lqcznie w ramach dzialow 010, 600, 852, 921 wydatkowano srodki w kwocie 

4 405 355,98 zl, co stanowi 11,53%. Pozostale zadania realizowane jako zadania 

wlasne gminy stanowiq 4,35% wykonanych wydatk6w og6lem, coroeznie Sq 

pozycjami zmiennymi i zalezq od istniejqcych potrzeb. Do zadaft tyeh zaliezamy 

gospodarkE! mieszkaniowq, 

fizycznq, obs!u9E; dlugu 

bezpieczeftstwo publiczne, ochronE! zcirowia, kulturEl 

publicznego, edukacyjnq opiekEi wychowawczq, 

informatyzacjEl. rMne rozliczenia. 

Stan zobowiqzaft gminy na koniec 2019 roku stanowi kwotE; 342 334,31 zl, 

jest to pozostala do splaty kwota rat, zaciqgniE;tych w latach 2016 - 2017 pozyczek 

w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. Wskainik planowanej lqcznej kwoty sp!aty zobowiqzaft okreslonych 

wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych wynosi 0,00% i spelnia warunek 

okreslony w/w przepisami, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskainika sp!aty 

zobowiqzaft, kt6ry na 31.12.2019 roku wynosi 12,18%. 

Szczeg6lowe wykonanie budzetu za 2019 rok przedstawiono Zarzqdzeniem 

Nr ORG.0050.24.2020 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 18 marca 2020 roku 

w sprawie sprawozclania rocznego z wykonania budzetu Gminy Baboszewo oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za 2019 rok. 
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4.2. Wykonanie wydatk6w inwestycyjnych 

Wydatki majqtkowe zostaly wykonane w wysokosci 1 755 216,38 zl. co stanowi 

60,94% planu. 

Na zadania, zakupy i przedsiE;wziE;cia inwestycyjne wlasne wydatkowano kwotE; 

1 722 252,18 z1. Ponadto udzielono dotacjE; celowq dla Samorzqdu WOjewodztwa 

Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo 

samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji" - (Projekt AS!) w zwiqzku z podpisanq umowq 

w sprawie wspolpracy z Wojewodztwem Mazowieckim w kwocie 12 964,20 z1. 

Udzielono dotacjE; celowq na pomoc finansowq na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Plonsku z przeznaczeniem na 

zakupy sprzE;tu medycznego w kwocie 10 000 zl 

Na fundusz wsparcia Komendy WOjewodzkiej Policji z przeznaczeniem na 

zakup oznakowanego radiowozu dla Wydzialu Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Plonsku udzielono wsparcia w kwocie 10 000 zl. 

Zrodlem finansowania wydatkow inwestycyjnych w 2019 roku byly: 

- srodki wlasne gminy w wysokosci 1 523 279,38 zl 

- srodki UE 0,00 zl 

- srodki w formie dotacji 

- srodki pozyskane z innych trodel 

114437,00 zl 

117500,00 zl 

Budowa sieci wodocii!gowej wraz z przyl~czami w miejscowosci Brzescie 

Plan - 20 000,00 zl 
I 

Wykonan ie -19 998,47 zl 

W 2019 r. w ramach realizacji powyzszego zadania wykonano: 

- 200 m siec wodociqgowej wraz z 11 przylqczami . Prace zrealizowane przez 

Zaklad WoC!oc iqgow i Kanalizacji w Baboszewie. 

W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budoWE; sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przylqczami. 
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przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Arcelin - Korzybie - Kruszewie 

Plan - 229 023,00 zl 
I 

Wykonanie - 229 022,95 zl 

Zadanie inwestyeyjne obejmowalo: 

PrzebudowE;) drogi gminnej Nr 3001 13 W relaeji Areelin - Korzybie - Kruszewie, 

W ramaeh przebudowy drogi gminnej zostaly wykonane nastE;)puj'lee praee: 

• roboty przygotowaweze, podbudowa, nawierzehnia, poboeza, zjazdy, 

odwodnienie, skarpy, oznakowanie, przebudowa przy1'leza 

energetyeznego, 

Stan docelowy po przebudowie: 

• droga 0 cllugosei 453 m i szerokoscijezdni 3,5 m (1 pas przeznaczony 

do ruehu w obu kierunkaeh oraz mijanka na cllugosci 25 m) 

posiadajqea nawierzehniE;) z mieszanki mineralno - bitumicznej 

2 warstwy nawierzchni: wiqz'lea AC 16W 5 em; scieralna AC 85 3 em) 

wykonanq na podbudowie z kruszywa lamanego, 

• obustronne poboeza wykonane z kruszywa lamanego 0 szerokosei 

0,75 m wraz ze zjazdami do dzialek przyleglyeh do pasa drogowego, 

• kompletne oznakowanie pionowe wykonane zgodnie z projektem 

stalej organizacj i ruehu, 

• odwodnienie drogi w formie zas tosowania odpowiednieh spadkow 

poprzeeznych i podluznyeh z odprowadzeniem wocly powierzchniowo 

do przydroinego rowu, 

Na wykonanie ww, zadanie Gmina Baboszewo pozyskala dotacj E;) w ramaeh 

srodkow z Funduszu Drog Samorz'lclowych w wysokosei 114437,00 zl eo stanowi 

50% kosztow zadania, 

Inwestyeja zostala zakonezona, odebrana I rozliczona zgodnie z umow'l oraz 

dopuszezona do uzytkowania. 
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przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Goszczyce Poswi~tne 

Plan - 238 950,00 zl I 
Wykonanie - 238 904,32 zl 

Zadanie inwestJ[cxjne obejmowalo: 

PrzebudowEi drogi gminnej w miejscowosci Goszczyce PoswiEitne. 

W ramach przebudowy drogi wykonano nastElPujqce prace: 

• frezowanie istniejqcej nawierzchni asfaltowej o szerokosci 4,50 m 

i dlugosci 860 m, 

• remont podbuclowy o szerokosci 4,60 m na oclcinku 0 cllugosci 

200 m z wykorzystaniem kruszywa lamanego i betonu asfaltowego, 

• nawierzchniE) z betonu asfaltowego 0 grubosci warstwy scieralnej 

4 cm i szerokosci 4,50 m na oclcinku 860 m, 

• obustronne pobocza z pospolki 0 szer. 0,75 m na odcinku 860 m. 

Na wykonanie ww. zaclania Gmina Baboszewo pozyskala clotacjE) ze srodkow 

WOjewodztwa Mazowieckiego w wysokosci 117 500,00 zl co stanowi 49,99 % 

koszt6w kwalifikowanych. Inwestycja zostala zakonczona, oclebrana i rozliczona 

zgoclnie z umOwq oraz clopuszczona clo uzytkowania. 

Zakup r~baka na potrzeby biez'!cego utrzymania dr6g 

Plan - 78 000,00 zl 
I 

Wykonanie - 77 999,22 zl 

W zwiqzku z koniecznosciq corocznego wycinania krzak6w rosnqcych w pasie 

clrogowym pocljElto clecyzjE) 0 zakupie urzqclzenia typu rE)bak. 

Zakupiona maszyna usprawni prowadzenie prac bez angaiowania firmy 

zewnE)trznej. Urzqdzenie przekazano do Referatu Gospodarki Komunalnej. 
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Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii 

Plan - 25 000,00 zl I Wykonanie - 24600,00 zl 

W analizowanym okresie poniesiono wydatki zwiqzane z opracowaniem 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczqcej przebudowy drogi gminnej 

o dlugosci 1522 mb. Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej 

w kwietniu 2019 r. Gmina Baboszewo zlozyla wniosek 0 dofinansowanie 

przedmiotowej drogi do Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dr6g 

Samorzqdowych. Wniosek zostal rekomendowany przez Komisj~ oceniajqcq 

wnioski do dofinansowania. W listopadzie 2019 r. Wojt Gminy Baboszewo poclpisal 

umow~ z Wojewodq Mazowieckim 0 dofinansowanie zadania. 

Wysokosc dofinansowania wynosi 484468,00 zl co stanowi 70% kosztow zadania . . 

W grudniu 2019 r. zostala podpisana umowa z Wykonawcq robot . Prace zostaly 

rozpocz~te pod koniec 2019 r. i dotyczyty wykonania rob6t przygotowawczych. 

Planowane zakonczenie inwestycji okreslone w umowie z Wykonawcq rob6t -

wrzesien 2020 r. 

W ramach zadania wykonane zostanq nast~pujqce prace: 

• poszerzenie istniejqcej nawierzchni asfaltowej do szerokosci 5,0 m 

(dwa pasy ruchu z betonu asfaltowego 0 szerokosci 2,5 m kazdy), 

• obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem lamanym 

o szer. 0,75 m wraz ze zjazdami do dzialek przylegtych. 

• odwodnienie, skarpy, przepusty, kompletne oznakowanie pionowe 

zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu . 

Modernizacja budynku gminnego w Rzewinie 

Plan - 30 000,00 zl 1 Wykonanie - 28 161,07 zl 

W ramach zadania pracownicy Referatu Gospoclarki Komunalnej wykonali 

nasttipujqce prace remontowe obiektu: 

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, 

- docieplenie scian styropianem wraz z wykonaniem tynk6w, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej . 
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przebudowa drog gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej 

w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, 

Zacisze> 

Plan - 1 079102,00 zl I 
Wykonanie - 0,00 zl 

W kwietniu 2019 r. Gmina Baboszewo zlozyla wniosek 0 dofinansowanie 

przebudowy drag gminnych ul. Topolowej i Kwiatowej w Baboszewie do Wojewody 

Mazowieckiego w ramach Funduszu Dr6g Samorzqdowych. Wniosek zostal 

rekomendowany przez KomisjE; oceniajqcq wnioski do dofinansowania. 30 .1 2.2019 

r. podpisano umowE; z Wojewodq Mazowieckim 0 dofinansowanie przebudowy 

2 ulic tj. ulicy Topolowej i Kwiatowej. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 663 

845,00 zl. W dniu 12.12.2019 r. Gmina Baboszewo zawarla umowEi z Wykonawcq 

na realizacjEi zadania pn. "Przebudowa ulic Topolowa, Kwiatowa, Zacisze 

w Baboszewie". W analizowanym roku Gmina nie poniosla koszt6w zwiqzanych 

z realizacjq ww. inwestycji. Przewidywany termin zakonczenia zadania wrzesien 

2020 r. 

W ramach dofinansowanego zadania zostanie wybudowany: 

• ciqg drag gminnych (ulica Topolowa i Kwiatowa) z betonu 

asfaltowego 0 lqcznej dlugosci 395 m i szerokosci jezdni 6 m (2 x 3,0 

m), 

• obustronne chodniki z kostki betonowej, 

• kompletne oznakowanie, 

• system odwodnienia - kanalizacja deszczowa, 

• oswietlenie drogowe - lampy LED. 

Ze srodkaw budzetu Gminy Baboszewo zostanie przebudowana ulica Zacisze 

o dlugosci 251 mb w ramach ktarej zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, 

nawierzchnia z kostki betonowej, kompletne oznakowanie i oswietlenie drogowe 

LED 
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przebudowa drogi gminnej nr 300155W w Galominie 

Plan - 28 413,00 zl 
I 

Wykonanie - 23 247,00 zl 

IN ramach zadania w 2019 r. opracowano dokumentacjE) technicznq przebudowy 

przedmiotowej drogi na odcinku 420 mb. 

W dniu 30.12.2019 r. Gmina Baboszewo zlozyla wniosek 0 dotacjE) ze srodkow 

INojewodztwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji drag 

dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych. Szacowana wartosc inwestycji - 466 

867,36 z/' wnioskowana kwota dotacj i 234 663,00 z!. Realizacja inwestycji 

planowana jest w 2020 r. 

!Przebudowa drogi gminnej nr 300185W w Rybitwach 

Plan - 15 629,00 zl I Wykonanie - 15 621,00 zl 

IN ramach zadania w 2019 r. opracowano dokumentacjE! technicznq przebudowy 

przedmiotowej drogi na odcinku 360 mb. Szacunkowa wartosc inwestycji wynosi 

491 000, zl i obejmuje wykonanie prac w zakresie: robot przygotowawczych, 

rozbiorkowych, ziemnych, podbudowy, nawierzchni, odwodnienia i oznakowania. 

IN 2020 r. pocljE)te zostanq clzialania zwiqzane z pozyskaniem clofinansowania na 

przebuclowE) clrogi. 

Ogrodzenie dzialki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach 

Dyngunach 

Plan - 30 OOlDO zl 
I 

Wykonanie - 30 000,55 zl 

IN ramach zaclania w 2019 r. wykonano ogroclzenie z siatki wraz z bramq wjazclowq 

clzialki, na ktorej znajclujq siE) 2 buclynki socjalne. 

Prace wykonane przez pracownikow Referatu Gospodarki Komunalnej. 
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Modernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie 

Plan - 45 000,00 zl 
I 

Wykonanie - 45 000,00 zl 

W analizowanym roku poniesiono wydatki w kwocie 45 000,00 zl na opracowanie 

dokumentacji projektowej rozbudowy 1 modernizacji budynku uslugowo-

mieszkalnego przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich w Baboszewie, 

W 2020 roku rozpocz~to prace zwiqzane z przebudowq budynku Osrodka Zdrowia, 

Prace wykonywane bE;dq przez pracownikow Referatu Gospodarki Komunalnej 

Urz~du Gminy Baboszewo oraz firmy zewnE;trzne, 

, Budowa targowiska gminnego w Baboszewie 
I 

Iplan - 42 440,00 zl I Wykonanie - 42 439,98 zl 

Zadanie inwestycyjne obejmowalo: 

utwardzenie terenu z kostki betonowej, 

przebudowE; dwoch zjazdow, 

zabezpieczenie kolidujqcych sieci rurami ochronnymi, 

wykonanie regulacji wysokosciowej studni kanalizacji sanitarnej, 

wykonanie nasadzen z tuj i roslin okrywowych, 

Ww, prace zostaiy wykonane przez pracownikow Referatu Gospodarki 

Komunalnej, W dniu 18,09,20 19 r. uzyskano decyzjE; od Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie targowiska, 

Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Srodborzu 

Plan - 20 000,00 zl I Wykonanie - 20000,00 zl 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano kociol pelletowy Compact Pellet 

o mocy 18-35kW w budynku komunalnym w miejscowosci Srodborze, Prace 

wykonane przez firm~ zewn~trznq, 

• wykonanie nasadzen z tuj i roslin okrywowych, 
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Budowa swietlicy wiejskiej w Niedarzynie 

Plan - 778515,00 zl 
I 

Wykonanie - 777 298,41zl 

Zadanie inwestycyjne obejmowalo: 

Roboty wykonane w 2019 r.: 

• roboty dekarskie i blacharskie: dach, rury, rynny, obr6bki blacharskie, 

• dostawa i montaz stolarski okiennej i drzwiowej, 

• roboty tynkarskie i w zakresie okladzin, 

• roboty IV zakresie podloza i posadzek, 

• roboty malarskie wewntitrzne, 

• roboty w zakresie elewacji, 

• roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, uziemien instalacji 
odgromowej, 

• roboty instalacyjne w zakresie instalacji gazowej (zbiornik gazu plynnego), 

• roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodociijgowych, 

• roboty instalacyjne w zakresie przylqczy wodociqgowych, 

• roboty instalacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 

• roboty instalacyjne w zakresie instalacji kotlowni, 

• roboty instalacyjne w zakresie instalacji kanalizacji wewn~trznej, 

• roboty instalacyjne w zakresie instalacji kanalizacji zewn~trznej, 

• zagospodarowaniu terenu 

• dostawa i montaz r6znych element6w 

• nadz6r geodezyjny, inwentaryzacja powykonawcza, 

Inwestycja zostala zakonczona, odebrana oraz dopuszczona do uzytkowania. 

Zakup dzialki Nr 28/3 0 pow. 0,18 ha w miejscowosci Jarocin 

Plan - 14 304,00 zl 
I 

Wykonanie - 14 303,20 zl 

W 2019 r. zakupiono dzialk~ 0 powierzchni 0,18 ha w miejscowosci Jarocin 

z przeznaczeniem na teren rekreacyjny - utworzenie placu zabaw. 
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Zakup dzialki Nr 28/3 0 pow. 0,18 ha w miejscowosci Jarocin 

Plan - 14 304,00 zl 
I 

Wykonanie - 14 303,20 zl 

W 2019 r . zakupiono dzialkE; 0 powierzehni 0,1 8 ha w miejseowosei ] aroein 

z przeznaezeniem na teren rekreaeyjny - utworzenie plaeu zabaw. 

Zakup i monta:i drzwi gara:iowych dla jednostki OSP Dziektarzewo 

Plan - 11 940,00 zl 
I 

Wykonanie - 11 940,00 zl 

W ramaeh zadania wymieniono is tniej ,!ce clrzwi garazowe na no we clrzwi 

segmentowe z drzwiami przejseiowymi w gara:i:u jednostki OSP Dziektarzewo. 

Gmina pozyskala pomoe finansow'! w wysokosei 100 % na realizaejE; ww. zadania 

ze srodkow Wojew6dztwa Mazowieekiego w ramaeh programu "MAZOWIECKIE 

STRI\ZNICE OSP-2 019". Zadanie zrealizowane, odebrane i rozliezone zgodnie 

z umowq. 

Budowa oswietlenia przy ul. J.A. Brodeckich w Baboszewie 

IPlan - 70 027,58 zl 
I 

Wykonanie - 44944,71 zl 

W ramaeh zadania w 201 9 r. zos tala opraeowana dokumentaeja teehniezna 

rozbudowy sieei elektroenergetyeznej oraz wykonano roboty bu clowlane 

w zakresie montaiu 7 nowyeh slup6w i lamp oswietlenia drogowego LED. 

Zadanie zostalo zakonezone, odebrane i dopuszezone do uiytkowania. 

Monitoring wizyjny w Przedszkolu w Baboszewie 

Plan - 19 188,00 zl 
I 

Wykonanie - 19 188,00 zl 
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Budowa oswietlenia drogowego w WoH Folwark 

Plan -16233,27 zl I Wykonanie -16135,70 zl 

Na podstawie opracowanej w 2017 r. dokumentacji technicznej budowy sieci 

elektroenergetycznej wraz z montazem 5 nowych slupow i 3 lamp sodowych 

oswietlenia drogowego w 2019 r. zrealizowano przedmiotowe zadania. 

Zadanie zostalo zakonczone, odebrane i elopuszczone do uzytkowania. 

I Zakup i montaz altany w Cieszkowie Starym 

Plan - 12 139,12 zl 
I 

Wykonanie - 11 716,19 zl 

Zakupiono i zamontowano na terenie plant zabaw w miejscowosci Cieszkowo 

Stare, dz. nr ewid. 99/3 obr~b Cieszkowo Stare, altan~ parkow'! 0 wymiarach 4/5 

wraz z wyposazeniem stol + clwie lawki z oparciem. 

Zakup i montaz altany w Jarocinie 

Plan - 11 583,81 zl 
I 

Wykonanie - 11 583,81 zl 

Zakupiono i zamontowano na terenie plant zabaw w miejscowosci Jarocin, elz. nr 

ewicl. 28/3 obr~b Jarocin, 09 -130 Baboszewo, altan~ parkow'! 0 wymiarach 4/5 

wraz z wyposazeniem stol + elwie lawki z oparciem. 

50 



Zakup maszyn do piehmnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz 

terenow zielonych w solectwie Baboszewo 

Plan - 20 148,00 zl 
I 

Wykonanie - 20 147,20 zl 

Gmina Baboszewo zakupila Aeratora Billy Goat PL 1801 V z kompletem bolcow 

oraz Wertykulator Billy Goat PR 550 V do piehmnacji i utrzymania stadionu 

sportowego i terenow zielonych w solectwie Baboszewo. 

Zakup wspolfinansowano w kwocie 10 000,00 zl z budietu Wojewodztwa 

Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solec tw. 

Zakup i montaz elementow placu zabaw w Cywinach Dyngunach 

Plan - 20 443,00 zl 
I 

Wykonanie - 11 583,81 zl 

W ramach zadania na terenie so lectwa zamontowano : 

• zestaw zabawowy w sklad ktorego wchoclzq: pomost prosty, zjeiclialnia, 

przeplotnia liniowa, wejscie koci grzbiet, rura straiacka, hustawk~ 

podwojnq, hustawk~ wazk~, bujak konik, piaskownic~ z bali, karuzele 

tarczowq z siedziskiem, lawk~ stalq. 

Calkowity koszt zadania - 20 442,60 zl. Zakup wspolfinansowano w kwocie 

9778,50 zl z budietu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach MIAS. 

Zakup i montaz elementow placu zabaw w Jarocinie 

Plan - 22 01 7,00 zl 
I 

Wykonanie - 22017,00 zl 

W ramach zadania na terenie solectwa zamontowano: 

• zestaw zabawowy w sklacl ktorego wchodzq: po most pro sty, zjeidialnia, 

przeplotnia liniowa, wejscie koci grzbiet, rura straiacka, hustawkE; 

podwojnq, hustawkE; wazkE;, bujak konik, piaskownicE;, karuzele 

z siedziskiem, komplet ogroclowy. 

Calkowity koszt zadania - 22 017,00 zl. Zakup wspolfinansowano w kwocie 

10000,00 zl z buclietu WOjewodztwa w ramach MIAS. 
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Zakup i monta:i elementow silowni zewnl)trznej i placu zabaw w Pienkach 

Rzewinskich 

Plan - 23 082,00 zl I Wykonanie -18474,60 zl 

W ramach zadania na terenie solectwa zamontowano: 

- elementy placu zabaw: 

• zestaw zabawowy w sklad ktorego wchodzq: pomost prosty, zj ezdzalnia, 

przeplotnia liniowa, wejscie koci grzbiet, rura strazacka, 

- elementy silowni zewn~trznej: 

• twister + pylon + wahadlo, wyciskanie + pylon + wyciqg gorny. 

Calkowity koszt zadania - 18 474,60 z1. Zakup wspolfinansowano w kwocie 

9163,50 zl z budzetu WOjewodztwa Mazowieckiego w ramach MIAS. 

Zakup i monta:i elementow silowni zewnl)trznej i placu zabaw w Sarbiewie 

Plan - 25 900,00 zl 
I 

Wykonanie - 25 854,60 zl 

W ramach zadania na terenie solectwa zamontowano : 

- elementy placu zabaw: 

• zestaw zabawowy w sklad ktorego wchodzq: pomost prosty, zjezdzalnia, 

przeplotnia liniowa, wejscie koci grzbiet, rura strazacka, 

• hustawk~ potrojnq, 

• kosz na smieci, 

• lawk~ stalq, 

- elementy silowni zewn~trznej 

• wyciskanie + pylon + wyciqg gorny, 

• twister + pylon + odwodziciel, 

• orbitrek. 

Calkowity koszt zadania - 25 854,60 z1. Zakup wspolfinansowano w kwocie 10 

000,00 zl z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach MIAS. 
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Utworzenie "Klub Senior+" 

Plan - 104 600,00 zl 
I 

Wykonanie - 99 565,26 zl 

Zadanie inwestycyjne obejmowalo: 

• Przebudowana schodow z wykonaniem podjazdu dla osob 

z niepelnosprawnosciq; 

• Remont i przystosowanie lazienki dla kobie t, mE)zczyzn i osob 

niepelnosprawnych w zakresie podlog, scian, sufitow, instalacji elektrycznej 

i wodno-kanalizacyjnej, stolarki drzwiowej i wyposazenia (umywalki, 

ustE;PY, lustra, suszarki do rqk); 

• Remont pomieszczen pelniqcych funkcjE; sali spotkan i zajE;c rehabilitacyjno 

- ruchowych w zakresie podlog, scian, sufi tow, instalacji elektrycznej 

i stolarki drzwiowej; 

• Remont aneksu kuchennego w zakresie podlog, sci an, sufitow, instalacji 

elektrycznej i wodnokanalizacyjnej ; 

• Remont holu i korytarza w zakresie podlog, scian, sufi tow, instalacji 

elektrycznej i stolarki drzwiowej ; 

Zakup i montaz wyposazenia: 

• HoI - szafa ubraniowa, wycieraczka 

• Sala spotkan - 30 krzesel i 5 stolow, szafa z pulkami, kqcik klubowy (kanapa, 

dwa fote le, TV, szafka RTV, kino domowe, dwa komputery z biurkiem 

i fo telami, dywan, karnisze, firany), 

• Aneks kuchenny - zabudowa, kuchnia gazowa z okapem, lodowka, kuchenka 

mikrofalowa, zastawa stolowa, garnki, czajnik, kosz na smieci, 

• Sala do zajE;c rehabilitacyjno - ruchowych - dwa rowery stacjonarne, dwa 

orbitki, dwie drabinki scienne, dwa materace do cwiczen, 

W ramach dzialalnosci klubu "Senior+" objE;tych wsparciem zostalo 

15 mieszkancow Gminy Baboszewo. Koszt realizacji zadania wyniosl 99 565,26 zl, 

w tym ze srodkow wlasnych 19 912,99 zl i z dotacji budzetu panstwa 79 652 ,2 7 zl. 

Gmina Baboszewo dnia 03.01.2020 r. zlozyla wniosek 0 udzielenie dotacji na 

dzialalnosc biezqcq Klubu "Senior+ " w ramach programu wieloletniego "Senior+ " 

na lata 2015-2020 - Modul II. 
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4.3. Fundusz solecki 

W ramach funduszu soleckiego na rok 2019 na realizacjE) zadan 

wyodrE)bniono 641 948,26 zl. Solectwo Cieszkowo Nowe jako jedyne nie zlozylo 

wniosku 0 przyznanie srodkow z funduszu soleckiego na rok budzetowy 2019. 

Kwota wydatkowana na realizacjE) funduszu soleckiego w 2019 r. wyniosla 

501 956,34 zl co stanowi 78,19 % kwoty wyodrE)bnionej w budzecie na realizacjE) 

funduszu soleckiego. 

NajwiE)kszq kwotq w ramach funduszu soleckiego dysponowalo solectwo 

Baboszewo - 43 173,60 zl. kwota ta zostala wydatkowana w 67,22%. Solectwo 

Galominek Novvy mialo do zagospodarowani najnizszq kwote; ze wszystkich solectw 

w ramach funduszu soleckiego - 10 102,6 2 z1. kwota to zostala wydatkowana 

w 99,64%. 

Ponizsza tabela zawiera zestawienie zadan okreslonych przez poszczegolne 

solectwa wraz z kosztami ich realizacji: 
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L.p Solectwo Kwota N azwa przedsiE)wziE)cia Kwota Opis 
wydatkowana wydatkowan 

Iqcznie ana 
poszczegolne 

dzialania 

1. Baboszewo 29021.91 zl Budowa oswietlenia przy ul. J. 29021,91 zl W ramach zadania wykonano dokumentacjE) projektowq oraz 
A. Brodeckich w Baboszewie wybudowano 7 lamp LED i 210 m kabla elektroenergetycznego. 

2. Bozewo 15667,74 zl Remont drag gminnych w 15667,74 zl W ramach zadania zakupiono piasek i pospolkE) oraz wykonano 
solectwie remont drag. 

3. Brzesc ie 7961,40 zl Budowa oswietienia przy ul. j. 7 961,40 zl W ramach zadania wykonano dokumentacjE) projektowq oraz 
A. Brodeckich w Baboszewie wybudowano 7 lamp LED i 210 m kabla elektroenergetycznego. 

4. Brzescie Male 7 961,40 zl Budowa oswietlenia przy ul. J. 7 961.40 zJ W ramach zadania wykonano dokumentacjE) projektowq oraz 
A. Brodeckich w Baboszewie wybudowano 7 lamp LED i 210m kabla elektroenergetycznego. 

5. Brzesc ie N owe 6717,03 zt Podniesien ie standardu oswietlenia 4979,04 zt W ramach zadania zamontowano 3 lampy i 400 m linii 
W sotectwie elektroenerg etycznej . 

Urzqdzenie miejsca rekreracyjno- 738,00 zt W ramach zadan ia zakupiono i zamontowano lawkE) stalq. 
wypoczyn kowego 

Szerzenie ide i samorzqdowej 999,99 zt W ramach zadania zakupiono materialy na przeprowadzenie 
spotkania integracyjnego mieszkancaw solectwa. 

6. Budy 5234,88 zl Zakup i montaz oznakowania 5 234,88 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowano znaki drogowe na 
Radzy minskie drag gminnych w solectwie teren ie solectwa. 

7. Cieszkowo 9 245,30 zl Ogrodzenie boiska (j 785,30 zl W ramach zadania zakupiono materialy do ogrodzenia boiska. 
Kolonia 

- ----
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Zakup wyposaienia (st61 i 2460,00 zl W ramach zadania zakupiono zestaw ogrodowy (st61 i lawki). 
lawa) 

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

Nowe 

9. Cieszkowo 18969,15 zl Zakup namiotu dla solectwa 1 963,96 zl W ramach zadan ia zakupiono namiot magazynowy 0 wymiarach 
Stare 4m x 6m x 2m 

Zakup i montai elementow 5 289,00 zl W ramach zadnia zakupiono i zamontowanie elementy placu 
placu zabaw zabaw: karllzela larczowa z siedziskiem, kosz na smieci, lawka 

stala, stojak na rowery. 

Zakllp i montai altany 11 716, 19 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowano altanEi. 

10. Cywiny 10 664, 10 zl Zakup i montai element6w 10664,10 zl W ramach zadnia zakupiono i zamontowanie elementy placu 
Dynguny placu zabaw zabaw: lawka sta la, zestaw zabawowy, hustawka podw6jna, 

hustawka wazka, bujak konik, piaskownica z bali, karuzela 
tarczowa z siedziskiem. 

11. Cywiny Wojskie 14100,00 zl Zakup i montai dwoch lamp 14100,00 zl W ramach zaclania zakupiono i zamontowano dwie lampy 
solarnych solarne na terenie solectwa. 

12. Dluzniewo 8 730,00 zl Zakup i montaz element6w 8 730,00 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy placu 
silowni zewnf!trznej i placu zabaw i silowni zewnp,trznej: wioslarz, karuzela z siedziskiem, 
zabaw w solec twie Sarbiewo lawka stala, hustaw ka wazka, blljak konik. 

13. Dramin 18323,03 zl U rzqdzenie miejsca spotka il 10 493,1 3 zl W ramach zadania wykonano prace zwiqzane z biezqcym 
mieszkailcow (uslugi) utrzymaniem zbiornik wodny na terenie solectwa. 

Urzqdzenie miejsca spotkail 7829,90 zl W ramach zadania zakupiono materialy do ogrodzenia dzialki. 
mieszkailc6w (materialy, 
wyposazenie) 

14. Dziekl.arzewo 16405,97 zl przebudowa drogi w solectwie 16405,97 zl W ramach zadania zakupiono materialy do przeblldowy drogi 
- zakup materialow w miejscuwosci Dziektarzewo (kostra betonowa, krawEiznik, 

kr ll szywo). 
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15. Galomin 14590,40 zl Zakup i montaz 2 sztuk luster 590,40 zl W ramach zadania zakupiono lustra drogowe. 
drogowych 

Projekt drogi w solectwie 14000,00 zl W ramach zadania wykonano projekt pn. "Budowa drogi 
gminnej Nr 300155W Kroscin-Galomin-Galominek". 

16. Galominek 11 365,20 zl Remont drogi gminnej 11 365,20 zl W ramach zadania zaku piano piasek i pospalk~ oraz 
Galominek - Kroscin wykonano remont drag. 

17. Galominek 10066,32 zl Dozwirowanie drag w 10 066,32 zl W ramach zadania zakupiono piasek i pospalkfl oraz wykonano 
Nowy solectwie remont drog. 

18. Goszczyce 8647,18 zl Zakup i montaz pilkochwytow 4 335,70 zl W ramach zadonia zakupiono i zamontowano 34 mb 
Po5wi,.' tne pilkochwytow przy boisku zlokalizowanym na terenie swietlicy 

wiejskiej w Goszczycach Poswi!)tnych. 

Utworzenie boiska do 2311,48 zl W ramach zadania zakupiono materialy i wykonano boisko do 
siatkowki plazowej przy siatk6wki plazowej przy swietlicy wiejskiej w Goszczycach 
swietlicy wiejskiej w Srednich. 
Goszczycach Srednich 

Zakup i montaz hydrantu 2 000,00 zl W ramach zadania zamontowano 1 hydrant naziemny 
w miejscowosci Goszczyce Poswi!)tne. 

19. Goszczyce 14428,42 zl Utworzenie boiska do 2 549,50 zl W ramach zadania zakupiono materialy i wykonano boisko do 
Srednie siatkowki plazowej przy siatkowki plazowej przy swietlicy wiejskiej w Goszczycach 

swietlicy wiejskiej w Srednich. 
Goszczycach Srednich 

Zakup i montaz elementow 5990,10zl W ramach zadnia zakupiono i zamontowanie elementy placu 
placu zabaw zabaw: bujak k~nik, hustawka wazka, stojak na rowery, kosz na 

smieci (2 szt.J. 

Zakup wyposazenia swietlicy 888,82 zl W ramach zadania zakupiono 3 gry na konsol!) xbox one i grill 
wiejskiej z pokrYWq. 
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Zakup i montai pilkochwytow 5000,00 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowano 34 mb 
pilkochwy taw przy boisku zlokalizowanym na terenie swietlicy 
wiejskiej w Goszczycach PoswiEi tnych. 

20. j arocin 19 600,81 Zakup i montai elementow 12017,00 zl W ramach zadnia zakupiollO i zamontowanie elementy placu 
placu zabaw zabaw: zestaw za uawowy, hustawka podwojna, hustawka 

waika, bujak konik, piaskownica, karuzela z s iedziskiem, 
komplet ogrodowy. 

Zakup i montaz altany 7 583,81 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowano altanE). 

21. Jesionka 7 605,29 zl Podniesien ie standard u 1 205,86 zl W ramach zadania zalllontowano 1 lampE) i 50 III linii 
oswietlenia w solectwie elektroenergetycznej . 

Utworzenie boiska do 1 406,80 zl W ramach zadania zakupiono materialy i wykonano boisko do 
siatk6wki plazowej przy siatkowki plazowej przy swietlicy wiejskiej w Goszczycach 
swietlicy wiejskiej w Srednich. 
Goszczycach Srednich 

Remont dr6g w solectwie 4992,57 zl W ramach zadania zakupiono piasek i pospolkE) oraz 
wykonano remont dr6g. 

22. Kielki 12903,93 zl Odmulenie rowow przy 0,00 zl Zadanie wykonane przez pracownikow Referatu Gospodarki 
drogach gminnych wraz z Komunalnej przy uiyciu sprzE)tu gminnego. 
remontem przepust6w 

Zakup i montai znakow lustra 2 918,79 zl W ramac h zadania zakupiono i zamontowane znaki drogowe na 
drogowego w miejscowosci terenie solectwa. 
Kielki 

Remont drogi w solectwie 9 985,14 zl W ramach zadania zakupiono piasek i pospolkE) oraz wykonano 
Kielki remonl drag. 

23. Korzybie 14 692, 53 zl Podniesienie standardu 14692,53 zl W ramach zadania zamontowano 5 lamp i 800 m linii 
oswietlenia w solectwie elektroenergetycznej i 1 szafkE) oswietleniowq. 
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24. Kowall! 13 272,93 zl Dozwirowanie drog w 13272,93 zl W ramach zadania zakupiono piasek i pospolkE; oraz wykonano I 

solectwie remont drag. 

25. Kroscin 14723,30 zl Remont i wyposazenie 14723,30 zl W ramach zadania dokonczono remont budynku oraz zakupiono 
swietlicy wiejskiej w solectwie wyposazenie, namiot magazynowy 0 wymiarach 4m x 6m x 2m, 

sprz~t AGD, meble kuchenne, stoly wraz z krzeslami oraz 
karnisz 

26. Kruszewie 11 095,62 zl Podniesienie standardu 11 095,62 zl W ramach zadania zamonto wano 6 lamp i 900 m linii 
oswietlenia w solectwie elektroenergetycznej i szafk~ oswietleniowq. 

27. Lachowiec 10634,58 zl Remont drogi w solectwie 10634,58 zl W ramach zadania zakupiono piasek i pospolk~ oraz 
wykonano remont drog. 

28. Lutom ierzyn 14316,17 zl Zakup i montaz lampy solarnej 7 700,00 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowano lamp~ solarnq na 
terenie solectwa . 

Remont drogi w solectwie G 616,17 zl W ramach zadania zakupiono piasek i pospolk~ oraz wykonano 
remont dr6g. 

29. Mystkowo 9 698,55 zl Zakup i montaz szamba przy 2 613,75 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowane szambo na terenie 
Szkole Podstawowej w Szkoly Podstawowej w Mystkowie. 
Mystkowie 

Zakup i montaz pilkochwyt6w 7 084,80 zl W ramach zadonia zakupiono i zamontowano 18 mb 
na boisku przy Szkole pilkochwyt6w na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole 
Podstawowej w Mystkowie Podstawowej w Mystkowie. 

30. Nieda]'zyn 17 754,08 zl Zakup wyposazenia do 17 754,08 zl W ramach zadania zakupiono, meble kuchenne, zastaw~, 

budynku nowej swietlicy sprz~ty AGD oraz karnisze. 
Wiejskiej 

3l. Pawlowo 5 91l,37 zl Podniesienie standardu 2 826,53 zl W ramach zadania zamontowano 2 lampy i szafk~ 
oswietlenia w solectwie oswietleniowq. 

-
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Remont drag w solectwie 3 084,84 zl W ramach zadallia zakupiono piasek i pospa lk~ oraz 
wykonano remo nt drag . 

32. Pienk i 9 311,10 zl Zakup i montaz elementaw 9311 ,10 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy placu 
Rzewinskie silowni zewn~trznej i placu zabaw i s i!owni zewn~ trznej: zestaw zabawowy, twister + pylon 

zabaw + wahad!o, wyc iskanie + pylon + wyciqg garny. 

33. Polesie 11 193, 00 z! Zakllp i montai: elementaw 11 193, 00 zl W ramach zadania zakllpiono i zamontowano elementy silowni 
silowni zewn~trznej zewnt!trznej : !awka stala, twister + pylon + wahadlo, wyciqg 

gamy + pylon + prasa nozna, orbitrek + wioslarz. 

34. Rybitwy 15 621,00 zl Projekty drag gminnych w 15621, 00 z! W ramach zadan ia wykonano projekt pn. "Przebudowa drogi 
so!ectwie gminnej nr 300J85W relacj i Rybitwy przez wies, gmina 

Baboszewo" 

35. Rzewitl 20 618,66 zl Wyposazenie swietlicy 16928,66 zl W ramach zadania zakupiono : namiot magazynowy 
o wymiaraeh 4m x 6m x 2m, meble kuchenne, zastaw~ oraz 
warnik. 

Zakup i montaz elementaw 3 690,00 zl W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy placu 
placll zabaw zabaw: karuzela tareZDwa. 

36. Sarbi"wo 15854,60 zl Zakup i montaz elementow 15 854,60 zl W ra maeh zadania zakupiono i zamontowano elementy placu 
silowni zewn~trznej i placu zabaw i s il owni zewn~trznej: zestaw zabawowy, hustawka 
zabaw potr6jna, kosz na smieci, lawka stala, wyciskanie + pylon + 

wyciqg gorny, twister + pylon + odwodziciel. orbitrek. 

37. Sokolttiki Nawe 12 303,69 zl Zakup i montai. znak6w i 12303,69 zl W ra mach zadania zakllpiono i zamontowano znaki drogowe 
llrzqdzen bezpieczenstwa oraz bariery energochlonne na terenie solectwa. 
ruchu drogowego 

38. Sokoh tiki Stare 0,00 zl Podniesienie standardu 0,00 zl Wskazana lokalizacja lampy nie spelniala przyj ~tych w 2019 r. 
oswietlenia w solectwie kryteri6w lokalizacji lamp oswietlenia drogowego. 

Odmulenie row6w przy drodze 0,00 zl Zauanie wykonane przez pracownik6w Referatu Gospodarki 
gminnej Komunalnej przy uzyciu s prz~tu gminnego. 

~ - ---
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39. Srodborze 4979,04 zl Podniesienie standardu 4979, 04 zl W ramach zadania zamontowano 4 lampy i 400 m linii 
o5wietienia w solectwie elektroenergelycznej. 

40 . Wola 12557,96 zl Remont drogi w solectwie 10 593,99 zl W ramach zadania zakupiono piasek i pospolk~ oraz wykonano 
D1uiniewska remont drog. 

Zakup namiotu dla solectwa 1 963,97 zl W ramach zadania zakupiono namiot magazynowy 0 wymiarach 
4mx Gmx 2m 

41. Wola Folwark 161 35,70 zl B udowa o5wietlenia 161 35,70 zl W ramach zadania wybudowano 5 nowych slupow, na ktorych 
drogowego zamontowano 3 lampy sodowe . 

42. Zbyszyno 3 073,00 zl Podniesienie standardu 3 073, 00 zl W ramach zadania zamontowano 3 lampy i 200 m linii 
o5wietienia w solectwie elektroenergetycznej. 

Tabela nr 22. Zestawienie zadan okreslonych przez poszczegolne solectwa ",raz z kosztami ich real izacji . 
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4.4. Wsparcie {inansowe dla jednostek powiatowych i wojew6dzkich 

Gmina w miarE; mozliwosci finansowych udziela wsparcia finansowego dla Powiatu 

Plonskiego, Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Plonsku oraz 

Komendzie Powiatowej Policji w Plonsku. Wsparcie tych jednostek, niepodlegajqcych 

gminie, przeklada siE; na dzialania na rzecz zwiE;kszenia bezpieczenstwa, ochrony zdrowia 

oraz poprawE; warunkow komunikacyjnych mieszkancow naszej gminy. 

W analizowanym okresie Gmina Baboszewo udzielila pomocy finansowej dla 

jednostek samorz'!du powiatowego i wojewodzkiego: 

Powiat Plonski 

• Remont drogi powiatowej nr 3037W Szymaki-Jarocin-Sokolniki - 285 400 zl 

• Zakup sprzE;tu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespolu 

Zakladow Opieki Zdrowotnej w Plonsku - 10 000 zl 

Wojewodztwo Mazowieckie 

• Regionalne partners two samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt AS!) -

12 964,20 zl 

Fundusz Wsparcia 

• Na rzecz Komendy Wojewodzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego 

radiowozu dla Wydzialu Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Plonsku - 10 000 

zl, 
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5. Informacje 0 stanie mienia komunalnego (aktywnosc 
organu w sferze mienia komunalnego) 

ZnaCZqCq cZfiSC zasob6w (z uchwaly 0 mieszkaniowym zasobie nieruchomosci 

Gminy Baboszewo), w sklad kt6rych wchodzq tak:i:e budynki socjalne oraz nieruchomosci 

gruntowe . 

Dane dotyczqce zasob6w mieszkaniowych w budynkach, stanowiqcych wlasnosc 

lub wsp61wlasnosc Gminy, wg . Stanu na dzien 31 grudnia 2018 r. przedstawiajq poni:i:sze 

tabele. 

Stan mienia komunalnego gminy Baboszewo na dzien 31.12.2019 r. 

Wtym 

Lp. 
Miejscowosc - OgOlem uZytkowanie W tym drog i 

wies powierzchnia w ha wieczyst e gminne w ha 
w h a 

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

2 Budy 3,53 L06 2,47 
Radzyminskie 

3 Brzescie 2,1099 2,1099 
4 Brzescie Male 3,10 3,10 
5 Brzescie N owe 4,8432 0,6832 4,16 
6 Bozewo 3,14 3, 14 
7 Cieszkowo Nowe 1,28 1,28 
8 Cieszkowo Kolonia 6,5512 (1,88) 4,6712 
9 Cieszko,vo Stare 10,1996 (0,3596) 9,84 
10 Cywiny Dynguny 6, 7892 (1,5735) 5,2 157 
11 Cywiny Wojskie 5,70 5,70 
12 Dluzniewo 10,7008 (2,4780) 8,2228 
13 Dziektarzewo 17,6080 (10,4530) 1,56 7,l550 
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 2,5003 2,5033 
Poswif!tne 

19 Goszczyce Srednie 8,57 (0,54) 8,03 
20 Jarocin 6,8110 (0, 18) 0,16 6,6492 
21 Jesionka 3,98 3,98 
22 Kowale 2,86 2,86 
23 Kruszewie 3,46 3,46 
24 Korzybie 7,8 124 (0,80) 7,0 124 
25 Kroscin 6,67 (0,62) 6,05 
26 Kielki 10,8426 10,8426 
27 Lachowiec 3,95 3,95 
28 Lutomierzyn 7,5963 (2,8758) 4,7205 
29 Mystkowo 3,30 (1,24) 2,06 
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30 Niedarzyn 6,9820 (2,16) 4,8220 
31 Pawlowo 5,4549 5,4549 
32 Polesie 3,69 (2 ,30) 1.39 
33 Pienki Rzewinskie 3,4822 (0,10) 3,3822 
34 Rybitwv 4,94 4,94 
35 Rzewin 14,5038 (4,5784) 0,88 9,9254 

36 
Sokolniki Nowe 7,3576 (1,55) 5,8076 

i Stare 
37 Sarbiewo 4,2273 (0,4173) 3,81 
38 Srodborze 7,7944 (2,5749) 0,0850 5,2195 
39 'Nola Dluzniewska 4,23 4,23 
40 Wola Folwark 7,37 7,37 
41 Zbyszyno 3,4299 (0 ,09) 3,3399 

Razem 269,5801 5, 01 76 204,2036 

Lokale mieszkalne 

I L.p. Miejscowosc Liczba lokali Lilczna 
powierzchnia (m2) 

1. Baboszewo 18 890,67 
2. Cywiny Dynquny 18 713,76 
3. Sr6dborze 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 na rok 2019. 
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6. Informacja 0 realizacji polityk, programow, strategii 
6.1. Strategia rozwoju Gminy Baboszewo 

Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2025 zostala przyj~ta Uchwalq 

Nr VIII/39/20 15 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyj~cia 

Programu Rozwoju Gminy Baboszewo pn. "Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 

2015 - 2025". Dokument ten pozwala ukierunkowac rozwoj Gminy Baboszewo 

w perspektywie kilkunastu lat, umozliwia planowanie poszczegolnych przedsi~wzi~c 

i inwestycji, a takZe pozyskiwanie zewn~trznych srodkow na realizacj~ poszczegolnych 

zadan. Zmiany zachodzqce w gminie i jej otoczeniu narzucajq koniecznosc niellstannego 

monitorowania oraz weryfikacji postawionych celow i sposobow ich realizacji. 

Niezb~dnych do tego informacji majq dostarczyc coroczne raporty z wykonania kienmkow 

dzialan, zestawiajqce poszczegolne zadania realizowane w danym roku, dostosowane do 

obranych kierunkow dzialan sformlllowanych w ramach celow strategicznych 

i operacyjnych, na podstawie ktorych sporzqdzono sprawozdanie z realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2025. 

Podczas prac nad opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 -

2025 wladze gminy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz mieszkancy 

uczestniczqcy w warsztatach strategicznych wyznaczyli wizj~ Gminy Baboszewo, misj~ 

rozwoju, a takZe glowne cele strategiczne zgodnie z zasadq zrownowazonego rozwoju: 

1. Wizja Gminy Baboszewo: 

Gmina Baboszewo szansq dla wszystkich - jako miejsce przyjazne do zycia i pracy, 

stwarzajqce dobre warunki do rozwoju. 

2. Misja rozwoju Gminy Baboszewo: 

Wzmocnienie potencjalu spolecznego - gospodarczego i efektywne wykorzystanie 

walorow przyrodniczych Gminy Baboszewo do budowania zrownowazonego 

rozwoju regionu. 

3. Cele strategiczne: 

Cel strategiczny I: Zdrowie i Pomoc spoleczna. 

Cel strategiczny II: Rynek pracy, Przedsi~biorczosc, Bezrobocie i Demografia. 

Cel strategiczny III: Infrastruktura i Srodowisko: obiekty uzytecznosci publicznej 

i Infrastruktura techniczna i dziedzictwa kulturowego. 

Cel strategiczny IV: Edukacja, Sport, Rekreacja, Kultura 1 Dziedzictwo 

kulturowe. 
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Monitoring realizacji Strategii jest powiqzany z system em monitoringu stanu 

rozwoju gminy i stanowi jego integralnq cz~sc. Przy zalozeniu, ze Strategia Rozwoju 

Gminy Baboszewo jest dokumentem 0 fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju obszaru, 

mozna dostrzec prostq i jednoznacznq zaleznosc - to stan rozwoju gminy w najwi~kszym 

stopniu swiadczy, 0 jakosci i trafnosci ustalen Strategii oraz efektywnosci jej wdrazania. 

System monitoringu stanu gminy, prowadzony jest przez Komisj~ Rady Gminy 

ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy i Zespol ds. Monitorowania Strategii Rozwoju 

Gminy. 

Proces monitoringu rna na celu zapewnienie realizacji Strategii zgodnie z jej 

priorytetami oraz w razie koniecznosci biezqce dostosowywanie zalozen Strategii do 

zmieniajqcej si~ sytuacji spoleczno-gospodarczej. 

W celu ulatwienia monitorowania, kontroli i oceny efektow realizacji, wprowadzony 

zostal zestaw wskainikow, ktory w jednoznaczny sposob obrazuje rezultaty dzialan 

okreslonych w Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2025. 

Zagadnienie 
b')d,!ce Stan na Stan na Stan na Gestor danych przedmiotem 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 
analiz 

10,4 % - dla 10.4 % - dla 9.1%-dla 
powiatu powiatu powiatu 
pionskiego. pionskiego. pionskiego. 
zarejestrowanyc zarejestrowanych zarejestrowanych 

Stopa bezrobocia h osob osob osob Gminny Osrodek 
bezrobotnych w bezrobotnych w bezrobotnych w Pomocy Spoiecznej 
PUP Pionsk z PUP Pionsk z PUP Pionsk z 
terenu Gminy terenu Gminy terenu Gminy 
Baboszewo byio Baboszewo byio Baboszewo byio 
366osoby 352 osoby 312osoby 

Referat Spraw 
Obywatelskich. 

Liczba nowo 
Ewidencji Ludnosci 

i Dziaialnosci 
rejestrowanych 27 34 Gospodarczej. 
podmiotow 43 Urzqd Stanu 
gospodarczych Cywilnego 

(Ewidencja 
dziaialnosci 

gospodarczej) 
Liczba 
gospodarstw 
domowych 

Gminny Osrodek korzystaj,!cych ze 222 212 203 
srodkow pomocy Pomocy Spoiecznej 

spoiecznej: llczba 
gospodarstw/rok 
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Referat Spraw 
Obywatelskich, 

Odsetek osob Ewidencji Ludnosci 

wwieku i Dzialalnosci 

produkcyjnym 61,8 % 61,4 % 61.3% 
Gospodarczej, 
Urzqd Stanu w popuJacji: 
Cywilnego wskainik (Ewidencja 

dzialalnosci 
gospodarczejJ 

Referat Spraw 
Obywatelskich, 

Odsetek osob Ewidencj i Ludnosci 
wwieku i Dzialalnosci 
poprodukcyjnym 17,11 % 17,55 % 17,79% Gospodarczej, 
w populacji: 

I 
Urzqd Stanu 

wskainik Cywilnego 
, (Ewidencja 

i dzialalnosci 
qospodarczejJ 

I Placowki 
oswiatowe 

dzialajqce na 
terenie Gminy 

Liczba Baboszewo oraz 

wdrozonych Referat Ogolno -
Administracyjny projektow 3 2 4 

i Zam6wien edukacyjnych: 
Publicznych liczba/rok (Administracja 

Szk61, Ksi~gowosc 
Oswiatowa, 

Kultura i Sport, 
Promocja) 

Wielkosc Referat Finansowo 
nakladow na - Podatkowy oraz 
projekty 3803763,03 3 228 309,79 Referat lnwestycji 
inwestycyjne: i lnfrastruktury 
wartoscl rok Technicznej 

Tabela nr 24. Zakres monitoringu i os iqgni~c Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2025. 

Cel strategiczny Wskainiki monitorowania 
Cell 

Zdrowie i Pomoc Spoieczna 
Zapewnienie odpowiednich warunkow do • Liczba zakupionego sprz~tu medycznego 

swiadczenia wysokiej jakosci uslug zdrowotnych do cliagnostyki, terapii, rehabilitacji do 

i spolecznych poprzez dzialania obiekt6w ochrony zdrowia dzialajqcych na 

infrastrukturalne, zakup sprz~tu i wyposazenia terenie Gminy Baboszewo: 0 szt. 

oraz programy kompleksowej aktywizacji dzieci, • Liczba zmodernizowanych i utworzonych 

mlodziezy, osob cloroslych i v:ykluczonych obie~t6\\1 z zakresli ochrony zdro\v"ia 
spolecznie itp. i pomocy spoIecznej: 1 szt. 
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i 

Cel2 

1. Utworzenie Klubu Seniora 

w Baboszewie 

• Liczba utworzonych mieszkan socjalnych: 

o szt. 

• Liczba wdrozonych programow 

profil aktycznych z zakresu ochrony 

zdrowia : 0 szt. 

Rvnek vracv, Przedsi'lbiorczosc, Bezrobocie i Demoqrafia 
Podniesienie poziomu konkurencyjnosci . Liczba projektow wplywajqcych na wzrost 

spoleczno-ekonomicznej Gminy Baboszewo przedsi~biorczosci oraz potencjal 

poprzez zintegrowane dzialania zwiqzanie inwestycyjny Gminy Baboszewo: 2 szt. 

z rozwojem i e fektywnym wykorzystaniem I 1. Budowa targowiska gminnego 

potencjalu obszaru do rozwoju w Baboszewie 

przeds i~bio rczosci, 

wykwalifikowanych 

dywersyfikacji 

gospodarczych 

rolnictwa, 

zasobow 

lokalnych 

budowania 

pracy oraz 

dzialalnosci 

Cel3 

2. przebudowa drag gminnych 

• Liczba programaw/projektaw z zakresu 

aktywizacj i zawodowej, spolecznej, 

podnoszqcych kwalifikacje zawodowe 

osab bezrobotnych i wykluczonych 

spolecznie: 2 szt. 

1. Organizacja prac publicznych oraz 

robot interwencyjnych dla osab 

bezrobotnych. 

2. Organizacja stazy ella osab 

bezrobotnych. 

Infrastruktura i Srodowisko: obiekty uzytecznosci publicznej 
i infrastruktura techniczna i dziedzictwa kulturoweqo 

Poprawa bazy infrastrukturalnej ob iektow • Liczba utworzonych oraz wspartych 

publicznych oraz infrastruktury sanitarnej swietlic wiejskich: 4 szt. 

i clrogowej w celu zwi~kszenia dost~pnosci, 

jakosci i bezpieczenstwa dla mieszkancaw, 

turys tow, przedsi~b iorcaw przy jednoczesnym 

poszanowaniu srodowiska naturalnego. 
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1. Budowa swietlicy wiejskiej 

w miejscowosci Niedarzyn oraz zakup 

wyposazenia 

2. Prace remontowe oraz zakup 

wyposazenia do swietlicy wiejskiej 

w Rzewinie. 

3. Prace remontowe oraz zakup 

wyposazenia do swietlicy wiej skiej 

w Kroscinie. 



Cel4 

4. Zakup wyposaze nia swietlicy wiejskiej 

w miejscowosci Goszczyce Srednie. 

• Dlugosc wybudowanej sieci wodno

kanalizacyjnej oraz deszczowej: 1 szt. 

1. 200 m sieci wodociqgowej 

w miejscowosci Brzescie 

• Liczba wybudowanych przydomowych 

oczyszczalni sciek6w: 0 szt. 

• Liczba obiekt6w poddanych 

termomodernizacji: 2 szt. 

1. Swietlica wiejska w Rzewinie. 

2. Budynek OSP Sarbiewo. , i 
ktorych i obiekt6w, • Liczba na 

zainstalowano OZE: 1 szt. 

1. Montaz kotla na pellet w budynku 

komunalnym w Sr6dborzu 

• Dlugosc przebudowanej!wyremontowanej 

infrastruktury drogowej: 1, 313 km 

1. Budowa drogi gminnej nr 300 113W 

relacj i Arcelin - Kruszewie - Korzybie 

w miejscowosci Sokolniki i Korzybie 

o dlugosci 0,453 km. 

2. przebudowa drogi w miejscowosci 

Goszczyce Poswi~tne na odcinku 

0,860 km. 

3. Budowa oswietlenia drogowego przy 

ulicy J. i A. Brodeckich w Baboszewie 

4. Budowa oswietlenia drogowego przy 

drodze gminnej 300169W 

w miejscowosci Wola Folwark 

Edukacia, sport, rekreacia, kultura i dziedzictwo kulturowe 
Wielofunkcyjny rozw6j obszaru oraz zapewnienie • Liczba zmodernizowanych!doposazonych 

dogodnych warunk6w do rozwoju edukacji, obiekt6w oswiatowych: 5 szt. 

sportu, turystyki, rekreacji oraz promowania 

dziedzictwa kulturalnego regionu 
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1. Szkola Podstawowa w Baboszewie: 

prace malarskie wewnqtrz budynku -

kuchnia, sale zaj~c, adaptacja 

oomieszczen dla dzieci 2,5-3 latk6w, 

ogrodzenie placu przy I 



zaadaptowanym budynku - miejsce do 

zabawy dla dzieci. 

2. Przedszkole w Baboszewie: prace 

malarskie wewnqtrz budynku, 

polqczenie dwoch sal klasowych 

utworzenie nowego pokoju 

nauczycielskiego, polqczenie dwoch 

szkol: Szkoly Podstawowej i dawnego 

Gimnazjum otwartym lqcznikiem. 

3. Szkola Podstawowa w Mystkowie: 

prace malarskie wewnqtrz budynku, 

wykonanie posadzki w dwoch klasach. 

4. Szkola Podstawowa w Polesiu: remont 

lazienek, wycinka drzew na placu ' 

przed szkolq, wymiana hydrantu 

i kostki brukowej. nowe nasadzenia 

krzewow ozc!obnych, polo zone plytki 

w nowym pokoju nauczycielskim 

i w swietlicy, remont w gabinecie 

logopedycznym. 

5. Szkola Podstawowa w Sarbiewie: 

prace malarskie wewnqtrz budynku. 

• Liczba zmodernizowanych obiektow 
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sportowych: 7 szt. 

1. Zakup maszyn do piel~gnacji 

i utrzymania stadionu sportowego 

w Baboszewie 

2. Wykonanie pilkochwytu na boisku 

wielofunkcyj nym przy Szkole 

Poc!stawowej w Mystkowie 

3. Wykonanie pilkochwytow na boisku 

przy swietlicy wiejskiej w solectwie 

Goszczyce Srednie 

4. Utworzenie boiska do siatkowki 

plazowej przy swietlicy wiejskiej w 

solectwie Goszczyce Srednie 

5. Zakup elementow wyposazenia placu 

zabaw w solectwie Rzewin. 

6. Zakup element6w wyp osaze nia plael! 

zabaw w solectwie Cieszkowo Stare. I 



7. Zakup elementow wyposazenia placu 

zabaw przy swietlicy wiejskiej 

w solectwie Goszczyce Srednie. 

8. Zakup elementow wyposazenia placu 

zabaw silowni zewn~trznej 

w solectwie Pienki Rzewinskie 

• Liczba wybudowanych obiektow 

sportowych: 4 szt. 

1. Utworzenie placu zabaw w solectwie 

Cywiny Dynguny 

2. Utworzenie placu labaw i sllowni 

zewne trznej prlY remlzie OSP 

Sarbiewo 

3. Utworzenie placu zabaw w solectwie 

jarocin 

4. Utworzenie sllowni zewnetrznej przy 

Szkole PodstawoweJ w Polesiu 

• Liczba utworzonych obiektow l zakresu 

kultury: 0 szt. 

• Liczba zmodernizowanych 

zrewitalizowanych obiektow / obszarow: 

2 szt. 

l. Garaz jednostki OSP Dziektarzewo -

zakup montaz nowych drzwi 

segmento;vych 

2. Budowa ogrodzenia dzialki przy 

budynkach socjalnych w Cywinach 

Dyngunach 

• Dlugosc wybudowanych i wyznaczonych 

szlakow turystycznych/rowerowych: 0 km 

• Liczba wdrozonych programow 

edukacyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci 

i mlodziezy: 2 szt. 

1. Program rzqdowy "Aktywna tablica". 

2 . Program wyposazenia pracowni 

komputeroweJ w SP Baboszewo. 

Tabela nr 25 . MOl11tonng reallzacJI przedSleWZleC zldentyflkowanych w Strategl1 RozwoJu Gmmy Baboszewo 

2015 - 2025 w 2019 roku. 
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Ostateeznq i jedynq w pelni wiarygodnq podstawq oeeny realizaeji strategii Sq 

koneowe efekty jej wdrazania, czyli poziom realizacji sformulowanyeh wizji i celow 

strategieznych. Dokonanie takiej oceny mozliwe jest jeelnak ex post, naj lepiej w pewnym 

dystansie ezasowym od zakonezenia realizaeji strategii. W sytuaeji gely strategia 

sformulowana w horyzoneie 10 letnim realizowana jest 3 lata, realna jest jedynie oeena 

iniejacji i dotychczasowego przebiegu proeesu wdrozeniowego oraz buelowanie na tej 

podstawie prognoz mozliwosci osiqgni~cia okreslonych celow, co nalezy oeeniG 

pozytywnie. Wdrozenie strategii rownoznaczne jest z realizacjq operacjonalizujqcych jq 

przedsi~wzi~c, ktore Sq uj~te w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Proces 

wdrozenia wymaga konsekwencji w alokacji sroelkow finansowych zgodnie z celami 

strategicznymi. Akceptacja powyzszych twierdzen pozwala sqelzic, IZ wlasnie 

przeelsi~wzi~cia (a konkretnie stopien zawansowana w ich realizacji), oraz struktura 

wydatkow budzetowych mogq stanowiC wiarygodnCj poelstaw~ oceny procesu wdrazania 

strategii. 

6.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowany ella gminy Baboszewo jest 

elokumentem strategicznym, obejmujqcym dzialania przyczyniajCjce si~ do poprawy 

jakosci powietrza. Glownym zadaniem Planu Gospoelarki Niskoemisyjnej jest 

uporzCjdkowanie i organizacja dzialan poelejmowanych przez gmin~ Baboszewo, ktore 

sprzyjajq realizacji reelukcji emisji gaz6w cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji 

w zakresie emisji gazow cieplarnianych wraz ze wskazaniem tenelencji rozwojowych oraz 

dobor elzialan, ktore mogE! zostac poelj~te w przyszlosci, wraz ze wskazaniem ich irodel 

finansowania. 

Plan Gospoelarki Niskoemisyjnej ella Gminy Baboszewo ma za zaelanie przyczyniG 

si~ elo osiCjgni~cia celow okreslonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym elo roku 

2020: 

• reelukcja emisji gaz6w cieplarnianych; 

• zwi~kszenie udzialu energii pochoelzqcej ze ir6elel oelnawialnych; 

• redukcja zuzycia energii finalnej, co ma zostac zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywnosci energetycznej. 
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Ponadto gmina zamierza L 

• poprawic jakosc powietrza atmosferycznego, poprzez redukcjE; lokalnej emisji C02 

i gaz6w cieplarnianych, zwiqzanej ze spalaniem paliw na te renie gminy; 

• optymalizowac dzialania zwiqzane z produkcjq i wykorzystaniem energii; 

• poprawic jako,; powietrza, dziE;ki zmniejszeniu globalnej emisji zanieczyszczen 

i gaz6w cieplarnianych zwiqzanej z wykorzystaniem energii elektrycznej 

produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym; 

• rozwinqc planowanie energetyczne w gminie oraz zapewnic bezpieczenstwo 

dostaw nosnik6w energii na jej terenie; 

• zwiE;kszyc znaczenie zarzqdzania energiq i sroclowiskiem; 

• obnizyc zapotrzebowanie na energiE; w poszczeg61nych sektorach oclbiorc6w 

energii; 

• kreowac wizerunek gminy, jako "zielonego" samorzqclu, clbajqcego 0 jakosc 

sroclowiska i w spos6b oclpowieclzialny i racjonalny wykorzystujqcego energiE;; 

• promowac i zakorzeniC w lokalnej spolecznosci dzialania i nawyki wplywajqce na 

ograniczenie emisji C02 i innych gaz6w cieplarnianych. 

Lp, Dzialanie Realizator 
Poniesiony 

Zrealizowane dzialania 
koszt (zl) 

Ograniczenie emisji Otrzymano dofinansowanie na 

z budynkow Gmina wymian~/modernizacj~ trodel 
1 0,00 

mieszkalnych - Baboszewo ciepla w indywidualnych 

wymiana kotlow gospodarstwach domowych 

Rozwoj budownictwa 
Mieszkancy 

gminy 
2 pasywnego bid bid 

i inne 
i energooszcz~dnego 

jednostki 

Rozwoj Mieszkancy montqjq kolektory 

rozproszonych irodel Mieszkancy sloneczne bez koniecznosci 
3 bid 

energii - kolektory gminy zglaszania tego do Urz~du Gminy 

sloneczne Baboszewo 

Rozwoj 
Podpisano umow~ dotyczqcq 

Gmina realizacj i projektu w ramach 
4 rozproszonych ir6del bid 

Baboszewo Regionalnego Programu 
energii - male 

Operacyjnego WOjew6dztwa 

1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015·2022. 
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instalacje Mazowieckiego 201 4-2020, ktora 

fotowoltaiczne dotyczy wsparcia ze strony Unii 

Europejskiej, dzi~ki czemu na 

terenie Gminy Baboszewo 

zainstalowane zostanq urzadzenia 

wykorzystujqce energi~ slonecznq 

do produkcji energii elektrycznej 

i cieplnej 

Budowa przylqczy 
Wedlug danych Urz~du Gminy 

Mieszkancy Baboszewo w 2019 r . wybudowano 
5 gazu do do mow bid 

jednorodzinnych 
gminy IPSG no we przylqcza gazowe do 

budynkow osob fizycznych. 

Budowa, rozbudowa 
Gmina 

W 2019 roku: 

6 i modernizacja dr6g -pobudowano 1313 m 
Baboszewo 

gminnych nowych drog; 

Dzialania zwiazane 
Gmina Odebranie odpadow zebranyc h 

7 z akcjami bid 
Baboszewo podczas sprzatania rzeki Wkry 

spolecznymi 

W 2019 r. dokonano montalu 

nowych punktow oswietlenia 

Modernizacja Gmina ulicznego. 
8 468346, 19 

o5wietlenia ulicznego Baboszewo Wybudowano: 37 szt. lamp 

sodowych - 58 812,00 zl i 7 szt. 

lamp led - 44 944,71 zl. 

Zakupiono i zamontowano 

Zakup lamp Gmina 
3 lampy solame: 2 szt. 

9 31 400,00 w miejscowosci Cywiny Wojskie 
solamych Baboszewo 

oraz 1 szt. w mieJscowosci 

Lutomierzyn. 

Uzyskano decyzj~ na wycink~ 

Dzialania z zakresu 
chorych i zlamanych drzew 

Gmina znajdujqcych si~ w Parku 
10 planowania bid 

Baboszewo Podworskim w Dziektarzewie, 
przestrzennego 

w celu jego oczyszczenia 

i mOlliwosci ulytkowania. 

Tabela nr 26. Realizacja przedsi~wzi~c w 2019 r. w ramach PGN. 
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6.3. Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Baboszewo no lata 
2018·2021 z perspektYWQ no lata 2022 ·2025 

Podstawowym celem sporzqdzenia i uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska 

(POS) jest realizacja przez GminEl Baboszewo polityki ochrony srodowiska zbiezne 

z zalozeniami najwazniejszych dokument6w strategicznych i programowych. POS stanowi 

podstawEl funkcjonowania systemu zarzqdzania srodowiskiem, kt6ra spaja wszystkie 

dzialania i dokumenty dotyczqce ochrony srodowiska i przyrody na szczeblu jednostki 

samorzqdu terytorialnego. 

W POS dokonano oceny aktualnego stanu srodowiska oraz przeanalizowano 

mozliwosci jego poprawy na terenie gminy Baboszewo z uwzglElclnieniem clziesiElciu 

obszar6w interwencj i: ochrona klimatu i jakosci powietrza, zagrozenia halasem, pole 

elektromagnetyczne, gospoclarowanie wodami, gospoclarka woclno-sciekowa, zasoby 

geologiczne, gleby, gospoclarka oclpadami i zapobieganie powstawaniu oclpacl6w, zasoby 

przyroclnicze i zagrozenia powaznymi awariami. Kazcly z wymienionych wczesniej 

obszar6w w POS zawiera podsumowanie i analizEl SWOT, kt6rej celem jest ukazanie 

mocnych stron gminy oraz tych, kt6re wymagajq interwencji. Analiza ukazuje r6wniez 

szanse na poprawEl stanu sroclowiska oraz zagrozenia, kt6re mogq wplynqc na nie 

negatywnie. Zgoclnie z POS na terenie gminy Baboszewo planowane jest wykonanie 

6 zaclan, w celu poprawy stanu sroclowiska. Do zadan zostaly przypisane wskainiki, kt6re 

ulatwiq prowadzenie monitoringu realizacji POS oraz bEldq stanowily poclstawEl 

przygotowywania raportu z jego wykonania. 

Jakosc powjetrza 

NajwiElkszym ir6dlem zanieczyszczen na terenie gminy Baboszewo jest spalanie 

paliw na cele energetyczne oraz transport. WiElkszosc budynk6w na terenie gminy 

wyposazona jest w instalacje centralnego ogrzewania. Aby zminimalizowac problem 

zanieczyszczenia powietrza nalezy zmodernizowac lub przebudowac systemy ogrzewania 

na terenie gminy Baboszewo, ograniczyc emisjEl C02 z transportu kolowego oraz 

prowaclzic clalszq rozbuclowEl sieci gazowej. W 20 17 r. w strefie mazowieckiej, do kt6rej 

przynalezy teren gminy Baboszewo nie oclnotowano przekroczenia clopuszczalnego 

poziomu st~zen wiElkszosci monitorowanych zanieczyszczen. Do klasy A (na tych terenach 

nie zostaly przekroczone wartosci clopuszczalne) zaliczono poziomy stElzen: S02, CO, N02, 

C6H6, Pb, As, Cd, Ni, 0 3. Najwyzsze przekroczenia clotyczq pyl6w zawieszonych PM10 
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1 PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle. Kazdorazowe przekroczenie, ktoregokolwiek 

z ww. zanieczyszczen na terenie gminy bylo przekazywane mieszkancom za 

posrednictwem strony internetowej Gminy Baboszewo oraz Serweru SMS . 

W 2019 roku w zwiqzku z przyznanymi przez sejmik WOjewodztwa Mazowieckiego 

ze srodkow Wojewodztwa Mazowieckiego, Gmina Baboszewo otrzymala dofinansowanie 

na zadanie pn. "Zakup i instalacja systemu sluzqcego informowaniu, 0 jakosci powietrza 

w gminie Baboszewo". Zamontowano tablicEi LED na budynku UrzEidu Gminy Baboszewo 

do wyswietlania wynikow pomiaru stEizen substancji w powietrzu oraz sieci czujnikow 

pomiarowych w Baboszewie, Mystkowie, Sarbiewie i Polesiu. 

Klimat akustyczny 

Halas jest definiowany jako diwiEik niepozqdany lub szkodliwy dla zclrowia 

ludzkiego. Wszystko zalezy oel cZEistotliwosci, natEizenia, ellugotrwalosci dzialania, 

charakteru zmian w czasie oraz cech oelbiorcy, takich jak: nastroj, stan zdrowia 

i wiek. NajwiEikszymi iroellami zagrozenia halasem na terenie gminy Baboszewo Sq: 

droga krajowa nr 7 Warszawa - Gdansk (cllugosc na terenie gminy ok. 11 km); 

drogi powiatowe - 17 drog 0 Iqcznej dlugosci 106 km; 

• drogi gminne 0 Iqcznej dlugosci 169 km; 

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

Torun ze stacjq w Baboszewie; 

zaklady przemyslowe powodujqce halas w zwiqzku z eksploatacja instalacji 

i urzqdzen zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Promieniowanie elektromagnetyczne jest zanieczyszczeniem, ktorego 

oelelzialywanie jest niezauwazalne golym okiem, a wplyw na czlowieka nie jest 

dostatecznie rozpoznany. Na terenie gminy Baboszewo nie prowadzono badan 

zwiqzanych z poziomem pol elektromagnetycznych, jeelnak baclania wykonane na terenie 

wOjewoelztwa mazowieckiego nie wykazaly przekroczen wartosci clopuszczalnych emisji 

fal elektromagnetycznych pochodzqcych z ww. irocle!. 
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Gospodarka wodno-sciekowa 

Na terenie gminy zaopatrzeniem w wodE; i odprowadzaniem sciekow zajmuje siE; 

Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie oraz Zaklad Uslug Wodnych 

w Mlawie. Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie eksploatuje 9 szt. 

przepompowni sciekow usytuowanych w Baboszewie i Brzesciu Nowym. Scieki Sq 

przepompowywane do pompowni glownej i kolejno za pomOCq przewodu tlocznego do 

oczyszczalni sciekow w Plonsku. Wydajnosc glownej pompowni wynosi 500 m3/dobE; 

sciekow. Szczegolowe dane dotyczqce wodociqgow i kanalizacji przedstawiono na 

ponizszych wykresach. 
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Wykres nr 13. lIose przylijczy wodociijgowych na przestrze ni lat 2012-2019. 

Rozdzielcza siec wodociqgowa na terenie gminy Baboszewo w 2019 r. wynosila 

196.6 km. Zuzycie wocly przez gospoclarstwa domowe na jednego mieszkanca na terenie 

gminy w 2019 r. wynioslo 52,14 m3 
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Wykres nr 14. Liczba mieszkancow korzystajqca z sieci wodociagoweJ na przestrzeni la t 2012 -20 19_ 

Gmina Baboszewo posiada pozwolenia wodnoprawne, zezwalajqce na pobor wod 

podziemnych z 2 ujElc: 

1. UjElcie wod podziemnych w miejscowosci Cieszkowo Kolonia w ilosci: 

• Qmaxh= 100,0 m3h 

• Qkd= 1703,0 m3/d 

2, UjElcie wod podziemnych w miejscowosci Baboszewo na dzialce ewidencyjnej nr 

278/2 w ilosci : 

• Qmax.h =50,0 m3h 

• Qsrd=700,0 m3/d 

• Qmaxxoczny=255000 m3/ rok 

Przy llstalonych zasobach eksploatacyjnych lljElcia Q. =60 m3/h 

i depresji S=2,3 - 3 m 

Dlugosc czynnej sieci kanalizacji sanitarnej w 2019 r, wynosila 16,23 km, Na 

terenie gminy Baboszewo z sieci kanalizacyjnej korzysta 2559 osob, przy ilosci przylqczy 
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rownej 603 sztuk. W 2019 r. za pomocq sleci zostalo odprowadzonych 

53 400 m3 sciekow. 

Glownym systemem w zakresie gospodarowania nieczystosciami plynnymi, na 

terenie gminy Baboszewo Sq zbiorniki bezodplywowe, potocznie zwane szambami. Liczba 

gospodarstw domowych w 2019 r. korzystajqca z takich zbiornikow to 1321, natomiast 

z oczyszczalni przydomowych - 362 sztuk. 

Siec hydrologicznq gminy Baboszewo stanowi glownie rzeka Wkra, ktora przebiega 

przez polnocq CZElSC gminy. NajwiElkszym jej doplywem jest rzeka Raciqznica, 

przeplywajqca przez centralnq cZElSC gminy, z kierunku polnocno - zachodniego na 

poludniowy wschod. Dlugosc Raci"znicy na terenie gminy to ok 14 km. ]ej doplywy to: 

ZaelEibie, Karsowka, Rokitnica i Dobrzyca. 

Zgodnie z map" Panstwowej Sluzby Hyelrogeologiczna, caly obszar gminy znajeluje siEl 

w obrElbie Glownego Zbiornika Wod Poelziemnych [ r 215 - Subniecka Warszawska -

jeelen zbiornik woel podziemnych oznaczonychjako: JCWPd nr 49. W zwiqzku z tym, ze na 

terenie gminy nie ma zlokalizowanych punktow monitoringu jakosci wod, stan jakosci 

ustalono zgodnie ze stanem JCWPd nr 49, ktory ella wiElkszosci punktow pomiarowych 

zostal zakwalifikowany do klas II i III. 

Glowne zagro:i:enie dla gminy stanowi rzeka Wkra i wynika to z istniej"cej 

mozliwosci wystqpienia zagrozenia powodziowego. Wody podziemne majq bardzo duze 

znaczenie ze wzglEldu na to, ze stanowiq irodlo zaopatrzenia mieszkancow 

w woelEl pitnq. NajwiElkszym zagrozeniem dla wod Sq powszechnie stosowane przez 

rolnikow nawozy chemiczne oraz zanieczyszczenia, pochodzqce z innych gmin. 

Waznym elementem dla gospodarki wodno - sciekowej jest zmniejszenie ilosci zbiornikow 

bezoelplywowych oraz wzrost przyelomowych oczyszczalni sciekow. Duza roznica 

pomiElelzy przylqczami wodociqgowymi a wyposazeniem w kanalizacjEl wplywa na wiElkszq 

ilosc powstawania sciekow komunalnych, ktore Sq potencjalnym irodlem zanieczyszczen, 

m. in. rowow i kanalow melioracyjnych. 
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Gleba i zasoby przyrody 

Na terenie gminy Baboszewo, mozna wyrozniC nast~pujqce roelzaje gleb: 

o gleby bielicowe - gleby tworzqce si~ na r6Znego rodzaju piaskach. 

Zachodzqcy w nich proces, polegajqcy na wymywaniu niektorych zwiqzkow 

chemicznych tworzqcych mineraly nazywany jest bielicowaniem; 

o gleby brunatne powstajq na glinach zwalowych, piaskach 

i piaskowcach i dzielq si~ na: 

brunatno - kwasne, ktore tworzq si~ na podlozach bogatych 

w zwiqzku potasu, fosforu, magnezu i wapnia, 

brunatno - wylugowane, ktore odznaczajq si~ wylugowaniem gornej 

cz~sci profilu z kationow zasadowych oraz TIle posiaelajq 

w sklaelzie zawartosci w~glanu wapnia przez co majq ograniczonq 

zyznosc; 

o gleby rdzawe - tworzq si~ z roznych roelzajow pia sku (np. piaski sanelrowe 

lub zwalowe); 

o gleby plowe - powstajq na skalach kwasnych i zasaelowych oraz na utworach 

ilowych . Majq one zroznicowany profil pod wzgl~elem poziomow 

genetycznych; 

o gleby opaelowo - glejowe - powstajq w efekcie procesu oglejenia gleb 

w skutek gromadzqcych si~ wod opadowych. Wyst~pujq na utworach trudno 

przepuszczalnych. 

Gmina Baboszewo cechuje si~ glebami 0 dobrej jakosci. Gleby zaliczajqce si~ do 

klas I - IV to okolo 70% wszystkich gruntow ornych. Najlepsze gleby wyst~pujq 

w poludniowej cz~sci gminy: Bozewo, Kowale, Brzescie Nowe, Korzybie, Kruszewie 

i Nieelarzyn. Malo korzystna struktura gruntow ornych wyst~puje w polnocno - wchoelniej 

cz~sci: Dramin, Sroelborze, Pienki Rzewinskie, Rybitwy, Goszczyce Poswi~tne, Goszczyce 

Srednie, Poles ie, Buely Radzyminskie, Wola Folwark iJesionka . 

Stan na 2019 rok elotYCZqcy struktury zagospodarowania gruntow gminy 

Baboszewo wyglqda nast~pujqCo: 

o uzytki rolne - 13 553 ha, 

o grunty poel woelami - 51 ha, 
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• grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione - 2 027 ha, 

• nieuzytki - 123 ha, 

• grunty zabudowane i zurbanizowane - 448 ha, 

• tereny r6ine - 11 ha. 

W 2019 roku powolano komisjE;! do spraw szacowania szk6d 

w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, kt6re powstaly na 

terenie gminy Baboszewo spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 

Liczba 
Powierzchnia 

wnjoskow 

Pelna nazwa komisji zlozonych 
upraw 

dotkni'ltych 
do UG 

Baboszewo 
zjawiskiem 

Komisja ds. szacowania szk6d 

w zwiqzku z wystqpieniem 

przymrozk6w wiosennych, w dniu 
69 szt. 1590,07 ha 

08.05.2019 r. powolana zarzijdzeniem 

nr 97 Wojewody Mazowieckiego 

zdilla 23 kwietnia 2019 r 

Komis]a ds. szacowania szk6d 

w zwiqzku z wystqpieniem gradu, 

w dniu 13.06.2019 r powolana 
112 szt. 2851.06 ha 

zarzqdzeniem nr 97 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 

2019 r . 

Komisja ds. szacowania szk6d 

w zwiqzku z wystqpieniem suszy 

w dniu 26.06.2019 r. powolana 
465 szt. 8630.76 ha 

zarzqdzeniem nr 97 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 

2019r. 

Tabela nr 27. Dane dotyczqce komisji ds. szacowania szk6d w gospodarstwach rolnych i dzialach 
produkcji specj3lnej spowodowanych wyst,!pienie m ujemnych skutk6w przezimowania i suszy. 
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I 

Realizacja wyplat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napE;dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 20 19. 

Kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 

Wnioski zlozone Wnioski zlozone Razem 

wI terminie w II terminie 

nose wnioskow 463 448 911 

~ ~---~.-~ -~.-- - -, 

Kwota dotacji 

wyplacona rolnikom 622 711,42 zl 441 368.0 1 zl 1 064 079,43 zl 

[zl] 

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

lasami . Gl6wnie znajdujq siE; one w p61nocnej CZE;sci gminy. Dominujq lasy na siedliskach 

boru mieszanego, lasu mieszanego oraz na siedliskach wilgotnych - olszy i lasy wilgotne. 

W skladzie gatunkowym przewaza sosna. Na kolejnym miejscu jest brzoza i inne gatunki 

lisciaste. 

Gmina Baboszewo posiada na SWOlm terenie rezerwat przyrody 

w Dziektarzewie 0 powierzchni 5,35 ha . Celem ochrony jest zachowanie wzglEid6w 

naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragment6w lasu pochodzenia naturalnego 

polozonych na skarpie rzeki Wkry. Okolo 4 tys. ha terenu gminy jest wlqczona do 

N adwkrzanskiego obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto Gmina Baboszewo posiacla 

na swoim terenie 32 pomnik6w przyrody oraz 9 uzytk6w ekologicznych. 

Gospodarka odpadami i usuwanie wyrob6w z azbestem 

Odpady komunalne z nieruchomosci na terenie gminy Baboszewo odbierane Sq 

przez firmE; wylonionq w drodze przetargu. W 2019 roku, firmq kt6ra zajmowala siE; 

odbieraniem odpacl6w komunalnych bylo PrzedsiE;biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z 0.0. z sieclzibq w Plonsku, ul. Mickiewicza 4,09-100 Plonsk. 

I filar odbierania odpacl6w z terenu Gminy Baboszewo w 2019 r. wyglqdal 

nastE;pujqCO: 
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• Odpady zebrane w sposob zmieszany odbierane byly bezposrednio z terenu 

nieruchomosci - wszystkie frakcje lqcznie gromadzone w pojemnikach; 

• Odpady zebrane w sposob selektywny odbierane byly bezposrednio z terenll 

nieruchomosci w nast~pujqcych frakcjach: 

worek zolty - metale i tworzywa sztuczne; 

worek zielony - szklo bezbarwne i kolorowe; 

worek niebieski - papier; 

worek brqzowy - odpady lllegajqce biodegradacji lub przydomowy 

kompostownik w przypadku zablldowy jednorodzinnej; 

kontener 0 pojemnosci 1500 oznaczony napisem "Metale 

i tworzywa sztuczne" w przypadkll nierllchomosci wielolokalowych; 

kontener 0 pojemnosci 1500 I oznaczony nap is em "Szklo" w przypaelku 

nieruchomosci wielolokalowych; 

kontener 0 pojemnosci 1500 I oznaczony napisem "Papier" w przypaelku 

nieruchomosci wielolokalowych. 

Odpaely komunalne oelbierane byly Del wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz 

letniskowych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadow. 

II filar oelbierania oelpaelow z terenu Gminy Baboszewo stanowi Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadow Komllnalnych (PSZOK) majqcy siedzib~ przy 

ul. Warszawskiej 9E w Baboszewie, gdzie zgoelnie z harmonogramem mieszkaitcy majq 

mozliwosc przekazania: 

• przeterminowanych lek6w i chemikaliow; 

• zuzytych baterii i akllmlllatorow; 

• zuzytych sprz~tow elektrycznych i elektronicznych; 

• mebli i innych odpadow wielkogabarytowych; 

• odpael6w bllelowlanych i rozbiorkowych; 

• zuzytych opon; 

• odpad6w zielonych; 

• papieru; 

• szkla; 

• opakowan wielomaterialowych; 
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• tworzyw sztucznych; 

• odpadow ulegajqcych biodegradacj i w tym odpadow opakowaniowych ulegajqcych 

biodegradacji; 

• metali. 

PSZOK przyjmowal nieodplatnie wymienione wczesniej odpady komunalne 

wytworzone i dostarczone przez mieszkancow Gminy Baboszewo, ktorzy zlozyli 

dekJaracje i uiszczali oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Baboszewo. Transport odpadow do PSZOK mieszkancy zapewniali we wlasnym zakresie 

ina wlasny koszt. 

Na 2019 r. zostala ustalona stawka oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

• zbieranymi w sposob zmieszany w wysokosci 16 zl miesi~cznie od mieszkanca; 

• zbieranymi w sposob selektywny w wysokosci 9 zl miesi~cznie od mieszkanca. 

Uchwala Nr VII1.47.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki oplaty 

wprowadzila nowe stawki, ktore obowiqzywaly od 1 Jipca 2019 r.: 

• w przypadku zbierania i odbierania odpadow w sposob selektywny w wysokosci 

13 zl miesi~cznie od mieszkanca 

• jezeli odpady komunalne nie byly zbierane i odbierane w sposob selektywny 

w wysokosci 20 zl miesi~cznie od mieszkanca . 

Ustalono rowniez ryczaltowq stawk~ oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

• zbieranymi w sposob zmieszany w wysokosci 100 zl za rok; 

• zbieranymi w spos6b selektywny w wysokosci 80 zl za rok. 

Od 1 stycznia 2016 r. Rada Gmina Baboszewo zwolnila w cz~sci z oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych 

zamieszkujq rodziny wielodzietne, 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Duzej Rodziny. Zwolnienie w pierwszym polroczu 2019 r. stanowilo 40% 

miesi~cznych stawek oplat uchwalonych przez Rad~ Gminy Baboszewo. W zwiqzku 
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z Uchwalq NrVIII.48.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 20 19 r. od llipca 2019 

r. obowiqzuje zwolnienie w wysokosci 20% miesiE;cznych stawek op!at uchwalonych przez 

Rad E; Gminy Baboszewo. 

Op!ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomosci 

zamieszka!ych wnoszona byla w !qcznej wysokosci za trzy miesiqce dane go kwarta!u, 

z cZE;stotliwosciq raz na kwarta! w nastElPujqcych terminach: 

• za okres styczen - marzec - do 15 marca dane go roku; 

• za okres kwiecien - czerwiec - do 15 maja danego roku; 

• za okres lipiec - wrzesien - do 15 wrzesnia danego roku; 

• za okres pazdziernik - grudzien - do 15 listopada danego roku. 

Ryczaltowa oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno

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

komunalne zbierane w sposob zmieszany, jak rowniez odpady komunalne zbierane 

w sposob selektywny, odbierane byly od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz 

letniskowych raz w miesiqcu. Minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do 

zbierania odpadow komunalnych dla nieruchomosci zamieszkalych, niezamieszkalych 

oraz letniskowych wynosila 120 litrow. Minimalna pojemnosc workow przeznaczonych do 

zbierania odpadow komunalnych ella nieruchomosci zamieszkalych, niezamieszkalych 

oraz letniskowych wynosila 120 litrow. 

W 2019 roku tak jak w poprzednich latach dziala! Mobilny Punkt Selektywnej 

Zbiorki Odpadow Komunalnych (MPSZOK), ktory polega na odebraniu odpadow 

wielkogabarytowych od mieszkancow gminy po wczesniejszym zgloszeniu 

zapotrzebowania na takq uslugEl. W systemie mobilnej zbiorki odbierane Sq m. in. takie 

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

opakowania po srodkach czyszczqcych, lampy fluoroscencyjne, swietlowki, termometry, 

zuzyte tonery, meble i sprzElt gospodarstwa domowego. W 2019 r. z Mobilnego Punktu 

Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (MPSZOK) skorzystalo 193 w!ascicieli 

nieruchomosci z terenu gminy. 

Glownym celem zmiany w przepisach dotyczqcych odpadow komunalnych jest 

zmniejszenie ilosci odpadow kierowanych na skladowiska odpadow. Gmina Baboszewo 

tak jak i inne gminy zosta!a zobowiqzana do osiqgniElcia wysokich poziomow recyklingu 
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i przygotowania do ponownego uzycia: papieru, tworzyw sztucznych, metali, odpadow 

budowlanych i rozbiorkowych oraz szkla. Zgodnie z zalozeniami ustawy z dnia 13.09.1996 

r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz Planu gospodarki odpadami 

wOjewodztwa mazowieckiego dla Gminy Baboszewo instalacjq, ktora spelnia warunki 

instalacji regionalnej do przetwarzania odpadow komunalnych byl Zaklad 

Zagospodarowania Odpadow w miejscowosci Poswi()tne, 09-1 00 Ploitsk. Do tej wlasnie 

instalacji, w 2019 r. trafialy z terenu Gminy Baboszewo zmieszane odpady komunalne. 

W przypadku nie wywiqzania z tego obowiqzku, na gmin() zostanie naliczona kara 

plell1()Zna. 

Ustawa z clnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy 0 oclpaclach oraz niektorych 

innych us taw wprowaclzila termin na zlozenie sprawozdania za 2019 r. przez podmioty 

oclbierajqce odpady komunalne do 30 czerwca 2020 r., w zwiqzku z tym nie jest mozliwe 

podanie w niniejszym raporcie masy odebrany odpadow komunalnych oraz osiqgni()tych 

pozlOmow. 

Zgodnie z deklaracjami zlozonymi do Um;du Gminy Baboszewo, mieszkaitcy gminy 

w 86% wybrali selektywny sposob zbierania odpadow komunalnych. 
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Odpady padlych zwierzqt przekazywane Sq uprawnionemu do tego odbiorcy na 

podstawie umowy, ktora zostala podpisana na 20 19 r. z Przedsilibiorstwem Przemyslowo 

- Handlowym Hetman Sp. z o. o. 

Usuwanie wyrob6w z azbestem na terenie gminy prowadzone jest od 2016 roku 

w zwiqzku z realizacjq Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 

z terenu Gminy Baboszewo wprowadzonego Uchwalq XI/77/20 15 z dnia 30 Iistopada 2015 

r. W 2019 r. Gmina zlozyla wniosek do WOjewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 0 dofinansowanie w imieniu osob fizycznych i uzyskala 

dotacjli w kwocie 59 057,51 zl. UsuniE)to i unieszkodliwiono w sumie 153,38 Mg wyrobow 

z azbestem z 58 nieruchomosci. 

6.4. Program Ogran iczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo 

Sprawne i strategiczne planowanie gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym 

narzlidziem stymulowania zrownowazonego wzrostu gospodarczego na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji (PONE) jest Iikwidacja i rodel spalania paliw stalych 0 mocy do 1 MW 

niespelniajqcych wymagan ekoprojektu w sektorze komunalno·bytowym oraz sektorze 

us lug i handlu oraz w malych i srednich przedsilibiorstwach. PONE koncentruje sili na 

dzialaniach majqcych na celu: 

• zwilikszenie udzialu energii pochodzqcej ze irode! odnawialnych, 

• redukcjli zuzycia energii, 

• poprawli jakosci powietrza na obszarach, na ktorych odnotowano 

przekroczenia jakosci poziomow dopuszczalnych stlizen w powietrzu. 

Dzialania te scisle wynikajC) z ustalen okreslonych W: 

• harmonogramie rzeczowo·finansowym realizacji programu ochrony srodowiska 

dla strefy mazowieckiej: 

Iikwidacja lub wymiana starych, niskosprawnych kotlow na paliwa stale 

na mniej emisyjne irodla ciepla w lokalach mieszkalnych, handlowych, 

Lls!ugowych oraz uzytecznosci publicznej, 

zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny: Pod!C)czenia do sieci 

cieplowniczej poclmiotow ogrzewanych inclywiclualnie . Wymiana 
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nieekologicznych pie cow na ogrzewanie paliwami niskoemisyjnymi (np . 

gaz lub olej); 

• uchwale Sejmiku WOjewodztwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 

24 paidziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa 

mazowieckiego ograniczen i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, 

w ktorych nast~puje spalanie paliw (tzw. "uchwale antysmogowej"l, 

zakaz stosowania w instalacjach mulow i flotokoncentratow w~glowych 

oraz mieszanek produktowych z ich wykorzystaniem; w~gla brunatnego 

oraz paliw stalych produkowanyeh z wykorzystaniem tego w~gla; wf,)gla 

kamiennego w pos taci sypkiej 0 uziarnieniu 0 -3 mm; 

Programie Ochrony Srodowiska dla Powiatu Plonskiego do roku 2023: 

poprawa jakosci powietrza na terenie powiatu plonskiego. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo: 

rozwoj niskoemisyjnych irodel energii; 

poprawa efektywnosci energetycznej; 

poprawa efektywnosci gospodarowania surowcami i paliwami; 

rozwoj i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; 

promocja nowych wzorcow konsumpcji; 

Programie Ochrony Sroelowiska ella gminy Baboszewo nalata 2018 -2021 

z perspektywq na lata 2022-2025: 

poprawa efektywnosci energetycznej obiektow na terenie gminy. 

Zadaniem PONE jest rowniez organizacja dzialan wykonywanych przez Gmin~, 

ocena obecnej sytuacji w Gminie oraz zadania, ktore mogq bye poeljf,)te 

w celu zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych, wraz ze wskazaniem irodel ieh 

finansowania oraz promocja nowych wzorow konsumpcji. Wsroel celow posrednich PONE 

mozna wymienic wyraine oszcz~dnosci w budzecie gminy, elzi~ki ograniczeniu 

i optymalizacji zuzycia energii elektrycznej, a takie innych mediow, udoskonalenie 

zarzqdzania, wykorzystanie potencjalu Gminy w zakresie ograniczania emisji 

zanieczyszczen oraz lepszy wizerunek wlaelz samorzqdowych w oczach mieszkancow. 

Wyniki modelowania matematycznego immisji zanieczyszczen dla wybranych 

zanieczyszczen powietrza wskazujq, ze w 2017 roku na terenie gminy Baboszewo zostaly 

przekroczone wartosci dopuszczalne w przypaelku benzo(a)pirenu w pyle. Glowny 
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problem zwiqzany z zanieczyszczeniem powietrza w gminie stanowi niska emisja. Na 

terenie gminy Baboszewo dominujq indywidualne systemu zaopatrzenia w cieplo 

wykorzysujqce nosniki energii w postaci paliw stalych (przede wszystkim wElgiel 

kamienny, mial wElglowy). Do ogrzewania mieszkan najczEl~;ciej wykorzystywane Sq kotly, 

kt6re stosuje az 71 % mieszkanc6w. Kotly gazowe stanowiq zaledwie 12%. 

W przemysle, stopien uzytkowania energiijest stosunkowo trudny do oszacowania. 

Na terenie gminy Baboszewo Starosta Plonski wydal jedna decyzjEl na wprowadzanie 

gaz6w i pyl6w do powietrza oraz przyjql jedno zgloszenie instalacj i, niewymagajqcej 

uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gaz6w i pyl6w do powietrza. Pozwolenie na 

wprowadzanie gaz6w i pyl6w do powietrza udzielono prowadzqcemu instalacjEl - Jan 

Rusin, Roman Rusin PrzedsiElb iorstwo ProdukcJi Pasz FERM - PASZ Sp. j. z instalacji 

technologicznej do produkcji paszy sypkiej i granulowanej zlokalizowanej na terenie 

zakJadu produkcyjnego polozonego w Baboszewie . Natomiast zgloszenia instalacji, kt6ra 

nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gaz6w i pyl6w do powietrza dokonala 

firma FABA - Dr Sp. z o. o. i dotyczylo ono obrabiarki elektroerozyjnej zlokalizowanej 

w zakladzie w Baboszewie. 

Obszar, kt6ry znacznie rna wplyw na srodowisko jest zwiqzany 

z infrastrukturq komunikacyjnq. Zanieczyszczenia komunikacyjne, gl6wnie dwutlenek 

wElgla, pogarszajq jakosc powietrza atmosferycznego oraz wplywajq na wzrost stElzenia 

ozonu w troposferze. Przez gminEl Baboszewo przebiega droga krajowa 

nr 7 Warszawa - Gdansk (ok. 11 km na terenie gminyl, kt6ra jest gl6wnym ir6dlem 

zanieczyszczenia powietrza. 

W zwiqzku z tym, ze Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo 

zostal stworzony pod koniec 2018 roku, nie zostaly zrealizowane wszystkie zalozenia, 

kt6re w nim zawarto. Ustalono jednak, ze gl6wnym obszarem, kt6ry ma wplyw na stan 

powietrza na terenie gminy Baboszewo ma emisja pochodzqca z ogrzewania budynk6w, 

gdzie nosnikiem energii w wiElkszosci przypadk6w jest wElgiel kamienny 

i drewno. W zakresie rozwiqzan zawartych w Programie zalicza siEl m. in .: podlqczenie do 

sieci cieplowniczej, wymiana ir6dla energii cieplnej na energooszczEldne 

i ekologiczne, wykorzystywanie odnawialnych i r6del energii (kolektory sloneczne 

i pompy cieplal, termomodernizacja budynk6w oraz edukacja ekologiczna mieszkanc6w. 

W ~ 018 r. poclczas ankietyzacji prowaclzonej w zwiqzku z powstawaniem Programu 
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Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo, duzy odsetek mieszkancow zglosil 

potrzebE) wymiany kotlow zabudowanych w r6Znych okresach, glownie ze wzglE)du na stan 

techniczny lub nie spelnianie norm w zwiqzku z czym poinformowano mieszkancow gminy 

Baboszewo 0 Programie priorytetowym Czyste Powietrza, prowadzonym przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktory rna na celu ograniczenie lub 

unikniE)c ie niskiej emisji zwiqzanej z podnoszeniem efektywnosci energetycznej oraz 

wykorzystaniem odnawialnych irodel energii w budynkach jednorodzinnych, 

a w szczegolnosci: 

wymianE) irodel ciepla starej generacji nie spelniajqcych wymagan okreslonych 

w zalqczniku do Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Finansow 

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie vvymagan ella kotlow na paliwa stale 

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

instalacja urzqdzen i instalacji spelniajqcych wymagania technicznej okreslone 

w zalqczniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotly na paliwa stale, wE)zly 

cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotly olejowe, kotly gazowe 

konclensacyjne, pompy ciepla powietrza, pompy ciepla odbierajqce cieplo 

z gruntu Jub wody wraz z przyl'lczami; 

• zastosowanie odnawialnych iroclel energii (kolektory sloneczne, mikroinstalacje 

fotowoltaniczne); 

wykonanie termomodernizacji budynkow jednorodzinnych, w zakresie 

pozostalym niz okreslone powyzej. 

Program Czyste Powietrze, skierowany jest do osob fizycznych bE)dqcym 

wlascicielami clomow jeclnorodzinnych lub osob posiadajqcych zgoclE) na rozpoczE)cie 

budowy budynku jednoroclzinnego. Realizacja programu przypada na lata 

2018 - 2029, natomiast podpisywanie umow do: 31.12.2027 r., z zastrzezeniem, ze 

przedsiE)wziE)cie me zostalo zakonczone przed dniem zlozenia wniosku 

o clofinansowanie. Dotacje i pozyczki bE)dq uclzielane za posrednictwem Wojewodzkiego 

Funduszu Ochrony Sroclowiska i Gospoclarki Wodnej w Warszawie. Wysokosc 

dofinansowania zalezy od miesiE)cznego dochodu na osobE) w gospodarstwie domowym 

wnioskodawcy. 

W 2019 roku w zwiqzku z przyznanymi przez sejmik WOjewoclztwa Mazowieckiego 

ze sroclkow Wojew6dztwa Mazowieckiego, Gmina Baboszewo otrzvmala clofinansnwanie 
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na zadanie pn. "Zakup i instalacja systemu sluzqcego informowaniu 0 jakosci powietrza 

w gminie Baboszewo". Zamontowano tablic~ LED na budynku Urz~du Gminy Baboszewo 

do wyswietlania wynik6w pomiaru st~zen substancji w powietrzu oraz sieci czujnikow 

pomiarowych w Baboszewie, Mystkowie, Sarbiewie i Polesiu. Ponadto, Gmina Baboszewo 

uzyskala dofinansowanie w kwocie 1 110 659,20 zl na popraw~ jakosci powietrza 

i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymian~/modernizacj~ 

ir6del ciepla w indywidualnych gospodarstwach domowych 

6.5. Program Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 

pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc 

poiytku publicznego w 2019 roku. 

Roczny Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzqdowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2019 

zostal przyjElty Uchwalq nr lI/7/2018 Rady Gminy Baboszewo z clnia 27 listopacla 2018 r. 

Celem gl6wnym Programu bylo zupewnienie efektywnego wykonania zadan 

wlasnych Gminy Baboszewo wynikajqcych z przepisow prawa. poprzez wlqczenie 

organizacji pozarzqdowych lub podmiot6w wymieniony wart. 3 ust. 3 ustawy 

o dzialalnosci pozytku pubJicznego i 0 wolontariacie w realizacj~ tych zadan. 

Celami szczegolowymi Programu bylo: 

1) stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw na rzecz spolecznosci lokalnej, 

2) poprawa jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych; 

3) integracja mieszkancow Gminy Baboszewo; 

4) umozliwienie i zwiElkszenie dostE)pu do pozalekcyjnych zajE)c edukacyjnych 

i sportowych. przede wszystkim clzieci i mlodziezy w wieku szkolnym; 

5) upowszechnienie sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych mieszkancow Gminy 

Baboszewo; 

6) budowanie partnerstwa miElclzy aclministracjq samorzqdowq i organizacjami 

pozarzqclowymi lub poclmiotami I'.'ymienionymi IV art. 3 ust. 3 ustawy; 
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7) umacnianie w swiadomosci spo!ecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje 

otoczenie, wspolnotfllokalnq oraz jej tradycje; 

8) wzmocnienie pozycji organizacji pozarzqdowych lub podmiotow wymienionych 

wart. 3 ust.3 ustawy we wspo!realizacji zadan publicznych przez pOWlerzame 

i wspieranie realizacji tych zadan; 

9) promocja organizacji pozarzqdowych lub podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 

3 ustawy dzialajqcych na terenie gminy; 

10) przeciwclzialanie wykluczeniu spo!ecznemu osob i rodzin z grup szczeg6lnego 

ryzyka; 

11) promocja i objflcie pa trona tem mlodziezovvych kol wolontariatu; 

12) clzialalnose na rzecz os6b w wieku emerytalnym; 

13) opieka nacl clzieemi i mlodziezq w ramach swietlic srodowiskowych; 

14) clzialalnose na rzecz kombatantow i osob represjonowanych. 

Wspo!praca finansowa z orqanizacjami pozytku publicznego 

Wspolpraca finansowa w 2019 r. odbywala sifl glownie w postaci udzielenia 

wsparcia na realizacjfl zadan publicznych w oparciu 0 art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na podstawie otwartych 

konkursow ofert oraz art. 19a ustawy z pomini~ciem otwartego konkursu ofert, tzw.: 

"male granty". Na wsparcie zadan publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarzqdowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z clnia 24 kwietnia 

2003 r. 0 clzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie w buclzecie Gminy Baboszewo 

na 2019 r. zabezpieczono kwotfl w wysokosci 160 000,00 zl. 

W clniu 27 gruclnia 2018 r. Wojt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zaclall z zakresu pozytku publicznego w sferze upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu wsrocl clzieci, mloclziezy i cloroslych w zakresie pilki noznej . 

W oclpowieclzi na ogloszenie 0 konkursie wplynflly 2 oferty clot. upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu wsrocl clzieci, mloclziezy i cloroslych w zakresie pilki noznej. 
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Dotacj~ otrzymaly nastE;pujqCe podmioty: 

• Gminny](Jub Sportowy "ORLF;TA" Baboszewo - 68 000,00 zl; 

Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLD BOY Baboszewo - 9 000,00 zl; 

Na podstawie umowy nr 40/20 19 zawartej w dniu 18.02.2019 r. 0 wsparcie 

realizacji zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminny ](Jub 

Sportowy "ORLF;TA" Baboszewo realizowal zadanie pn. "Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodzieiy i doroslych z terenu Gminy Baboszewo 

w zakresie pilki noinej". Zaclanie bylo realizowane w okresie ocl 18.02.2 019 r. clo 

30.11.2019 r. Sprawozclanie koncowe z wykonania zadania publicznego wplynE;lo do 

Urz~du Gminy Baboszewo w cln. 30.12 .2019r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania 

Gminnego ](Jubu Sportowego "ORLF;TA" Baboszewo zostal wezwany w dniu 10.02.2020 

r. do zloienia cloclatkowych informacji, wyjasnien oraz clowoclow do sprawozdania. W clniu 

24.02.2020 r. Gminny ](Jub Sportowy "ORLF;TA" Baboszewo zloiylo doc!atkowe 

informacje i wyjasnienia do sprawozc!ania oraz kopiE; zapisow z ksiqg c!otyczqcej zadania. 

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Gminnego ](Jubu Sportowego "ORLF;TA" 

Baboszewo pod wzglE;dem rozliczenia dotacj i poc! kqtem legalnosci i gospodarnosci 

wykorzystania srodk6w finansowych przekazanych w ramach umowy, zadanie to zostalo 

wykonane zgoc!nie z umOWq, ofertq i kalkulacjq koszt6w. Przekazane srodki finansowe 

zostaly przeznaczone na pokrycie koszt6w zwiqzanych z realizacjq zac!ania. Sprawozc!anie 

zostalo przyjE;te bez uwag w dniu 17.03.2020 r. 

Na podstawie umowy nr 39/2019 zawartej w dniu 13.02 .2019 r. 0 wsparcie 

realizacji zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Towarzystwo 

Sportowo Turystyczne OLD BOY Baboszewo realizowalo zadanie pn. "Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodzieiy i doroslych z terenu Gminy Baboszewo 

w zakresie pilki noinej". Zadanie bylo realizowane w okresie oct 13.02.2019 r. do 

30.11.2019 r. Sprawozdanie koncowe z wykonania zadania publicznego wplynE;lo c!o 

UrzE;du Gminy Baboszewo w dn. 08.01.2020 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania 

Towarzystwo Sportowo TUlystyczne OLD BOY Baboszewo zostalo wezwane w dniu 

20.02.2020 r. do zlozenia dodatkowych informacji, wyjasnien oraz dowod6w do 

sprawozc!ania. W dniu 07.04.2020 r. Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLD BOY 

Baboszewo zloiylo dodatkowe informacje i wyjasnienia do sprawozdania oraz kopiE; 

dokumentacji ksiE;gowej dotyczqcej zadania. Zadanie bE;dqce przedmiotem umowy nr 
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39/2019 zostalo wykonane zgodnie z umOWq, ofertq i kalkulacjq kosztow. Przyznane 

srodki finansowe zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie kosztow zwiqzanych 

z realizacjq zadania. Sprawozdanie zostalo przyj!)te bez uwag w dniu 04.05.2020 r. 

W dniu 26 lute go 2019 r. WOjt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w sferze upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie kolarstwa. 

W odpowiedzi na ogloszenie 0 konkursie wplyn~la 1 oferta dot. upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie kolarstwa. 

Dotacj!) otrzymal nast~pujqcy podmiot: 

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team" - 8 000,00 zl. 

Na podstawie umowy nr 842/2019 zawartej w dniu 09.04 .2019 r. 0 wsparcie 

realizacji zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju Sportu "Mazovia Team" realizowalo zadanie pn.: 

,,31. Mi!)dzynarodowy Wyscig Kolarski 0 Memorial Andrzeja Trochanowskiego". Zadanie 

bylo realizowane w okresie od 15.04.2019 r. do 30.06.2019 r. Sprawozdanie koncowe 

z wykonanego zaclania wplynt;:lo clo Urzt;:clu Gminy Baboszewo w cln. 22.07.2019 r. Po 

przeprowaclzeniu analizy sprawozclania Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sportu 

"Mazovia Team" pocl kqtem legalnosci i gospoclarnosci wykorzystania srodkow 

finansowych stwierclzono, ze zaclanie b!)clqce przeclmiotem umowy nr 842/2019 zostalo 

wykonane zgodnie z umOWq, ofertq i kalkulacjq kosztow. Przekazane sroclki finansowe 

zostaly przeznaczone na pokrycie kosztow zwiqzanych z realizacjq zadania. Sprawozclanie 

zostalo przyj!)te bez uwag w clniu 16.10.2019 r. 

W clniu 261utego 2019 r. Wojt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zaclan z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy 

spolecznej, w tym pomoc roclzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 

wyrownywanie szans tych roclzin i osob, ograniczenie marginalizacji i przeciwclzialaniu 

wykluczeniu spolecznemu. W oclpowiedzi na ogloszenie 0 konkursie wplyn!)la 1 oferta clot. 

zadania z zakresu pomocy spolecznej . 

Dotacj!) otrzymaly naste;pujqce podmioty: 

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras 

z Lublina - 30 000,00 zl; 

94 



Na podstawie umowy nr 845/20 19 zawartej w dniu 09 .04.2019 r. 0 wsparcie 

realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z/s w Lublinie realizowalo zadanie pn. 

"Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 

wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie 

wykluczeniu spolecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich z programem 

terapeutycznym nad morzem dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-16 lat z grup ryzyka 

w oparciu 0 pisemny program zaj~c" pod tytulem: "Wypoczynek letni dzieci i mlodziezy 

z Gminy Baboszewo" . Zadanie bylo realizowane w okresie od 15.04.2019 r. do 30.09.2019 

r. Sprawozdanie koncowe z wykonania zadania wplyn~lo do Urz~du Gminy Baboszewo 

w dn. 03.10.2019 r. Po przeprowaclzeniu analizy sprawozdania Stowarzyszenia 

Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z/s w Lublinie zostalo 

wezwane w clniu 16.10.2019r. clo zlozenia clodatkowych informacji, wyjasnien oraz 

clowoclow clo sprawozdania. W clniu 28.10.2019 r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z/s w Lublinie zlozylo cloclatkowe informacje 

i wyjasnienia clo sprawozclania oraz wykazu kaclry realizujqcej zaclanie oraz clokumenty 

potwierclzajqce kwalifikacje. Zadanie b~clqce przeclmiotem umowy nr 845/2019 zostalo 

wykonane zgodnie z umOWq, ofertq i kalkulacjil kosztow. Przyznane sroclki finansowe 

zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie kosztow zwiilzanych z realizacjil zadania. 

Sprawozclanie zostalo przyj~te bez uwag w clniu 12.02.2020 r. 

W clniu 28 lutego 2019r. Wojt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zaclan z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wsrocl dzieci, mloclziezy i cloroslych w zakresie 

strefy sportowo-rekreacyjnej. W oclpowieclzi na ogloszenie 0 konkursie wplyn~la 1 oferta 

clot. zaclania. W trakcie oceny formalnej oferty stwierclzano brak zalqcznikow zgoclnie 

z punktem VI ogloszenia w zarzilclzeniu Nr ORG .0050.10.2019 W6jta Gminy Baboszewo 

w clniu 28 lutego 2019 roku. W zwiilZku z powyzszym zaistniala przeslanka clo 

uniewaznienia konkursu na poclstawie art. 18a pkt 2 ustawy z clnia 24 kwietnia 2003r. 

o clzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p6in . 

zm.). Tym samym uniewazniono konkurs ogloszony zarzildzeniem Nr ORG.0050.10 .2019 

Wojta Gminy Baboszewo w dniu 28 lute go 2019 roku. 

W dniu 30.04.2019 r. Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" 

w Baboszewie, w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a us tawy z dnia 
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24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, tzw.: "male 

granty", zlozyl ofertE; na realizacj~ zadania publicznego z zakresu wspierania 

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

w BIP, na stronie internetowej Urz~du Gminy Baboszewo oraz wywieszona na tablicy 

ogloszen Urz~du Gminy. W ustawowym terminie 7 dnL do UrzE;du Gminy Baboszewo nie 

wplyn~ly zadne uwagi dotyczqce przedmiotowej oferty. W zwiqzku z tym, w dniu 

22 .05 .2019 r. Gmina Baboszewo zawarla ze Stowarzyszeniem Sportowo Ekologiczno 

Tllrystyczne "SET' w Baboszewie umow~ nr 866/2019 0 wsparcie realizacji zadan 

z wspierania i upowszechnienia kultllry fizycznej. Stowarzyszenie "SET' w okresie od 

0l.06.2019 r. do 29.06.2019 r. realizowal zadanie pod tytulem: "Aktywne dziecko". 

Przyznana kwota dotacji-l0 000,00 zl. Uproszczone sprawozdanie z realizacj i zadania 

publicznego wplynE;lo do UrzE;du Gminy Baboszewo w dn . 12.07.2019 r. 

Po przeprowadzenill analizy sprawozdania Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno 

Tllrystyczne "SET' w Baboszewie, zadanie b~dqce przedmiotem llmowy nr 866/2019 

zostalo wykonane zgodnie z llmOWq, ofertq i kalkulacjq koszt6w. Przyznane srodki 

finansowe zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie koszt6w zwiqzanych z realizacjq 

zadania. Sprawozdanie zostalo przyj~te bez llwag w dnill 16.10.2019 r . 

Wsp61praca 0 charakterze pozafinansowym z organizacjami pozytku pllblicznego 

Wsp61praca pozafinansowa w 2019 r . pole gala na: 

• opiniowanill i konsultowaniu opracowan program6w, projektow aktow prawnych 

w dziedzinach stanowiqcych wzajemne zainteresowanie; 

• lldostE;pnianiu organizacjom pozarzqdowym do dyspozycji na preferencyjnych 

warunkach lokali, samochodu transportowego, autobusu do prowadzenia r6znych 

projektow i dzialan dla mieszkancow gminy Baboszewo oraz prowadzenia wlasnych 

dzialan statutowych; 

wzajemnej wymianie informacji b~dqcej podstawq dobrej wspolpracy 

i prawidlowego diagnozowania problemow i potrzeb mieszkancow; 

• pomocy w poszukiwaniu informacji 0 istnieniu irodel finansowania, pochodzqcych 

z sektora pllblicznego i prywatnego; 
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• czynnym udziale organizacji pozarzqdowych w przygotowaniu i realizacji imprez, 

wydarzen sportowych, kulturalnych i promocyjnych organizowanych na terenie gminy 

Baboszewo. 

Gmina Baboszewo realizujqc cele Rocznego Programu Wspolpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami pozarzqdowyrni oraz innymi podmiotami prowadzqcymi 

dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2019 udzielila organizacjom pozarzqdowym 

wsparcia finansowego jak rowniez pomocy pozafinansowej. 

W ramach realizacji Programu ogloszono 4 konkursy ofert, w wyniku ktorych 4 podmioty 

otrzymalo wsparcie finansowe na realizacjE) zadan publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy spolecznej. Ponadto Gmina 

Baboszewo, w trybie pozakonkursowym wsparla 1 podmiot w realizacji zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Gmina Baboszewo wspierala zadania publiczne realizowane przez organizacje 

pozarzqdowe finansowo. Organizacje pozarzqdowe wniosly wklad w realizacjE) zadan 

publicznych w postaci wlasnych srodkow finansowych, a takze pracy wolontariuszy 

i czlonkow organizacji. 

W 2019 r. Gmina Baboszewo wspolpracowala z organizacjami pozarzqdowymi na 

wielu plaszczyznach zwiqzanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem dzialan na rzecz 

roznych grup spolecznych. Dzialania te nakierowane byly w szczegolnosci na tworzenie 

warunkow do zwiE)kszenia aktywnosci spolecznej oraz prowadzenia ciekawych 

i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkancow. 

Wspolpraca Gminy Baboszewo z organizacjami w 2019 r. odbywala siE) na zasadach: 

pomocniczosci, suwerennosci stron, partners twa, efektywnosci, uczciwej konkurencji, 

jawnosci. 
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6.6. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Baboszewo na lata 
2017 - 2019. 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie realizuje zadania wynikajqce 

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r 0 wspieraniu rodziny i pieczy zast~pczej (tekstjednolity: 

Oz. U. z 2019 r., pOZ. 1111 z pain. zm.) 

Uchwalq Nr )C(V/208/20 14 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 r. 

wyznaczono Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie do realizacji zadan 

gminy, wynikajqcych z w/w ustawy. 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie w ramach realizacji tego 

zadania w 2019 r. na podstawie zadaniowej umowy 0 prac~ zatrudnial jednego asystenta 

rodziny, ktary obejmowal wsparciem 11 rodzin (w tym 28 dzieci) przezywajqcych 

trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo- wychowawczych. Asystentura rodziny pelni 

waznq rol~ w systemie wspierania rodziny. Celem pracy asystenta rodziny jest osiqgni~cie 

przez rodzin~ podstawowego poziomu stabilizacji zyciowej, ktara umozliwi jej 

wychowanie dzieci. ] ego glawnym zadaniemjest niedopuszczenie do odebrania rodzicom 

dzieci oraz podjflcie dzialail zmierzajqcych do zazegnania kryzysu w rodzinie. Przepisy 

Kodeksu rodzinnego i opiekuilczego stanowiq, iz sqd moze zobowiqzac rodzicaw do pracy 

z asystentem rodziny bqdi realizowania innych form pracy z rodzinq. 

Ponizej prezentujemy w formie tabelarycznej szczegalowe dane dotyczqce 

liczby asystentaw rodziny i liczby rodzin obj~tych praCq asystenta rodziny. 

Liczba asystentow rodziny oraz liczba rodzin objl)tych pracq asystenta rodziny. 

2017 2019 

Liczba asystentow rodziny w gminie o 1 1 1 1 

Liczba rodzin, korzystaly z uslug o 10 9 12 10 

asystentow rodziny 

Tabela nr 28. Dane dotyczqce liczby asystentow rodziny oraz liczba rodzin obj~tych praca asystenta 
rodziny w latach 2014 
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, Wydatkowana kwota og61em 

zwiqzana 

z zatrudnieniem asystenta 

rodziny w zl 

Finansowanie 

z bud:i:etu OPS 

Finansowanie w ramach 

Programu Resortowego 

Wspierania Rodziny 

i Pieczy zast~pczej 

na rok 2018" Asystent 

Rodziny i Koordynator 

Rodzinnej pieczy 

Zast~pczej' , 

2018 

47635,91 zl 

27.225,91 zl 

( w tym ryczalt na dojazdy, 

szkolenie, materialy biurowe) 

20.410,00 zl z tego: 5.761,00 zl z 

rezerwy z budzetu panstwa 

14.649,00zl dotacja z Funduszu 

Pracy ( srodki pozabudzetowe) 

2019 

56534,15 zl 

35 273, 151 zl (wynagrodzenie, 

ryczalt na dojazdy, szkolenie, 

materialy biurowe) 

21 261,00 zl 

(dofinansowanie do 

wynagrodzenia) 

Tabela nr 29. Dane dotyczqce finansowania w ramach Programu Resortowego Wspierania 
Rodziny i Pieczy Zast~pczej w 2018 r. i 2019 r. 

W 2019 r. tu tejszy Osrodek wsp61finansowal pobyt 6 dzieci w pieczy zast~pczej 

(rodziny zast~pcze spokrewnione i niespokrewnione) oraz 5 dzieci z czterech rodzin 

przebywalo w plac6wce opiekunczo- wychowawczej (Dom Dziecka w Plonsku). 

1. Poniesione wydatki Gminy Baboszewo w 20 19 roku. 

- gmina Baboszewo za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach 

zast~pczych wydala kwot~: 16 285,70 zl. 

• gmina Baboszewo za pobyt dzieci umieszczonych w plac6wce 

opiekunczo - wychowawczych wydala kwot~: 94 707,24 zl. 
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2. Przewidywane wydatki Gminy Baboszewo na 2020 roku. 

- gmina Baboszewo za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastE)pczych oraz plac6wkach opiekunczo - wychowawczych planuje 

wydac kwotE): 110 OOO,OOzl 

W 20 19 r. realizowany byl Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-

20 19, kt6ry zostal przyjE)ty do realizacji Uchwalq Rady Gminy Baboszewo 

Nr XXVIII/19 1/2 017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku. Gl6wnym celem programu jest 

wsparcie rodzin przezywajqcych trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo

wychowawczych oraz pomoc w przywr6ceniu im zdolnosci do prawidlowego 

wykonywania tych funkcji, co w konsekwencji pozwoli na wychovvywanie dzieci 

w srodowisku rodziny biologicznej. 

Gminny program sluzy wzmocnieniu roli rodziny poprzez wspieranie 

instytucjonalne. Program odnosi siE) do gminnej polityki spolecznej wobec rodziny 

i sluzy realizacji gminnej polityki rodzinnej w sytuacjach kumulacji problem6w oraz 

stanowi element profilaktyki dla roclzin zagrozonych marginalizacjq. 

W 20 19 r. realizowane byly nastE) pujqce cele szczeg610we zawarte w Programie : 

1. Wspieranie rodzin w pelnieniu funkcji opiekunczo - wychowawczej. 

2. Wspieranie dzieci i mlodziezy w rodzinach zagrozonych. 

3. Poclejmowanie dzialan na rzecz powrotu clziecka clo rodziny biologicznej 

Wspieranie rodzin w pelnieniu funkcji opiekuilczo- wychowawczej 

L.p. ZADANIA REALIZACJA ZADAN I DCENA EFEKTOW 

1 Diagnozowanie problem6w W 2019 r. wspierano rodziny 0 niskim statusie 

rodziny i dziecka materialnym, z niepelnosprawnosciq i dlugotrwalq 

chorobq, problemami dlugotrwalego bezrobocia, 

bezraclnosciq w sprawach opiekunczo-

wychowawczych I prowaclzenia gospoclarstwa 

domowego oraz uzaleznieniami. Z uclzielonej 
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2 

pomocy w 2019 r skorzystaly 203 rodziny ( Iqcznie 

z pracq socjalnq). W rodzinach tych bylo 561 osob, 

co stanowilo 7,03% ogolu mieszkanc6w (liczba 

mieszkancow wig stanu na 31.12.2019r - 7976 

os6b ). 

W 20 19 r. pracq socjalnq objE;to 79 rodzin, w 

ktorych znajduje siE; 210 osob. W 14 rodzinach 

objE;tych pracq socjalnq zdiagnozowano problemy 

opiekunczo- wychowawcze . W rodzinach tych 

wychowywalo siE; 39 dzieci. 

Poradnictwo specjalistyczne ( Podejmowano wspolpracE; z peclagogami 

psychologiczne, prawne, szkolnymL Poradniq Leczenia Uzaleznien "Szansa" 

socjalne, peclagogiczne) w Plonsku, kuratorami sqdowymi, Poradniq 

Psychologiczno- Pedagogicznq w Plonsku. 

Informowano osoby potrzebujqce pomocy 

o mozliwosci uzyskania wsparcia specjalistycznego 

zwlaszcza psychologicznego, pedagogicznego, 

prawnego przez w/w poclmioty oraz prawnika 

udzielajqcego bezplatne porady prawne w UG 

w Baboszewie. 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej 

udzielali wsparcia socjalnego dla 79 rodzin, 

w kt6rych znajduje siE; 210 osob . Zgloszono do 

w/w podmiotow 4 osoby potrzebujqce 

specjalistycznego wsparcia. Z 12 osobami 

prowadzono dzialania motywujqce do podjE;cia 

i kontynuowania leczenia od uzaleinien. 

Efektem tych dzialan bylo wzmocnienie roli 

i funkcji rodziny oraz radzenia sobie 

z wystE;pujqcymi problemami. 
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3 Kierowanie osob W 2019r pracownicy socjalni 5 osob skierowali do 

uzaleznionych na leczenie za GKRPA w Baboszewie w zwiqzku z naduzywaniem 

posrednictwem Gminnej alkoholu. W rodzinach tyeh zamieszkiwalo 6 dzieci. 

Komisji Rozwiqzywania . . 
W rodzmach tych byla prowadzona praca sOCJalna. 

Problemow Alkoholowych 
W 2019r GKRPA w Baboszewie rozpatrzyla 

75wnioskow dotyczqeych osob uzaleznionych od 

alkoholu i ustalila sposoby dalszego post~powania 

w poszczegolnych przypadkach, skierowala 

13wnioskow do Sqdu 0 wszcz~cie post~powania 

w sprawie zastosowania obowiqzku poddania siEi 

leczeniu odwykowemu. Z osobami zgloszonymi do 

GKRPA prowadzone byly rozmowy motywujqce 

dotyczqce pocljElcia terap ii. Powyzsze dzialania 

mialy wplyw na 

alkoholu proby 

zmmeJszeme nacluzywania 

podjElcia leczenia oraz 

zapobieganie dalszej marginalizacji roclziny. 

4 Wlqczenie Zespolu Pracownicy socjalni, asystent roclziny 

Interdyseyplinarnego wspolpracujq z Zespolem Interclyscyplinarnym 

w rozwiqzywaniu problemu zajmlljqcym si~ problematykq przemocy 

przemoey w roclzinie w rodzinie. W 2019r w 18 rodzinach dotkniE;tych 

problemem przemocy prowaclzono clzialania 

dotyczqce pomocy rodzinie, nawiqzano wspolprac~ 

z clzielnicowymi, GKRPA z placowkami 

oswiatowymi, Sqclem. Powolane grupy robocze 

oclbyly 47 spotkan. Osiqgni~tym efektem bylo 

poclniesienie 

prawidlowego 

swiadomosci 

fllnkcjonowania 

mozliwosci otrzymania pomocy. 

w zakresie 

rodziny oraz 

5 Ksztaltowanie u roclzic6w W 2019r pracownicy socjalni zdiagnozowali w 14 

wlasciwych 

wychowawczych 

postaw rodzinach problemy opiekllnczo- wychowawcze, 

zgoclnych w rodzinach tych bylo 39 dzieci. Asystent rodziny 
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z normami i wartosciami pracowal z 11 rodzinami, w ktorych bylo 28 dzieci. 

spolecznymi Pracownicy socjalni, asystent rodziny w trakcie 

wizyt w rodzinach dotkni~tych problemami 

opiekunczo- wychowawczymi w ramach pracy 

socjalnej podejmowali dzialania ukierunkowane na 

ksztaltowanie w rodzicach wlasciwych postaw 

i wzorcow rodzicielskich. Efektem dzialan bylo 

zwi~kszenie umiej~tnosci opiekunczo-

wychowawczych. 

6 Praca socjalna z rodzinq W 2019r prowadzono w 79 rodzinach prac~ 

7 

w kryzysie 

Prowadzenie 

socjalnq . 

W 18 rodzinach podejmowano dzialania w zwiqzku 

ze zglaszanymi interwencjami. Efektem tych 

dzialanjest wsparcie rodziny przezywajqcej kryzys. 

monitoringu Prowadzono prac~ socjalnq maj qcq na celu 

sytuacji dzieci z rodzin ksztaltowanie w rodzicach wlasciwej postawy 

zagrozonych kryzysem lub i wzorcow rodzicielskich oraz wsparcie w radzeniu 

przezywajqcych trudnosci sobie w podstawowych wartosciach zycia 

w pelnieniu funkcji spolecznego. W 11 rodzinach ( w tym 28 dzieci) 

opiekunczo- wychowawczych przezywajqcych trudnosci opiekunczo-

wychowawcze pracowal asystent rodziny, na 

biezqco monitorowal sytuacj~ dzieci 

przebywaj qcych w tych rodzinach, wspolpracowal 

z placowkami dzialajqcymi na rzecz dziecka. 

Asystent rodziny l pracownicy socjalni 

uczestniczyli w posiedzeniach Zespolu ds . 

okresowej oceny sytuacji dzieci z terenu gminy 

Baboszewo przebywajqcych w placowkach 

opiekunczo- vvychowawczych oraz rodzinach 

zas t~pczych . Wspolpracowano z kuratorami 

sqclowymi, z koorclynatorem rodzinnej pieczy 
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zast~pczej, PCPR w Plonsku, oraz Domem Dziecka 

w Plonsku. 

8 Zapewnienie rodzinie w miar~ W 2019 r zatrudniano asystenta rodziny w pelnym 

mozliwosci wsparcia poprzez wymiarze czasu pracy. Wsparciem przez asystenta 

zatrudnienie asystenta obj~to 11 rodzin w kt6rych bylo 28 dzieci. Dwie 

rodziny rodziny zostaly zobowiqzane przez Sqd Rodzinny 

do wsp61pracy z asystentem. Dzi~ki pracy 

asystenta cz~sc rodzin zacz~la zmieniac swoJe 

PostE1powanie 1 dostrzegac wartosci rodzinne 

a dzieci unikn~1y umieszczenia w pleczy 

zast~pczej. W 2019 r. jedno clziecko b~ clqce 

w roclzinie zastEiPczej z 

i zakonczenie pobierania 

zastE1PCzq. Troje 

uwagl na pelnoletnosc 

nauki opuseilo rodzinE; 

clzieci b~dqeyeh 

w instytuejonalnej pieczy zastE1pezej opuseilo 

plae6wkE;( dwoje powr6cilo clo rodzic6w 

biologicznych, jedno osiqgnE;lo pelnoietnosc). 

Zachoclzi potrzeba kon tynuaeji praey asystenta 

w tych rodzinach w 202 0r. 

9 Organizowanie szkolen dla W 2019 r asystent bral udzial w 2 szkoleniaeh 

asystenta rodziny tematyeznyeh z zakresu : 

1. "Stres 1 wypalenie zawoclowe u os6b 

praeujqeych z osobami uzaleznionymi i ieh 

rodzinami" 

2. " Profilaktyka zaehowan przemocowyeh 

i nalogowyeh". 

3. Udzial w Konferencji " Roclzie zastE;pezy- realne 

wyzwanie" 
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10 Ustanowienie w 

potrzeby i mozliwosci 

wspierajqcych 

razie Nie prowadzono tego typu dzialan, nie bylo ze 

rodzin strony rodziny/ instytucji wniosku 0 ustanowienie 

rodzin wspierajqcych. 

11 W razie potrzeby opracowanie W 2019r GOPS nie opracowywal wlasnych 

wdrozenie programow programow profilaktyczno- edukacyjnych. 

profilaktyczno - edukacyjnych .. . 
Rozdawano rodzlllom matenaly promocYJne tj. 

s luzqcych przeciwdzialaniu Ilk 1 ki 
p a aty, u ot 0 tematyce przeciwdzialania 

zapobieganiu problemom w d . . 
przemocy w ro Zlllie. W szkole Podstawowej 

rodzinach 
w Mystkowie, Polesill oraz Sarbiewie zostaly 

zorganizowane warsztaty dla llczniow oraz 

rodzicow pt. "Przeciwdzialanie przemocy". 

W 2019r dzieci I mlodziez llczestniczqca 

w wypoczynku letnim ( kolonie) objE)ta byla 

programem terapeutycznym z zakresu promocji 

zdrowego stylll zycia i profilaktyki llzaleznien. 

GKRPA realizowala program profilaktyczny 

" Trzeiwy llmysl" pod haslem" Chce mi siE) chciec

czyli 0 przeciwdzialanill WYllczonej bezradnosci" 

Wszystkie szkoly na terenie gmllly prowadzily 

dzialania wspierajqce rodzinE) I dziecko oraz 

dzialania profilaktyczne. 

12 Udzielanie pomocy rodzinom Osobom znajdlljqcym siE) w najtrlldniejszej sytllacji 

znajdlljqcym siE) w trlldnej zyciowej lldzie lono pomocy w formie: 

sytuacji materialnej z systemu 
- zasilki stale - 34 osoby 

pomocy spolecznej, swiadczen 

rodzinnych, 

alimentacyjnego 

funduszu - zasilki celowe - 80 rodzin 

- zasilki okresowe - 24 rodziny 

- pomoc w postaci posilkow realizowana w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmin "posilek w szkole i w domu " na lata 2019 -
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2023 - pomoc otrzymalo 154 dzieci w wieku 

szkolnym 

- pomoc zywnosciowa w ramach programu " 

FEAD"- 377 osob 

- zasilki rodzinne i dodatki do zasilkow rodzinnych 

otrzymalo 371 rodzin 

swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 

otrzymalo 37rodzin w tym 51osob uprawnionych 

- sWladczenia piehmnacyjne otrzymaly 32 rodziny 

- specjalny zasilek opiekunczy otrzymalo 7 rodzin 

- zasilek piel~gnacyjny otrzymalo 195 osob 

uprawnionych 

- swiadczenia wychowawcze otrzymalo - 1509 

dzieci 

- swiadczenie "Dobry start" otrzymalo - 1042 dzieci 

- Karta Duzej Rodziny - korzysta 385 rodzin w tym 

dla 189 rodzin wydano kart~ w 2019roku 

- stypendia szkolne - otrzymalo 134 dzieci z 68 

rodzin ( swiadczenia wyplacane przez gminfi), 

Efektem tych dzialan bylo 

umozliwiajqce zaspokojenie 

wsparcie rodzin 

podstawowych 

w wydatkach potrzeb zyciowych oraz pomoc 

zwiqzanych z realizacjq obowiqzku szkolnego. 

13 Wspo!praca z dziadkami, pod W ramach pracy socjalnej prowadzono wspolpracfi 

warunkiem, ze sami Sq wolni z dziadkami, ktorych wnuki przebywajq w pieczy 

od patologii zastfipczej. Prowadzone rozmowy mialy na celu 

popraw~ relacji z dziecmi i wnukami. Dziadkowie 

urlopowali wnuczE;ta podczas swiqt, ferii, wakacji 
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przebywajqce w plac6wkach opiekunczo-

wychowawczych. 

Tabela nr 29. Dane dotyczqce wspierania rodzin w pe!nieniu funkcji opiekUI1czo-wychowawczej. 

Wspieranie dzieci i mlodziezy w rodzinach zagrozonych. 

I LP ·Tzadania 

1 Tworzenie oraz 

I Realizacja zadan i ocena efekt6w l 
rozw6j Iw strukturach gmmy funkcjonuje SWietli;;-1 

systemu opieki nad dzieckiem, srodowiskowa, kt6ra jest finansowana ze srodk6w 

w tym plac6wek wsparcia GKRPA. W 20 19r w swietlicy srodowiskowej udzial 

dziennego, 

srodowiskowych, 

swietlic w zaj~c iach ( czytanie , odrabianie lekcji, wsp61ne 

klub6w, gry, zabawy, spotkanie wigilijne) braiD srednio 40 

ognisk, k61 zainteresowan, 

P il DozYWianie dzieci w szkolach, 

dzieci. Efektem r6znych dzialan bylo zapobieganie 

marginalizacji dzieci i mlodziezy, utrwalano zasady 

kulturalnego zachowania, zwracano uwage; na 

estetyke; oraz umieje;tnosc zycia w grupie, 

spotkania stwarzajq okazje; do wyszukiwania 

autorytet6w i budowania swiata wartosci. 

W 2019r GOPS realizowal program " Posilek 

w szkole i w domu " na lata 20 19 - 2023. W ramach 

programu pomoc realizowana byla w formie posilku 

i zasilku celowego z przeznaczeniem na zakup 

zywnosci dla 196 os6b . Na posilki dla dzieci wydano 

kwote; 50 079,40z1 ana zasilki celowe wydatkowano 

kwote; 6 135,00zl. Dozywianie finansowane bylo 

w ramach dotacji celowej z budzetu panstwa oraz 

srodk6w wlasnych gminy. Wszys tkie dzieci ze szk61 

na ternie gminy korzystaly z cieplych posilk6w ' 

przygotowywanych przez Przedszkole 

w Baboszewie . Efektem tych dzialan bylo wsparcie 

los6b i rodzin zwlaszcza dzieci, kt6re we wlasnym 
~L===.~.L~===================_=.~L~~ I 
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3 : Wyr6wnywanie 

edukacyjnych 

I mlodziezy, m.m .. 

przyznawallle 

zakresie nie byly w stanie z finansowac posilk6w 

oraz przyczynilismy si~ do niwelowania zjawiska 

niedozywienia. 

szans W 2019r gmina wyplacala stypendia szkolne dla 

dzieci 134 dzieci i mlodziezy uczqcej si~. Dla 30 dzieci 

poprzez zorganizowane byly kolnie letnie nad morzem 

pomocy w Rzucewie. Podczas kolonii I p61kolonii 

materialnej 0 charakterze realizowane byly programy terapeutyczne 

socjalnym ( stypendia, zasilki, dotyczqcy uzale:i:nien. Ponadto opiekunowie dzieci I 

wyprawka szkolna ) prowadzili pogadanki z zakresu promocji zdrowia, 

orgalllzowallle 

wyr6wnawczych, 

I 
zaj~c Izdrowego odzywiania oraz bezpieczenstwa poelczas 

zabaw. 

udzialu I I elofinansowywanie 
I w wycieczkach elyelaktycznych 
I 
loraz kulturze, 

i rekreacji, 

sporcie 

4 !Podejmowanie dzialan Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole 

w kierunku zwi~kszenia na 

~
terellle gmmy opieki 

przeelszkolneJ, 

-- --- - - - --- ~ .. , -" 

samorzqdowe. W trzech szkolach na terenie gminy 

funkcjonujq punkty przedszkolne. Potrzeby roelzin 

Sq w pelni zaspokojone. 

5 Zapewnienie pomocy dla ' \IV 2019r. nie prowaelzono pomocy uslugowej 

roelzin z elziecmi w tym uslug w fonnie specjalistycznych uslug opiekunczych. 

opiekullczych 

i specjalistycznych 

opiekunczych, 

\IV 2019r z pomocy w formie swiaelczenia 
uslug . I . k I 32 el k ' pIe ~gnacYJnego orzysta Y ro ziny, tore 

z rezygnowaly z zatruelnienia lub podejmowania 

zatruelnienia w zwiqzku z opiekq nad 

niepelnosprawnym elzieckiem. 

1 6 ~ l obj;~ie elzieci indywielualnq \IV Szkole Poelsta~~,~ej,; B~abos;ewie fu~kCjO~~;~~ 
I I terapiq psychologiczno- : elwa oelelzialy specjalne ella uczni6w 
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pedagogiczn~ w dostElpnych z uposledzeniem w stopniu umiarkowanym lub 

. placowkach, . znacznym. Oprocz zajElc ujEltych w ramowym 

programie nauczania dzieci maj~ zorganizowane 

zajElcia specjalistyczne: rewalidacyjne, integracji 

sensorycznej, rehabilitacji, logopedyczne. 

W ramach zajElc pozalekcyjnych wyjezdzaj~ na 

basen, uczestnicz~ w projekcie "Nowoczesna 

Edukacja w Gminie Baboszewo", uczestnicz~ 

w zajElciach uspoleczniaj~cych . Tak jak pozostali 

'uczniowie realizuj~ zadania z programu 

profilaktyczno- wychowawczego m.in. z zakresu 

zapobiegania zagrozeniom zwi~zanym 

z uzaleznieniami w tym z narkotykami, dopalaczami 

L_~~~l sUbstanc~ami PSYCh~tropo~mi 

7 Kierowanie dzieci na kolonie W 2019r 30 dzieci bralo udzial w koloniach letnich 

i obozy, realizuj~ce programy organizowanych przez gmin~. Dzieci wypoczywaly 

Il profilaktYCZne nad morzem w miejscowosci Rzucewo. Wypoczynek 

przeciwdzialania byl skoncentrowany wokol roznorodnych dzialan 

luzaleznieniom, wychowawczych ukierunkowanych na profilaktykEl 

uzaleznien i przemocy. Celem glownym programu 

terapeutycznego bylo ograniczenie zachowan 

_1 

: ryzykownych wsrod dzieci i mlodziezy, poprzez taki 

wplyw na mlodego czlowieka, aby radzil sobie 

lepiej , w nawi~zywaniu relacji interpersonalnych, 

rozwi~zywaniu problemow, aby lepiej rozumial 

siebie, umial wspoldzialac z innymL aby takie umial 

znaleic oparcie w sobie, w sytuacjach kryzysowych 

. oraz aby lepiej rozumial zagrozenia zwi~zane 

z uzywaniem substancji uzalezniaj~cych. 
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8 ObjE;cie rodzin W 2019r nie prowadzono w tym zakresie dzialan. 

przezywajqcych trudnosci 

! pomocq rodzin wspierajqcych, 
! 

r Organizowanie szkolen dla W 20 19r nie prowadzono w tym zakresie dzialan. 

rodzin wspierajqcych, 

110 . Wsp61finansowanie pobytu W 2019r wsp61finansowano pobyt dzieci 

dziecka w rodzinnym domu w rodzinach zastE;pczych i pieczy instytucjonalnej. 
I 

I 
I 

I 

dZlecka, placowce oplekunczo

wychowawczej, regionalnej 

P1EielOrO dZlecl z 4 rodzm przebywalo w Domu 

Dzieeka w Plonsku, koszt pobytu wyni6s1 94 

707,24zl. Za wszystkie dzieci koszt oplaty plac6wce 

terapeutyeznej, 

interweneyjnym 

preadopcyjnym, 

opiekunczo-

ksztaltowal siEi w 'vvysokosci 50% koszt6w pobytu. 

osrodku I W 20 19r szeseioro dzieci przebywalo w rodzinaeh 

zastEiPczych, koszt pobytu dzieci wyni6s1 16 

285,70z!., za troje dzieci koszt oplaty wyniosl10% 

kosztu pobytu dziecka oraz za troje 50% kosztu 

pobytu. Wydatki w calosci pokryto ze srodkow 

wlasnyeh gminy. W 2019r jedno dziecko bEidqee w 

rodzinie zastEiPczej opuscilo rodzinEi zastE;pCZq, 

troje dzieci opuscilo placowkE; opiekUllczo

wychowawczq. Rodziny monitorowane Sq przez 

pracownikow socjalnych i asystenta rodziny. 

11 'Prowadzenie monitoringu Praeowniey socjalni w ramach wykonywanej pracy 

sytuacji dziecka z rodziny soejalnej prowadzili w sposob eiqgly, wspolpracEi 

. przezywajqcej kryzys, i z rodzinami, monitorowali sytuacjEi dzieci z tyeh . 

! rodzin udzielali stosownego wsparcia. 11 rodzin , 
korzystalo ze wsparcia asystenta rodziny. 

F . - . - -. - --_. 

r
2 Organizowanie ezasu wolnego W 2019 r. zorganizowano dla 30 dzieci mozliwosc 

dla dzieci i mlodziezy poprzez sPEidzenia czasu wolnego podczas kolonii. 

, Uczestniey wypoczynku brali udzial w zajEieiaeh 
L l . _ _ ___ ===== 
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udzial w zaj~ciach sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych. , 

edukacyjnych, rekreacyjnych. W swietlicy srodowiskowej w Baboszewie 

w zaj~ciach braID udzial srednio 40 dzieci 

, , . , •.. ---- - " 
. , . 

Tabela nr 30. Dane dotycz'lce wspierania dzieci i mlodziezy w rodzinach zagrozonych. 

Podejmowanie dzialan na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

Lp. ' Zadania !Realizacja zadan i ocena efektow 

1" .. Monitorowanie ~ - sytl;aCj l IWr~mach pr~~; s~~J ~lnej prowaclzono z rOclzi~~~; 1 
roclzin z ktorych dzieci Sq rozmowy wspierajqce rodzin~, motywujqce do I 

w pieczy zast~pczej, 

I 

podj~cia leczenia od uzaleznien, podj~cia pracy, 

utrzymywania kontaktow z dziecmi b~dqcymi 

w placowkach opiekunczo- wychowawczych. 

Wspolpracowano z GKRPA w Baboszewie, 

wspolpracowano z Domem Dziecka w Plonsku oraz 

PCPR w Plonsku. 

'- I 
~ 

2 Opracowanie z rodzinq W 2019r zatrudniono asystenta rodziny, ktory 

biologicznq planu pomocy, , pracowal z 11 rodzinami w tym z 1 rodzinq 

biologicznq ktorej dziecko bylo umieszczone 

w pieczy zas t~pczej. 

3 TNlot~;Wanie 
biologicznych 

utrzymywania 

rodzicow Prowaclzono prac~ socjalnq majqcq na celu : 

do zintegrowanie clzialan na rzecz dzieci 1 roclzin 

kontaktow na turalnych, motywowano do cz~stych kontaktow 

z dziecmi z wyjqtkiem z clziecmi b~dqcymi w placowkach opiekunczo

przypadkow, w ktorych Sqd wychowawczych, urlopowania dzieci podczas 

zakazal kontaktowania s i ~, wakacji, ferii, dni wolnych od nauki. Monitorowano 

. pobyt clzieci urlopowanych. 

14' !Ud;ielanie ~om~cy rodzinom I pr~wadzono -prac~ -~ocjalnq, wspolpracowano 

Ibiologicznym w poszukiwanilq z PUP w Plonsku. W 20 19r gmina organizowala 
... 1 
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podejmowaniu 

zarobkowej, 

pracy prace interwencyjne i roboty publiczne dla 11 

bezrobotnych. Efektem dzialan bylo zwi~kszenie . 

umiej~tnosci i aktywnosci w poszukiwaniu pracy 

oraz aktywizacja spoleczno zawodowa. 

Pracownicy socjalni zachllcali do podnoszenia 

kwalifikacj i zawodowych lub zdobycia nowych 

umiejlltnosci poprzez branie udzialu w projektach 

" Dzialamy - wlqczamy" oraz " Zmieniamy biernosc 

na aktywnosc" . W w/w projektach kontynuowalo 

ludzial 10 os6b z terenu gminy Baboszewo. 

=,..;;;;;,;;; ,,~-,- -~='--'=-" -'-=' ~=-. -~= .. = .. -~='~=-"~=""=' =. ===,,===z. =_",'''''' 

Motywowanie rodzic6w Wsp61pracowano z GKRPA w Baboszewie, 

biologicznych do podjllcia pracownicy socjalni prowadzili dzialania w ramach 

Ii kontynuowania leczenia od pracy socjalnej z rodzinami, u kt6rych r 

I uzaleznien, zdiagnozowano problemy ZWlqZane 

z naduzywaniem alkoholu. Dzialania mialy na celu 

l .. . 
motywowanie rodziny do podjllcia leczenia od 

uzaleznienia kontynuacjf! leczenia oraz 

poclniesienie swiaclomosci w zakresie 

funkcjonowania rodziny wolnej ocl uzaleznien. 

f6' Angazowanie rodzic6w Prowadzono pracf! socjalnq z rodzinami, kt6rych 

biologicznych do podnoszenia dzieci Sq w pieczy zastf!Pczej clo cZllstych 

wsp61oclpowieclzialnosci za kontakt6w z dziecmi urlopowania dzieci podczas 

sprawy clziecka np. wyb6r ferii, wakacji innych clni wolnych ocl nauki . 

szkoly, zawoclu, motywowanie 

. clo nauki, poprawy 

zachowania. 

c!.-="-=======" __ ~~"",, .. =" ===========~="=" .. = .. ~==~ _====" 
Tabela nr 31. Dane dotyczqce dzialan podejmowanych na rzecz powrotu dziecka do roclziny 
naturalnej. 
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Wspieranie rodziny jest przeprowadzane za jej zgodq i aktywnym udzialem 

z uwzglEldnieniem zasobow wlasnych oraz irodel wsparcia zewnEltrznego . Powyzsze 

dzialania realizowane byly w ciqgu calego 2019 roku. 

Gminny Program Wspierania Rodziny zaklada tworzenie warunkow dla 

poprawy jakosci zycia rodzin i dzieci w gminie Baboszewo. Glownym celem programu 

jest wsparcie roclzin przezywajqcych truclnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo

wychowawczych oraz pomoc w przywroceniu im zclolnosci clo prawicllowego 

wykonywania tych funkcji co w konsekwencji pozwoli na wychowywanie clzieci 

w sroclowisku roclziny biologicznej. 

Wsparcie spoleczno-socjalne i peclagogiczne clla roclzin dysfunkcyjnych jest 

konieczne i moZliwe pod warunkiem, ze zostanie im uclzielona wszechstronna pomoc 

w porEl, zanim dysfunkcja nie stanie siEl nieoclwracalna. Zawarte w programie clzialania 

byly realizowane w 2019 r. w toku biezqcej pracy poszczegolnych jeclnostek. 

Kierunki i potrzeby clzialan w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny: 

1. Polozenie glownego nacisku na utrzymanie clzieci w ich naturalnym 

srodowisku poprzez, wzmocnienie clzialan profilaktycznych; doskonalenie 

metod pracy z roclzinq, realizowanie r6Znych form pomocy ro clzinie miElcizy 

innymi wsparcie w formie swiaclczen pieniElznych i niepieniElznych, clozywianie 

clzieci w szkolach i przedszkolach, stypenclia szkolne, realizacja zaclan 

pomocowych w ramach programu FEAD, realizacja programow rZqclowych 

" Dobry start", oraz " 500 plus" . 

2. Rozwoj placowek wsparcia dziennego, swietiic, klubow. W zakresie 

clzialalnosci swietlicy sroclowiskowej roclzi si~ potrzeba zatruclnienia 

specjalistow ( psycholog, peclagog) zwlaszcza clo pracy z truclnq mlodziezq. 

3. Dalsza wspolpraca pomiElcizy instytucjami i podmiotami dzialajqcymi na rzecz 

clziecka i rodziny (Szkoly, Przedszkole, Policja, Sqd, GKRPA, Zespol 

Interclyscyplinarny) . 

4. Dalsze zatruclnianie asys tenta roclziny, ktorego zaclaniem jest wzmocnienie 

rodziny poprzez prowadzenie systematycznej, bezposredniej pracy z rodzinq. 
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5. Organizowanie spotkan dla rodzicow ( z psychologiem, pedagogiem, 

terapeutq od uzalezniell), w celu podnoszenia umiej~tnosci opiekunczo -

wychowawczych. 

Wskazane jest podejmowanie dzialan przede wszystkim profilaktycznych 

i wspomagajqcych. W celu osiqgni~cia zamierzonych efektow konieczne jest dalsze 

interdyscyplinarne wspoldzialanie wielu sluzb i organizacji dzialajqcych na rzecz 

rodziny i dzieci, bowiem wylqcznie praca zespolowa stanowie b~dzie peIne 

i kompleksowe wsparcie. W ostatnich latach zaobserwowae mozna bardzo cz~sto 

zmieniajqce si~ przepisy prawa, dochodzq rowniez nowe zadania do pomocy 

spolecznej, aby temu sprostae pracownicy Osrodka mUSZq poglE)biae swojq wiedzE) 

poprzez udzial w szkoleniach. Realizatorzy i partnerzy starajq siE) poprawiC sytuacjE) 

dziecka i roclziny poprzez systematycznq pracE) na rzecz poczucia bezpieczenstwa 

roclziny, ograniczania patologii spolecznych, minimalizowania negatywnych 

zachowan . 

Zabezpieczenie roclzqcych siE) potrzeb z zakresu realizacji Programu wspierania 

rodziny umozliwi eliminowanie w/w zagrozen, a efektem winno bye pozostanie dziecka 

w bezpiecznym sroclowisku rodzinnym. 

6.7. Gminny Program Przeciwdzialania przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar 
przemocy w przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na lata 2016-
2020. 

Zespol Interdyscyplinarny w Baboszewie funkcjonuje od 2011 r. Zostal 

powolany Zarzqdzeniem Nr 52/2011 Wojta Gminy Baboszewo z clnia 19 grudnia 2011 

r. i jego zadaniem jest przeciwdzialanie przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Baboszewo. Zespol Interdyscyplinarny realizuje "Gminny Program Przeciwclzialania 

Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na 

lata 2016-2022" przyjE)ty Uchwalq Nr XVI/107/2016 Racly Gminy Baboszewo z dnia 29 

kwietnia 2016 r. 

W roku 2016 utracila moc uchwala nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powolywania i oclwolywania 

czlonkow Zespolu Interclyscyplinarnego oraz szczegolowych warunkow jego 

funkcjonolVania. 
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Zostala przyjfita nowa uchwala Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 

28.10.2016 w sprawie trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonkow Zespolu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczegolowych warunkow jego 

funkcjonowania. 

Zespol Interdyscyplinarny to grupa specjalistow z r6inych instytucji, Iqczqcych 

swojq wiedzfi, umiejfitnosci oraz moiliwosci wynikajqce z pelnionych funkcji 

w instytucji, ktorq reprezentujq, podejmujqcych wspolpracfi i skoordynowane 

dzialania majqce na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz 

przeciwdzialanie zjawisku przemocy na terenie gminy Baboszewo. 

Czlonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego dzialajq na podstawie wyzej 

wymienionych aktow prawnych oraz porozumien zawartych mificlzy W6jtem Gminy 

Baboszewo a podmiotami, ktorych przeclstawiciele wchodzq w sklad Zespolu. 

Czlonkowie Zespolu wykonujq zadania w ramach obowiqzkow zawodowych 

i sluzbowych. 

Sklad Zespolu zos tal okreslony Zarzqdzeniem Nr 85/2018 Wojta Gminy 

Baboszewo z dnia 27 wrzesnia 2018 roku. Na koniec 2019r. w sklacl Zespolu wchodzilo 

13 osob. Obslugfi organizacyjno-technicznq Zespolu Interdyscyplinarnego zapewnia 

Gminny Osroclek Pomocy Spolecznej w Baboszewie. W ramach podniesienia poziomu 

wiedzy i umiejfitnosci osob realizuj qcych zadania zwiqzane z przeciwdzialaniem 

przemocy w roclzinie w celu poprawy wspolpracy i skutecznosci podejmowanych 

dzialan czlonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych brali udzial 

w szkoleniach. 

W roku 20 19 r. prowaclzono dzialania majqce na celu rozpowszechnianie 

informacj i 0 instytucjach i mozliwosciach skorzystania z pomocy. U10tki i informacje 

udostfipnione byly na stoisku podczas festynu z okazji powitania lata w Baboszewie, 

oraz w instytucjach znajdujqcych sifi na terenie Gminy: szkolach, osrodkach zdrowia, 

urzfidzie gminy. Na stronie internetowej Urzfidu Gminy Baboszewo zostaly 

zamieszczone informacje na temat przeciwclzialania przemocy w roclzinie. Informacje 

zawieraly charakterystykfi zjawiska przemocy, wskazywaly jak pomoc osobom 

uwiklanym w przemoc i gdzie szukac pomocy - zamieszczona zostala baza 

te leadresowa specjalistycznych osrodkow wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 

11 5 



baza teleadresowa programow korekcyjno-edukacyjnych dla osob stosujqcych 

przemoc w rodzinie, 

W szkolach na terenie gminy Baboszewo odbyly siE; warsztaty dla uczniow 

i rodzicow, 

W dniu 20 grudnia 2019 r w szkole Podstawowej w Polesiu odbyly si~ 45 min warsztaty 

dla rodzicow pt. " Przeciwdzialanie przemocy" 

W dniu 20 grudnia 2019 r w szkole Podstawowej w Mystkowie odbyly siE; 45 min 

warsztaty ella uczniow pt. " Przeciwdzialanie przemocy" 

W elniu 20 gruelnia 2019 r w szkole Podstawowej w Sarbiewie oelbyly si~ 45 min 

warsztaty ella uczniow pt. " Przeciwelzialanie przemocy" 

W dniach do 08,07,2018 - 21.07 ,2019 r. 30 dzieci z terenu naszej gminy 

wyjechalo na kolonie letnie do Rzucewa, Poelczas wypoczynku elzieci realizowaly 

program obejmujqcy nie tylko wycieczki turystyczne, zajllcia sportowe i terenowe ale 

tez byly objllte programem terapeutycznym z zakresu promocji zclrowego stylu zycia 

i profilaktyki uzaleznien, 

Wieloaspektowose i zlozonose zjawiska przemocy w roelzinie oraz jego skutkow 

ella osoby, roelziny, jak i spolecznosci lokalnej wymaga szerszego i kompleksowego 

poclejscia elo zaelan zwiqzanych z przeciwdzialaniem jej, Wszelkie dzialania 

poclejmowane przez Zespol na rzecz ofiar przemocy w roclzinie, w celu maksymalizacji 

ich skutecznosci opierajq sill na zasaclzie interelyscyplinarnosci, 

nose Niebieskich Kart w roku 2018 i 2019 przeelstawia ponizsza tabela 

Dane statystyczne Rok 2018 Rok 2019 

Bose Niebieskich Kart, kt6ra wplyn~la do 16 11 

Zespo/u Interdyscyplinarnego 
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Z roku poprzedniego kontynuowano 9 7 

N iebieskich Kart 

Hose Zamknilltych 13 14 

Niebieskich Kart 

Hose posiedzeiJ. Zespoiu 4 4 

Interdyscyplinarnego 

Hose spotkaiJ. Grup Roboczych 57 47 

Tabela nr 32. Dane dotyczqce ilosci Niebieskich Kart w 2018 i 2019 roku. 

Z analizy Niebieskich Kart wynika, ze gl6wnym problemem przemocy na terenie 

gminy Baboszewo jest naduzywanie alkoholu. 

W roku 2019 do wszystkich Niebieskich Kart, kt6re wplyn~ly do Zespolu 

Interclyscyplinarnego powolane zostaly grupy robocze, kt6re w trakcie posiedzen 

przeprowadzily rozmowy z sprawcami i ofiarami, na kt6rych podstawie wypelnione 

zostaly formularze Niebieskich Kart cz~sc C i cz~sc D, opracowano plany pomocy 

z rodzinq, w ramach kt6rego poszczeg61ni czlonkowie grup roboczych podejmowali 

stosowne dzialania wobec ofiar i sprawcow, a wynik skutecznosci w/w dzialan byly 

systematycznie monitorowany przez grupy robocze na posiedzeniach. 

6.8. Gminny Program Profilaktyki i Ronviqzywania Problem ow 
Alkoholowych 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w A1koholowych 

i Przeciwdzialaniu Narkomanii na 20 19 rok zostal przyj~ty uchwalq Rady Gminy 

w Baboszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku. Na jego realizacje zaplanowano 

111 OOO,OOzl. Wplaty indywidualnych przedsi~biorc6w za sprzedaz napoj6w 

alkoholowych za 2019 r wyniosly-118 043,22 zl. 

Dokumentem prawnyrn stanowiqcym podstaw~ do finansowania dzialan uj~tych 

w programie Sq: 
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-Ustawa z dnia 26paidziernika 1982r 0 wychowaniu w trzeiwosci 

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi /tekstjednolity Dz. U. Z 2018r poz.2137/ 

-Ustawa z dnia 29 lipca 2005r 0 przeciwdzialaniu narkomanii (tekst jednolity 

Dz.U z 2018r.1030 ze. zm.) 

W programie ujElto podstawowe zadania, ktore byly realizowane w ciqgu roku. 

- ZwiElkszenie dostElpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 

uzaleinionych i zagroionych uzaleinieniem, wspoluzaleinionych oraz osob 

dotkni~tych przemOCq w rodzinie. 

- Gminna Komisja wspolpracowala z Niepublicznym Zakladem Opieki 

Zdro'Notnej "Szansa"w Plonsku. 

W zakresie udzielania rodzinom. w ktorych wystej;lUjCj problemy alkoholowe 

i narkomania pomocy psycholoqiczneL prawnej i materialnej. 

W punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Baboszewie udzielono informacji 

o moiliwosci leczenia uzaleinien, 0 dostElpnych miejscach pomocy i kompetencji 

poszczegolnych sluib i instytucji. Przeprowadzone byly rozmowy motywujqCO

interwencyjne z osobami, co do ktorych wplynElly zgloszenia 0 naduiywaniu alkoholu, 

osob pijqcych ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzaleinionych i wspoluzaleinionych do 

podj~cia terapii w placowkach leczenia uzaleinienia. 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dostElpny byl dwa razy w tygodniu: 

poniedzialek i wtorek w godzinach od 12:00 do 16:00. Pomagano w sporzqdzeniu 

wnioskow. Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych rozpatrzyla 75 

wnioskow dotyczqcych osob uzaleinionych od alkoholu i ustalila sposoby dalszego 

post~powania w poszczegolnych przypadkach. Komisja zapraszala zgloszone osoby 

uzaleinione od alkoholu bqdi zagroione chorobq alkoholowq na posiedzenia, na 

ktorych prowadzone byly rozmowy motywujqce do podj~cia terapii antyalkoholowej, 

a takie informowano 0 moiliwosciach leczenia uzaleinienia. W roku 20 19 skierowano 

do Sqdu 13 wnioskow 0 wszcz~cie post~powania w sprawie zastosowania obowiqzku 

poddania si~ leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzaleinienia od alkoholu. Osoby 

te zdecydowaly si~ na podj~cie leczenia w Poradni Odwykowej "Szansa" w Plonsku. 
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Swietiica Srodowiskowa w Baboszewie obj~la opiek,! 40 dzieci i zapewnila 

dzieciom i mlodziezy mozliwosc sp~dzania czasu wolnego, pomoc przy odrabianiu 

lekcji. Dzieci i mlodziez korzystala ze sprz~tu sportowego: stolu bilardowego, stolu do 

tenisa, pilkarzyki. Udost~pniono sprz~t komputerowy z dost~pem do Internetu . Dzieci 

i mlodziez korzystala z kina domowego, konsol do gier, projektora, tablicy 

interaktywnej. Czynione byly rowniez starania ksztaltowania dzieci w zakresie 

estetyki, kllitury zycia codziennego jak tez wspoldzialania w grupie rOwiesniczej. 

Zwalczane byly wszelkie proby przemocy, wulgaryzmy, utrwalane zwroty 

grzecznosciowe. Swietlica zapewnia opiek~ i umozliwia rozwoj dziecka w przyjaznym 

i bezpiecznym srodowisku. W ciqgu 2019 roku swietiica czynna byla w poniedzialki 

i srody od godz.13:00-19:00, w piqtki oel 12:00-15:00 oraz co drug'! sobot~ 

w godzinach od 13:00-19:00. W Swietlicy Srodowiskowej odbylo si~: 

-Darmowe badanie sluchll 

- Bezplatne badanie sluchu 

- Mammografia 

- Spotkanie hodowcow golp'bi 

Swietlica Srodowiskowa wlqczyla si~ rowniez do ogolnopolskiej akcji 

"Naroelowe czytanie ". Stwarza to okazj~ do wyszukiwania alltorytetow i budowania 

swiata wartosci, pomaga w rozwijanill zainteresowan, pokazaniu, jak mozna 

pozytecznie sPEldzic czas wolny. Przez caly ten czas dzieci mialy warunki do odrabiania 

lekcji , spotkan z rowiesnikami. Systematycznie zapoznawano dzieci ze srodkami 

uzalezniajqcymi poprzez wykladane ulotki, rozwieszanie plakatow, pogadanki na 

temat szkodliwosci uzywek. Placowka scisle wspolpracowala z Kolem Emery tow 

i Rencistow, pomagajqc w organizowaniu spotkan i uroczystosci. 

W zakresie prowaelzenia profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwelzialaniu narkomanii. 

W 2019 r Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych kontynullje 

wspolprac~ z Pedagogami, ktorzy praclljq w szkolach na terenie gminy Baboszewo. W 

zwiqzkll z nasileniem si~ problemll przemocy i zazywania dopalaczy przez dzieci i 

mlodziez przeprowaclzono w szkolach zajElcia z Peclagogiem szkolnym jak rowniez 
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spotkania z Policjq w celu uswiadomienia uczniom jak wielkim niebezpieczenstwem 

Sq dopalacze i przemoc. Fina ogolnopolskiej akcji: "TRZEZWY UMYSL" pod haslem 

"CHCE MI SII:; CHCIEC-czyli 0 przeciwdzialaniu wyuczonej bezradnosci" odbyl siE) 

w Szkole Podstawowej w Mystkowie 3 czerwca 2019 r. W ramach kampanii 

zrealizowano nastE)pujqce dzialania: 

Konkursy zorganizowane w ramach kampanii: 

-plastyczny "MiE)dzy marzeniami a planem"-

-literacko-plastyczna"Ja za 20 lat" -prace indywidualne 

-ekologiczny "Ekologiczny pokaz mody" 

-zawocly sportowe majqce na celu popularyzowanie sportu jako jednej z form 

spE)dzania czasu wolnego. 

W trakcie pikniku uczniowie mieli zapewniony posilek. Na wszystkich czekaly pyszne 

kielbaski z grill a, picie oraz pyszne ciasta przygotowane przez rodzicow llczniow SP 

w Mystkowie. 

Cele glowne kampanii 2019 roku to: 

-wzbudzanie wsrod uczni6w motywacji do clzialania osiqgania cel6w 

- edukacja uczni6w w obszarze samopoznama, rozpoznawanie wlasnych 

talent6w, zainspirowan, pasji. 

-ograniczenie podejmowania przez dzieci i mlodziez zachowan ryzykownych, 

-ksztaltowanie wsr6cl rodzic6w i uczni6w zdrowych nawyk6w r6wnowagi 

miE)dzy obowiqzkiem, naukq, hobby a odpoczynkiem. 

Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych dofinansowala 

przedsiE)wziE)cie czytelniczo -profilaktyczne "Bajka wE)druje po swiecie, dzisiaj do nas 

zawitala. Drogie dzieci dobrze wiecie, ze was bajka pokochala" prowadzone przez 

nauczyciela Biblioteki Szkoly Podstawowej w Mystkowie we wspolpracy 

z nauczycielami szk61 z terenu gminy Baboszewo, kt6ry odbyl siE) 14.11.2019 r. 

Cele pocljE)tych dzialan to zdobycie i poszerzenie przez dzieci i mlodziez wiedzy na 

temat alternatywnych form spE)dzania czasu wolnego np. z literaturq, a takZe 

rozwijanie i pobudzanie wyobraini oraz kreatywnosci. kszta!cenie wsr6d dzieci 
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zachowan asertywnych, kolezenstwa, wspolpracy, dobrej komunikacji i zdrowej 

rywalizacji. W ramach programu odbyly sill konkursy dla uczniow kl . I-IV. Oraz dzieci 

z przedszkoli i zerowek. Konkurs byl podzielony na nastllPujqCe tematy: 

- oddzialy przedszkolne wzillly udzial w konkursie "Bajeczne przebranie" 

-klasy pierwsze mialy za zadanie wykonanie magicznego przedmiotu 

zwiqzanego z bajkq 

-klasy drugie mialy za zadanie przygotowac kukielki ulubionych bajkowych 

postaci i zaprezentowac je jury 

-klasy trzecie zawalczyly 0 "JvIlSTRZA PIIlKl'JEGO CZYTANIA" 

-klasy czwarte rywalizowaly w konkursie znajomosci wskazanych przez 

organizatorow bajek i basni. 

GKRPA dofinansowala rowniez DZIEN DZIECKA, ktory byl organizowany 

w ramach 40-lecia obchodow funkcjonowania Gminnego Klubu Sportowego -Orlllta 

Baboszewo. Srodki przeznaczono na propagowanie zdrowego stylu zycia i zakup 

nagrod dla uezestnikow zorganizowanego konkursu sportowego. 

Zakupiono takze materialy profilaktyezne dla Pedagogow szkolnych pt.: "Dopalacze to 

smierc" . 

Uczniowie szkol podstawowych klas VII i III gimnazJum z terenu naszej gminy 

obejrzeli spektakl teatralny pt"Cpunka" , ktory byl oplacony z budzetu GKRPA. 

17 grudnia 2019 r w Szkole Podstawowej im. Jozefa Wybiekiego w Baboszewie 

odbyl sill dla uczniow kl. VI-VIII z terenu wszystkich szkol gminy Baboszewo program 

profilaktyczny i warsztaty, ktore przeprowadzila AJeksandra Dudziak pt. "Co 

wybierasz smierc ezy zycie?" Celem tego spotkania bylo zwrocenie uwagi na moc 

i znaczenie slow,oraz ujawnieniu sehematu zanizania standardow moralnych. 

Omawiala poclczas spotkania min. zastllPczej tozsamosci, ktorego wystllPowanie 

skutkuje wulgarnym sposobem i ksztaltowania swoj ego wizerunku, obscenieznych 

zachowan oraz wulgarna formq wypowiaclania sill i zachowania . 20 listopacla 2019 r 

w Szkole Podstawowej w Mystkowie, gosciem byla pani Dorota Zawadzka, ktora 
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przeprowadzila spotkanie profilaktyczne "Profilaktyka uzaleznien. Cyberprzemoc 

i bezpieczne korzystanie z portali spolecznosciowych". 

Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem ow Alkoholowych kontynuowala we 

wspolpracy z Policjq realizacjt) programu profilaktycznego "Przeciw pijanym 

kierowcom" . 

W zakresie wspomagania dzialalnosci instytucji. stowarzyszen i osob fizycznych . 

sluzacej rozwiCJzywania problemow alkoholowych. 

W realizacji tych zadan Gminna Komisja Rozwiqzywania problemow 

Alkoholowych w Baboszewie wspolpracowala z Poradniq Uzaleznien "SZANSA", 

Gminnym Osroclkiem Pomocy Spolecznej , Slulba Zdrowia, Szkolami. Sqclem, 

Zespolem Interclyscyplinarnym i organizacjami pozarzqdowymi z terenu naszej gminy 

oraz 0 zasit)gu powiatowym. 

Czlonkowie GKRPA oraz zespol Interdyscyplinarny i nauczyciele szkol z terenu 

naszej gminy wzit)li uclzial w szkoleniu profilaktyczno-metodycznych, ktore odbylo sit) 

w dniu 20 lis top ada 20 19 r w Szkole Poclstawowej w Mystkowie, gclzie gosciem byla 

pani Dorota Zawadzka- " ]ak pracowac z trudnq mlodziezq- uzaleznienia wsrod dzieci 

i mlodziezy" 

Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow okreslonych 

w art.131i 15 ustawy oraz wystt)powanie przed sqclem w charakterze oskarzyciela 

posilkowego. 

Przestrzegano realizacj t) Uchwaly Rady Gminy Baboszewo Nr XLIl/27 1/20 18 z 

dnia 19 czerwca 20 18 roku w sprawie ustalenia liczby zezwolen na sprzedaz napojow 

alkoholowych zawierajqcych 

-do 4,5 % zawartosci alkoholu oraz na piwo na 35 

-powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu z wyjqtkiem piwa na 35 

-powyzej 18 % zawartosci alkoholu na 35 

Ustalono tez maksymalnq liczbt) zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych 

przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy na 75. 
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Przestrzegano realizacji Uchwaly Rady Gminy Baboszewo NR.XLII/272/2018 z dnia 

19 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Baboszewo miejsc sprzedazy i podawania napoj6w alkoholowych. 

W 2019 r Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych odbyla 

4 posiedzenia, na kt6rych zaopiniowano pozytywnie nastE;pujqCe wnioski w sprawie 

uzyskania zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych: 

-do spozycia poza miejscem sprzedazy do 4,5%, od 4,5% do 18% i powyzej 18 

alkoholu-6 wniosk6w 

Og61em zaopiniowano 6 wniosk6w. 

Zesp61 do prowadzenia kontroli przeprowadzil kontrolE; w 5 punktach 

sprzeclazy. 

Wszystkie przeprowaclzone kontrole byly z zakresu: 

-zgoclnosci prowaclzenia clzialalnosci z zezwoleniem na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych 

-przestrzegunie warunk6w ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci 

przeciwdzialaniu alkoholizmowi 

-przestrzeganie warunk6w, zasad sprzedazy 

alkoholowych okreslonych w uchwalach gminnych. 

Instytucja zobowiazana do leczenia odwykowego. 

podawania napoj6w 

Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w 2019 r przyjE;la 73 

zgloszenia oclnosnie naduzywania alkoholu. Zaproszono te osoby na rozmowy 

motywujqce i poinformowano 0 koniecznosci zaprzestania dzialan wymienionych 

w artykule 24 ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, 

oraz mozliwosciach podjE;cia terapii. Przygotowano dokumentacje zwiqzanq 

z PostE;powaniem sqdowym. Skierowano 13 wniosk6w do Sqdu 0 WSzczE;cie 

PostE;powania obowiqzku pocldania leczeniu odwykowemu. Wszystkie te osoby 

zdecydowaly siE; na terapiE; w Poradni Odwykowej "SZANSA" w Plonsku. 

Rozpatrywano i odpowiadano na pIS rna dotyczqce problematyki uzaleznien 
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i profilaktyki wplywajqce do Urze;du Gminy. Koordynowano programy profilaktyczne 

i kampanie ogolnopolskie prowadzone w szkolach. 

W zakresie wynagrodzenia czlonkow Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych 

Czlonkowie Gminnej Komisji otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z przyje;tymi 

zasadami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych i Narkomanii na 2019 r. 
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7. Realizacja uchwal Rady Gminy 

W mysl art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 

Wojt Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do ktorego zadaiJ. nalezy m. in. 

wykonywanie Uchwal Rady Gminy. 

Realizujqc obowiqzki nalozone przepisami wyzej wymienionej ustawy Wojt Gminy przy 

pomocy UrzEldu Gminy realizowal uchwaly podjElte przez RadEl Gminy w 2019 roku 

w sposob okreslony w uchwalach. 

Rada Gminy obradowala na 11 Sesjach, podjEl la 85 uchwal. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 0 samorzqdzie gminnym uchwaly zostaly 

przekazane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organow nadzoru - Wojewodzie 

Mazowieckiemu oraz w zakresie spraw finansowych - Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. Organy nadzoru nie dopatrzyly siEl zadnych nieprawidlowosci 

potwierdzajqc tym samym fakt, ze uchwaly Sq zgodne z obowiqzujqcymi przepisami 

prawa i nie naruszajq wlasciwego gospodarowania finansami publicznymi. Organ 

wnioskowal 0 dodatkowe wyjasnienia odnosnie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi 

na dzialalnosc Woj ta Gminy Baboszewo, na ktore uzyskal odpowiedi. Organ wszczql 

postElPowanie nadzorcze dotyczqce uchwaly w sprawie okreslenia zasad przyznawania 

i wysokosci diet przyslugujqcym Radnym w zwiqzku z wykonywaniem mandatu. Rada 

Gminy Baboszewo dokonala zmian i podjElla uchwalEl z uwzglEldnionymi zmianami. 

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku 0 dostElP ie 

do informacji publicznej, wszystkie uchwaly zostaly 0publikowane na Biuletynie 

Informacj i Publicznej, uchwaly stanowiqce akty prawa miejscowego w Dzienniku 

UrzEldowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 

Organ wykonawczy z zachowaniem procedur i terminow okreslonych 

uchwalami i przepisami prawa wszystkie uchwaly wykonal. Szczegolowy wykaz 

uchwal i ich wykonanie zawiera ponizsza tabela. 
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L.p. Numer i data W sprawie Sposob 
podj~cia wykonania 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 1 V.24.2019 Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo podjE;cia. 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjE;cia. Podlega 
publikacji 

w Dzienniku 
2 V.2S.2019 Uchwala Budzetowa UrzE;dowym 

Wojew6dztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 

I 
14.02.2019 r., 

poz.2148. 
I U chwala wchodzi 

3 V.26.2019 
W sprawie powolania dorainej w zycie z dniem 

Komisji Statutowej podjE;cia. 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
podj~cia. Skarga 

dotyczy 
naruszenia 
interes6w 

skarzqcego oraz 
nienalezyte 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 
wykonywanie 

4 V.27.2019 dzialalnosc W6jta Gminy 
zadan przez 

Baboszewo 
W6jta Gminy 

poprzez 
podawanie do 

publicznej 
wiadomosci 

nieprawdy oraz 
manipulowanie 

opiniq publicznq. 
Skarga uznana za 

bezzasadnq. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

5 V.28 .2019 
W sprawie oclwolania Skarbnika pocljE;cia. 

Gminy Oclwolanie Renaty 
]ankowskiej. 
Wykonano. 

W sprawie powolania Skarbnika 
Uchwala wchodzi 

6 V.29 .2019 w zycie z clniem 
·B zcq,l / Gmmy abos ~ 0 

podjl'iCla. 
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Powolano AnnE; 
Guzanowskq. 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 

W sprawie wyrazenia opinii 
w zycie z dniem 

podjE;cia. 
7 V.30.2019 

dotyczqcej utworzenia 
Uchwala dotyczy i prowadzenia osrodka rehabilitacji 

utworzenia dzikich zwierzqt. 
osrodka 

w jarocinie 34. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjE;cia. Podlega 

Zmieniajqca UchwalE; Budzetow,! publikacji 
w Dzienniku 

8 VI.31.2019 
Nr V.25.2019 Rady Gminy UrzE;dowym 

Baboszewo z dnia 7 stycznia WOjewodztwa 
2019 r. 

Mazowieckiego, 
opublikowano 
2102.2019 r. , 

poz. 2356 . 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjE;cia. Podlega 
publikacji 

W sprawie zmiany uchwaly w Dzienniku 
9 V1.32.2019 UrzE;dowym budzetowej gminy na 2019 rok 

Wojewodztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 
2102.2019 r., 

pOZ. 2357. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

W sprawie podzialu srodkow podjE;cia. 
w 2019 roku na dofinansowanie Uchwalq 

doskonalenia zawodowego dokonano 
10 VI1.33.2019 nauczycieli zatrudnionych podzialu srodkow 

w szkolach i przedszkolu, dla na 
ktorych organem prowadzqcym dofinansowanie 

jest Gmina Baboszewo doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli . 

W sprawie okreslenia Uchwala wchodzi 
tygodniowego obowi,!zkowego w zycie z dniem 

wymiaru godzin zajE;c pedagogow, 109.2019 r. 
11 VII.34.20 19 psychologow, logopedow, Podlega 

terapeutow pedagogicznych, publikacji w 
doradcow zawodowych w szkolach, Dzienniku 

przedszkolu i oddzlalach UrzE;dowym 
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przedszkolnych prowadzonych Wojew6dztwa 
przez Gmin~ Baboszewo Mazowieckiego, 

opublikowano 
10,042019 r., paz, 

4722, 
Uchwala okresla 

tygodniowy 
wymiar godzin 

zaj~c nie 
przekraczajCjcy 22 

godziny, 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
u plywie 14 dni ad 

ogloszenia w 
Dzienniku 

W sprawie przyj~cia "Gminnego Urz~dowym 

12 VII.35,2019 
Programu opieki nad zabytkami Wojew6dztwa 
gminy Baboszewo na lata 2019- Mazowieckiego, 

2022" opublikowano 
26,04 .2019 r., 

paz, 5698, 
Program opieki 
nad zabytkami 
zostal przyi~ty, 

Uchwala wchodzi 

W sprawie wyznaczenia w zycie z dniem 

przedstawiciela do Rady 
podj~cia, 

13 VII ,36 ,2019 Przedstawicielem 
Spolecznej przy SPZZOZ 

zostal wybrany w Plonsku 
Bogdan 

Pietruszewski. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

14 VII.37,2019 Prognozy Finansowej Gminy 
Baboszewo podj~cia, 

Wykonano, 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
podj~cia, Podlega 

publikacji w 

W sprawie uchwaly budzetowej Dzienniku 
15 VII.38,2019 Urz~dowym gminy na 2019 rok 

Wojew6dztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 
19,06,2019 r., 

paz, 7685, 

16 VII.39,2019 W sprawie oplaty targowej Uchwala wchodzi 
i w zycie po 
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uplywie 14 dni od 
ogloszenia 

w Dzienniku 
Urz~dowym 

Wojew6dztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 

9.04.2019 r ., poz. 
4681. 

Uchwalq 
okreslono stawki 
oplaty targowej. 

Uchwala wchodzi 
w zycie po 

uplyvvie 14 dni od 
ogloszenia 

w Dzienniku 
UrzEidowym 

Wojewodztwa 
Mazowieckiego, 
0publikowano 
26. 04.2019 r., 

W sprawie okreslenia "Programu poz. 5699. 

17 VI1.40.2019 opieki nad zwierz()tami Uchwalq podjE;to 
bezdomnosci zwierzqt na terenie Program, ktory 
Gminy Baboszewo w 2019 roku" okresla opiekf) 

nad zwierz()tami 
bezdomnymi, 
wylapywanie 
bezdomnych 

psow, opiekE; nad 
zwierzE;tami 

w schronisku oraz 
poszuki wanie 
wlascicieli dla 

zwierzqt . 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjE;cia. 
W sprawie przyjE;cia "Programu Uchwalq przyjE;to 

18 VI1.41.2019 ograniczenia Niskiej Emisji dla Program 
Gminy Baboszewo" ogramczenia 

Niskiej Emisji dla 
Gminy 

Baboszewo. 

W sprawie niewyrazenia zgody na Uchwala wchodzi 

wyodrE;bnienie w budzecie gminy w zycie z dniem 
19 VI1.42.2019 

srodkow stanowiqcych fundusz podjE;cia. 

solecki 
Uchwalq Rada 

Gminy nie 
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wyrazila zgody na 
przekazanie 
srodk6w na 

fundusz solecki. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 20 VIII.43 .2019 Prognozy Finansowej Gminy 

podjE;cia. Baboszewo 
Wvkonano. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjE;cia. Podlega 
publikacji w 

W sprawie uchwaly budzetowej Dzienniku 
VIIL44 .2019 

I 
UrzE;dowym 21 gminy na 2019 rok 

Wojew6dztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 
19062019 r., 

poz. 7687. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

W sprawie udzielenia por;lOcy podjE;cia. 
VIIL45.2019 Pomoc dotyczy 22 finansowej dla Powiatu Ptonskiego 

remontu drogi 
Szymaki-Jarocin-

Sokolniki 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
1.07.19. Podlega 

publikacji 
w Dzienniku 
UrzE;dowym 

WOjew6dztwa 

W sprawie uchwalenia Regulaminu Mazowieckiego, 
opublikowano 23 VlIL46 .2019 utrzymania czystosci i porzqdku na 

5.06.2019 r., poz. terenie Gminy Baboszewo 
7068. Uchwala 

wprowadza 
Regulamin 
u trzymania 

czystosci 
i porzqdku na 
terenie Gminy 

Baboszewo. 
Uchwala wchodzi 

W sprawie metody ustalenia oplaty w zycie z dniem 
1.07.19. Podlega 24 VIIL47 .2019 za gospodarowanie odpadaml 

publikacji w komunalnymi oraz stawki oplaty 
Dzienniku 

I UrzEidOwYlll 
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Wojewodztwa 
Mazowieckiego, 
0publikowano 

5.06.2019 r., poz. 
7069. Uchwala 

wprowadza nowe 
stawki za 

gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi 
w wysokosci -

odpady zbieranie 
w sposob 

selektywny -
13 zL w sposob 

zmieszany 20 zl. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
1.07.19. Podlega 

publikacji w 

W sprawie zwolnienia w cZE;sci 
Dzienniku 

UrzE;dowym 
z oplaty za gospodarowa~le . . Wojewodztwa 

25 VIII.48.2019 odpadami komunalnyml ",:lasclcleh Mazowieckiego, 
nieruchomosci, na ktorych opublikowano 
zamieszkujq mieszkancy 5.06.2019 r., poz. 

7070. Uchwala 
wprowadza 
zwolnienie 

w ~okosci 20%. 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
uplywie 14 dni od 

dnia ogloszenia 
w Dzienniku 
UrzE;dowym 

WOjewodztwa 

W sprawie zasad udzielania 
Mazowieckiego, 
opublikowano 

stypendiow dla uczniow szkol 5.06.2019 r., poz. 
26 VIIl.49.2019 podstawowych i gimnazjow, dla 7071. Uchwala 

ktorych organem prowadzqcym wprowadza 
jest Gmina Baboszewo Regulamin 

udzielania 
stypendiow dla 
uczniow szkol 
podstawowych 
i gimnazjow, dla 

ktorych organem 
prowadzqcymjest 
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Gmina 
Baboszewo. 

W sprawie podwyzszenia 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
kryterium dochodowego 

uplywie 14 dni od 
uprawniajqcego do przyznania 

zasilku celowego w formie 
dnia ogloszenia 

w Dzienniku 
27 VIIl.50.2019 

pienif;znego na zakup posilku lub 
Urzf;dowym 

produkt6w zywnosciowych w celu Wojew6dztwa 
udzielenia wsparcia w ramach Mazowieckiego, 

wieloletniego programu rZqdowego 
opublikowano 

"Posilek w szkole i w domu" na 
lata 2019-2023 

5.06.2019 r., poz. 
7072. Wykonano. 
Uchwala wchodzi 

W sprawie okreslenia zasad zwrotu w zycie po 
wydatk6w poniesionych na uplywie 14 dni od 

swiadczenia z pomocy spolecznej dnia ogloszenia 
w odniesieniu do swiadczen w Dzienniku 

28 VIIl.51.2019 
rzeczowych w tym swiadczenia UrzE!dowym 

rzeczowego w postaci posilku dla Wojew6dztwa 
os6b objE!tych wieloletnim Mazowieckiego, 

programem rzqdowym "Posilek opublikowano 
w szkole i w domu" na lata 2019- 5.06.2019 r., poz. 

2023 7073. 
Wykonano. 

Uchwala 
obowiqzuje od 
1.01.2019 r. 

Podlega 

W sprawie uchwalenia gminnego 
ogloszeniu 

w Dzienniku 
29 VIIl.52.2019 

wieloletniego programu 
Urzf;dowym 

oslonowego "Posilek w szkole Wojew6dztwa 
i w domu" na lata 2019-2023 

Mazowieckiego, 
opublikowano 

5.06.2019 r. , poz. 
7074. 

Wykonano. 
Uchwala wchodzi 

W sprawie zajf)cia stanowiska Rady 
w zycie z dniem 
podjf)cia . Petycja 

30 VIIl.53.2019 Gminy w sprawie petycji dotyczy 
mieszkanc6w przebudowy drogi 

w Lutomierzynie . 

W sprawie ustalenia diety 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
przewodniczqcym organ6w uplywie 14 dni od 

31 VIIl.54.2019 wykonawczych jednostek 
dnia ogloszenia pomocniczych - Soltysom 

w Dzienniku w Gminie Baboszewo 
Urzf)dowym 
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Wojew6dztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 

5.06.2019 r ., poz. 
7075. Dieta 

wynosi 200 zl. 
Uchwala wchodzi 

32 V1II.55.2019 
W sprawie ustalenia w zycie z dniem 

wynagrodzenia W6jta Gminy podjE;cia. 

Baboszewo 
Wysokosc 

wynagrodzenia 
wynosi 10180 zl. 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
uplywie 14 dni od 
dnia ogloszenia 

w Dzienniku 

W sprawie okreslenia zasael UrzE;dowym 

33 VIIL56.2019 
przyznawania i wysokosci eliet 

Wojew6dztwa 

przyslugujqcym Raelnym w zwiqzku 
Mazowieckiego, 

z wykonywaniem manelatu opublikowano 
5.06.20 19 r, poz. 

7076. Dieta 
Przewoelniczqceg 

o Raely wynos i 
1200 zl, Raelnych 

300 zl. 
Uchwala wchodzi 

34 IX.57 .20 19 W sprawie uelzielenia W6jtowi 
w zycie z elniem 

Gmmy Baboszewo wotum zaufania PoeljE;cia. Wotum 
za ufania zostalo 

uelzielone. 
W sprawie rozpatrzenia 

i zatwierelzenia sprawozelania Uchwala wchodzi 

35 IX.58.20 19 
finansowego wraz ze 

w zycie z elniem 

sprawozelaniem z wykonania 
podjE;cia. 

buelzetu Gminy Baboszewo za 2018 
Sprawozelanie 

rok 
zostalo przyjE)te. 

W sprawie uelzielenia W6jtowi Uchwala wchodzi 

36 IX.59.2019 
Gmmy Baboszewo absolutorium 

w zycie z dniem 

z tytulu wykonania buelzetu za PoeljE;cia. 

2018 rok Absolutorium 
zostalo uelzielone. 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 

37 IX.60.2019 
W sprawie ustanowienia pomnika uplywie 14 dni oel 

przyroely 
dnia ogloszenia 

w Dzienniku 
UrzE;elowym 

I Wojew6dztwa 
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Mazowieckiego, 
opublikowano 
1906.2019 r., 

poz.7686. 
Uchwala dotyczy 

ustanowienia 
pomnika przyrody 

w Dluzniewie. 

W sprawie zmiany Wieloletniej Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 38 X.61.2019 Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo podjE!cia. 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjE!cia. Podlega 
publikacji 

W sprawie uchwaly buelzetowej 
w Dzienniku 

39 X.62.2019 UrzE!elowym gminy na 2019 rok 
Wojew6elztwa 

Mazowieckiego, 
opublikowano 
25.07.2019 f. , 

poz. 9226. 
Uchwala wchoelzi 

w zycie po 
uplywie 14 elni oel 

elnia publikacji 
w Dzienniku 
U rZE!elowym 

W sprawie okreslenia zasael Wojew6dztwa 

40 X.63.2019 
przyznawania i wysokosci eliet Mazowieckiego, 

przysluguj'lcych Raelnym w 0publikowano 
zwi'lzku z wykonywaniem manelatu 25.07.2019 f., 

poz. 9277. Dieta 
Przewoelnicz'lceg 
o Raely - 1200 zl, 
Wiceprzewodnicz 
'lcy Raely - 400 zl, 

Raelni - 300 zl. 
Uchwala wchodzi 
w zycie oel elnia 

1.01.19 r. 

W sprawie uchwalenia gminnego Poellega 

wieloletniego programu publikacji 
41 X.64.2019 oslonowego "Posilek w szkole w Dzienniku 

UrzE!elowym i w elomu" na lata 2019-2023 
Wojew6elztwa 

Mazowieckiego, 
0publikowano 
25.07 .2019 f., 
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poz.9228. 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
podjE;cia. Radni 

42 X.65 .2019 
W sprawie nie stwierdzenia w uchwale nie 

wygasniE;cia mandatu radnego stwierdzili 
wygasniE;cia 

mandatu 
radnego. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
1.08.19. Podlega 

publikacji 
w Dzienniku 
UrzE;dowym 

Wojewodztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 
25.07.2019 r., 

W sprawie okreslenia gornych pOZ. 9229. 
stawek oplat ponoszonych przez Uchwala okresla 

wlascicieli nieruchomosci za uslugi gornych stawek 

43 X.66.2019 
w zakresie odbierania oelpadow oplat 
komunalnych oraz w zakresie ponoszonych 

oprozniania zbiornikow przez wlascicieli 
bezodplywowych i transportu nieruchomosci za 

nieczystosci cieklych uslugi w zakresie 
odbierania 
odpadow 

komunalnych 
oraz w zakresie 

oprozniania 
zbiornikow 

bezoelplywowych 
i transportu 
nieczystosci 

cieklych. 
Uchwala wchoelzi 
w zycie z elniem 

W sprawie ustalenia planu sieci PoeljE;cia. Poellega 

publicznych szko! poelstawowych publikacji w 
Dzienniku prowadzonych przez Gminy 

UrzE;elowym 44 X.67.2019 Baboszewo oraz okreslenia granic 
obwoel6w publicznych szko! WOjewoelztwa 

podstawowych oel elnia 1 wrzesnia 
Mazowieckiego, 
opublikowano 

2019 r . 8.10.20 19 r. , poz. 
11612. 

I Wykonano. 
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Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
podj~cia. Podlega 

publikacji 
w Dzienniku 
Urz~dowym 

Wojewodztwa 
W sprawie okreslenia wysokosci Mazowieckiego, 

oplaty za korzystanie opublikowano 
z wychowania przedszkolnego 8.10.2019 r. , poz. 

uczniow obj~tych wychowaniem 11612. Uchwala 

45 X68.2019 
przedszkolnym do konca roku umozliwila 

szkolnego w roku kalendarzowych pobieranie oplat 
w ktorych konczq 6 lat w za korzystanie 

I 
przedszkolu pUblicznym szkolach z wychowania 

podstawowych prowadzonych , przedszkolnego 
przez Gmin<; Baboszewo w oddzialach 

przedszkolnych 
przekraczajqcych 

podstawowy 
wymiar godzin tj . 
5 godzin dziennie 

przez 5 dni 
w tyqodniu 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podj'icia. Wniosek 
dotyczy budowy 

W sprawie rozpatrzenia wniosku 
drogi przy ulicy 

46 X.69.2019 mieszkancow Gminy Baboszewo 
Zacisze, chodnika 

w ciqgu ulicy 
Zacisze, na 

odcinku pomi'idzy 
ulicq Cichq 

i Mlodziezowq 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podj'icia. Wniosek 

W sprawie rozpatrzenia wniosku 
dotyczy budowy 

47 X.70.2019 mieszkancow Gminy Baboszewo 
drogi przy ulicy 

Zacisze, chodnika 
w ciqgu ulicy 

Zacisze oraz jej 
oswietlenia. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

48 Xl.71.2019 
W sprawie udzielenia pomocy podj~cia. Pomoc 

finansowej dla Powiatu Plonskiego dotyczy zakupu 
aparatu RIG z 

I I ramieniem C na i 
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potrzeby SPZZOZ 
w Plonsku 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjllcia. Podlega 
publikacji w 

W sprawie uchwaly budzetowej Dzienniku 
49 Xl. 72.2019 Urzlldowym gminy na 2019 rok WOjewodztwa 

Mazowieckiego, 
0publikowano 
29.08.2019 r., 

poz. 10216. 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
uplywie 14 dni od 

dnia publikacji 
w Dzienniku 
Urzlldowym 

W sprawie ustalenia regulaminu 
WOjewodztwa 

Mazowieckiego, 
50 XI.73.2019 Targowiska Gminnego opublikowano 

w Baboszewie 29.08.2019 r. , 
poz. 10217. 

Us talono 
regulamin 
Gminnego 

Targowiska 
w Baboszewie 

W sprawie Regulaminu 
okreslajqcego wysokosc oraz 

szczegolowe warunki 
przyznawania nauczycielom Uchwala wchodzi 

zatrudnionym w szkolach w zycie po 
i przedszkolu prowadzonych przez uplywie 14 dni od 

Gminll Baboszewo dodatkow: za dnia publikacji 
wyslu91l lat, motywacyjnego, w Dzienniku 

51 XI1. 74.2019 
funkcyjnego, za warunki pracy, Urzlldowym 
szczegolowe warunki obliczania Wojewodztwa 
i wyplacania wynagrodzenia za Mazowieckiego, 

godziny ponad wymiarowe opublikowano 
i godziny dorainych zastllPstw 8.10.2019 r. , poz. 

oraz kryteria i tryb przyznawania 11 611. 
nagrod za osiq9nillcia Wykonano. 

dydaktyczno-wychowawcze, 
a takZe dodatkow 0 charakterze 

socjalnym 
W sprawie zmiany Wieloletniej Uchwala wchodzi 

52 XI1.75.2019 Prognozy Finansowej Gminy w zycie z dniem 
Baboszewo I podjllcia. 
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Wykonano. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjElcia. Podlega 
publikacji 

53 XII.76.2019 
W sprawie uchwaly budzetowej 

w Dzienniku 

gmmy na 2019 rok UrzEldowym 
Wojewodztwa 

Mazowieckiego, 
0publikowano 

8.10.2019 r. , poz. 
11612. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjElcia. Podlega 
publikacj i 

54 XlII. 77.2019 
W sprawie uchwaly budzetowej 

w Dzienniku 

gmmy na 2019 rok 
UrzEldowym 

Wojewoclztwa 
Mazowieckiego, 
0publikowano 

9 .1 2.2019 r. , poz. 
14578. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

1.01.20 r. 
Pocllega 

publikacji w 
Dzienniku 

55 XII1.78.20 19 
W sprawie okreslenia wysokosci 

UrzEldowym 

stawek podatku od nieruchomosci 
Wojewodztwa 

Mazowieckiego, 
opublikowano 

8.11.2019 r. , poz. 
12721. Stawki 

naliczone zgodnie 
z zapisami 
uchwaly. 

Uchwala wchodzi 
w zycie po 

uplywie 14 dni od 
dnia publikacj i 

56 XII1.79.2019 
W sprawie obnizeni~ sredniej ceny 

w Dzienniku 

skupu zyta do celow wymiaru UrzEldowym 

podatku rolnego na rok 2020 
Wojewodztwa 

Mazowieckiego, 
opublikowano 
25.07.2019 r., 

poz.9277. 
Uchwala okresla 
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stawkEl 48,00 zl 
za 1 dt. 

Uchwala wchodzi 
W sprawie wyrazenia zgody na w zycie z dniem 

57 XIIl.80.2019 
zbycie nieruchomosci w trybie podjElcia. 

przetargu ustnego Uchwala dotyczy 
nieograniczonego nieruchomosci w 

Dziektarzewie. 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
u plywie 14 dni od 

dnia publikacji 
w Dzienniku 

58 XIIl.81.2019 
W sprawie uchwalenia Statutu UrzEldowym 

Gminy Baboszewo Wojew6dztwa 
i'vlazowieckiego, 
opublikowano 
10.12.2019 [ , 
poz. 14690 . 
Wykonano. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

59 XIV.82.20 19 Prognozy Finansowej Gminy 
podjElcia. 

Baboszewo Wykonano. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podjElcia. Podlega 
publikacji 

W sprawie uchwaly budzetowej 
w Dzienniku 

60 XIV.83.20 19 UrzEldowym gminy na 2019 rok 
Wojew6dztwa 

i'vlazowieckiego, 
opublikowano 

9.12.20 19 r., poz. 
14579. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
podjElcia z mocq 

obowiqzywania od 
1.09.2019 [ 

W sprawie stwierdzenia Podlega 

61 XIV.84 .20 19 
zakonczenia dzialalnosci publikacji w 

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dzienniku 
Baboszewie UrzEldowym 

Wojew6dztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 

9. 12.20 19 r., poz. 
14580. 
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W sprawie uchwalenia "Rocznego 
programu wspalpracy Gminy Uchwala wchodzi 
Baboszewo z organizacjami 

w zycie z dniem 
62 XIV.85.2019 pozarzqdowymi oraz innymi 

podj~cia. podmiotami prowadzqcymi 
Wykonano. dzialalnosc pozytku publicznego na 

rok 2020" 
Uchwala wchodzi 

w zycle po 
uplywie 14 dni od 

dnia publikacji 

W sprawie zaliczenia drogi do 
w Dzienniku 
Urz~dowym 63 XIV.86.2019 kategorii clrag gminnych Wojewadztwa 

i ustalenia jej przebiegu Mazowieckiego, 
0publikowano 

9.12.2019 r., poz. 
14581. Droga 

w Lutomierzynie 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
uplywie 14 clni od 
dnia publikacji w 

W sprawie Regulaminu korzystania Dzienniku 
Urz~dowym 

64 XIV.87.2019 ze swietlic wiejskich na terenie Wojew6dztwa Gminy Baboszewo 
Mazowieckiego, 
opublikowano 

9.12.2019 r., pOZ. 
14582 . 

Wykonano. 
Uchwala wchodzi 

w zycie po 
Zmieniajqce uchwal~ w sprawie uplywie 14 dni od 
ustalenia szczeg610wych zasad dnia publikacji 

ponoszenia odplatnosci za pobyt w Dzienniku 

65 XIV.88.2019 
w mieszkaniach chronionych Urz~dowym 

i osrodkach wsparcia Wojew6dztwa 
udzielajqcych schronienia osobom Mazowieckiego, 
tego pozbawionych w tym osobom opublikowano 

bezdomnym 9.12.2019 r., poz. 
14583. 

Wykonano. 
Uchwala wchodzi 

W sprawie wyboru metody w zycie z dniem 
ustalenia metody ustalenia oplaty 1.01.2020 r. 

66 XIV.89.2019 za gospodarowanie odpadami Podlega 
komunalnymi oraz ustalenia publikacji w 
wysokosci stawki tej oplaty Dzienniku 

I Urz~dowym 
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WOjewodztwa 
Mazowieckiego, 
opublikowano 

9.12.2019 r., poz. 
14584. Ustalono 

stawkE) za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 
zbieranymi w 

sposob 
selektywny - 22 

z!, w sposob 
zmieszany - 44 zl. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

1.01.2020 r. 
Pocllega 

publikacji w 
W sprawie zwolnienia w cZE)sci z Dzienniku 

oplaty za gospodarowanie UrzE)dowym 
67 XIV.90.2019 odpadami komunalnymi wlascicieli WOjewodztwa 

nieruchomosci, na ktorych Mazowieckiego, 
zamieszkujq mieszkancy opublikowano 

9.12.2019 r. , poz. 
14585. Uchwala 

okresla 
zwolnienie w 

wysokosci 20 % 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

1.01.2020 r. 
Pocllega 

publikacji w 
Dzienniku 

UrzE)dowym 

W sprawie wzoru deklaracji 
WOjewodztwa 

o wysokosci oplaty za 
Mazowieckiego, 

68 XIV.91.2019 
gospodarowanie odpadami 

opublikowano 

komunalnymi 
9.12.2019 r ., poz. 
14586. Uchwala 

okresla 
deklaracjE) 

o wysokosc oplaty 
za 

gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi. 
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W sprawie zmiany Wieloletniej 
Uchwala wchodzi 

69 XV.92.2019 Prognozy Finansowej Gminy 
w zycie z dniem 

Baboszewo 
podj~cia. 

Wykonano. 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
podj~cia. Podlega 

publikacji 

70 XV.93.2019 
W sprawie uchwaly budzetowej 

w Dzienniku 

gminy na 2019 rok 
Urz~dowym 

WOjewodztwa 
Iviazowieckiego, 
opublikowano 
25.03.2020 r., 

pOZ. 3976. 
Uchwala wchodzi 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej 
w zycie z dniem 

71 XV.94.2019 Prognozy Finansowej Gminy 
podj ~c ia z moc,! 

Baboszewo 
obowi,!zywania od 

1.01.2020 r. 
Wvkonano. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 
podj~cia z moc,! 

obowi,!zywania od 
1.01.2020 r. 

Podlega 

72 
Uchwala Budzetowa Gminy 

XV.95.2019 
publikacji w 

Baboszewo na rok 2020 Dzienniku 
Urz~dowym 

WOjewodztwa 
Iviazowieckiego, 
opublikowano 
25.032020 r., 

poz.3977. 

W sprawie zmiany Uchwaly Nr 
Uchwala wchodzi 

VIIl.45.2019 Rady Gminy 
w zycie z dniem 

73 XV.96.2019 Baboszewo z dnia 31.05.2019 r. 
podjElcia. 

. w sprawie udzielenia pomocy 
Zmiana dotyczy 

fmansoweJ dla Powiatu Plonskiego 
kwoty pomocy 

finansowej. 
Uchwala wchodzi 

W sprawie zmiany uchwaly Nr 
w zycie z dniem 

Xl.71.2019 Rady Gminy Baboszewo 
podjElcia. 

74 XV.97.2019 z dnia 23.08.2019 roku w sprawie 
Zmiana dotyczy 

udzielenia pomocy finansowej dla 
zmiana 

Powiatu Plonskiego 
przeznaczenia 

pomocy 
finansowej. 
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W sprawie planu pracy Komisji 
Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 75 XV.98.2019 Rewizyjnej Rady Gminy Baboszewo 

podj~cia. na 2020 rok 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 

76 XV.99.2019 
W sprawie planu pracy Rady w zycie z dniem 

Gminy Baboszewo na 2020 rok podj~cia. 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

podj~cia. 
Petycja dotyczy 

77 XV.100.20 19 W sprawie przekazania petycj i zmiany przepisow 
prawa, 

I 
przekazana 

zgodnie 
z wlasciwosciq. 

W sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki Uchwala wchodzi 

78 XV.101.2019 
i Rozwiqzywania Problemu w zycie z dniem 

Alkoholowych oraz podj~cia. 
Przeciwdzialania Narkomanii dla Wykonano. 
Gminy Baboszewo na 2020 rok 
W sprawie przystqpienia Gminy Uchwala wchodzi 

79 XV.102.20 19 
Baboszewo na wykonywanie w zycie z dniem 
dzialalnosci w zakresie uslug podj~cia. 

telekomunikacyjnych Wykonano. 
W sprawie przyj~cia stanowiska 

dotyczqcego trudnej sytuacji Uchwala wchodzi 

80 XV. 103.2019 
w gospodarce odpadami w Gminie w zycie z dniem 

Baboszewo oraz potrzeby zmian podj~cia. 
ustawowych dotyczqcych Wykonano. 

gospodarki odpadami 
W sprawie przyjE;cia stanowiska Uchwala wchodzi 

dotyczqcego trudnej sytuacji 
w zycie z dniem 81 XV.104.2019 w oswiacie w Gminie Baboszewo 

oraz potrzeby zmian ustawowych 
podjE;cia. 

dotyczqcych oswiaty 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 
W sprawie utworzenia osrodka w zycie z dniem 
wsparcia w Gminie Baboszewo, 1.01.2020 r. 

osrodek wsparcia Klub "Senior +" Podlega 
wlqczenia go do Gminnego publikacji 

82 XV. I05.20 19 Osrodka Pomocy Spolecznej w Dzienniku 
w Baboszewie oraz ustalenia UrzE;dowym 
odplatnosci za uczes tnictwo WOjewodztwa 

w zajE;ciach prowadzonych przez Mazowieckiego, 
osrodek wsparcia Klub "Senior +" 0publikowano 

31.12 .20 19 r., 
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poz. 16053. 
Wvkonano . 

Uchwala wchodzi 
w po uplywie 14 

dni od dnia 
publikacji 

W sprawie zmian w statucie w Dzienniku 
Urz~dowym 83 XV.I06.2019 Gminnego Osrodka Pomocy 

WOjewodztwa Spolecznej w Baboszewie 
Mazowieckiego, 
opublikowano 
31.1 2.2019 r., 

pOZ. 16054. 
Wykonano. 

Uchwala wchodzi 
w zycie z dniem 

W sprawie wyrazenia zgocly na podj~cia. 
84 XV.I07 .2019 nabycie nieruchomosci Zakup 

zabudowanej nieruchomosci 
w Baboszewie -

mlvn 
Uchwala wchodzi 
w po uplywie 14 

dni od dnia 
publikacji 

W sprawie wzoru cleklaracji w Dzienniku 

85 XV.108 .20 19 o wysokosci oplaty za Urz~dowym 
gospoclarowanie odpaclami Wojewodztwa 

komunalnymi Mazowieckiego, 
opublikowano 
31.12 .2019 r., 

poz. 16054. 
Wvkonano. 

Tabela nr 33. Szczeg6lowy wykaz uchwal i ich wykonanie. 
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8 . Cz~sc analityczna 

1. Przedszkole w Baboszewie, ul. J. A. Brodeckich 4A, 09-1 30 Baboszewo. 

2. Szkola Podstawowa im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie, 

ul. J. A. Brodeckich 6, 09-1 30 Baboszewo. 
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3. Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Poiesiu, Poiesie 9, 09-130 

Baboszewo. 

- --• III 

4. Szkola Podstawa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewie 17, 

09-130 Baboszewo. 
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5. Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, 09-130 Baboszewo. 

W roku szkolnym 2018/2019 do 4 szkol podstawowych ucz~szczalo 772 uczniow 

od grupy przedszkolnej do VIII, a do III klas gimnazjum do 31 sierpnia 2019r. 

ucz~szczalo 80 uczniow. Natomiast do przedszkola w Baboszewie ucz~szczalo 106 

dzieci w wieku 6,5,4 i 3 lata. 
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Iednostki oswiatowe funkcjonujqce na terenie gminy Baboszewo - liczba 

uczniow w poszczegolnych szkolach: 

Grupa Klasa I Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Razem 

przedszkolna 
II III IV V VI VII VIII 

20 10 11 11 13 17 4 13 11 110 

Tabela nr 34. Liczba uczni6w w SP w Polesiu* 

Klasa I Klasa Klasa Razem 

Ir III 

0 0 12 12 

Tabela nr 35 . Liczba uczni6w w gimnazjum w Polesiu* 

Grupa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Razem 

przedszkolna 0 I 
II III IV V VI VIr VIII 

21 9 10 8 7 17 15 10 9 9 115 

Tabela nr 36. Liczba uczni6w w SP w Mystkowie* 

148 



Grupa Klasa I Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Razem 

przedszkolna 
II III IV V VI VII VIII 

3-4Iatki 19 9 6 14 16 10 17 9 12 130 

5-6latki 16 

Tabela nr 37. Liczba uczniow SP w Sarbiewie* 

Grupa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Oddziai Razem 

przedszkolna I speCjalny 
II III IV V VI VII VIII 

Klasa 0 

16 48 44 32 59 67 46 51 44 10 417 

Tabela nr 38. Liczba uczniow w SP w Baboszewie* 

Klasa Klasa Klasa III Razem 

I -II 
III w oddziale 

specjalnym 

0 66 2 68 

Tabela nr 39. Liczba uczniolV w gimnazjum w Baboszewie* 

Grupy I-IV grupa V klasa "0" Razem 

64 42 106 

Tabela nr 40. Liczba uczniolV IV Przedszkolu IV Baboszewie.* 

* ZrOdlo tabeli nr 34-40: sprawozdanie SIO - 2019 r. oraz arkusze organizacji szkoi i przedszkoli na 

rok szkolny 2018/2019. 
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Kadra pedagogiczna: w etatach 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddzialow 

1 godzin zajllc obowiqzkowych oraz godzin zajllc dodatkowych w szkolach 

w przedszkolach. W roku szkolnym 2018/2019 w szkolach podstawowych, 

gimnazjach i przedszkolach ogolem bylo zatrudnionych 132 nauczycieli, z czego 110 

pracowalo w pelnym wymiarze czasu pracy oraz 22 w niepelnym wymiarze czasu 

pracy. W jednostkach oswiatowych bylo zatrudnionych 40 pracownikow administracji 

i obslugi, z czego w aclministracji zatrudnionych bylo 6 osob, a 34 osob to pracownicy 

obslugi. Stan zatruclnienia nauczycieli w poszczegolnych placowkach obrazuje 

ponizsza tabela. 

NauczycieJe: Sta:i:ysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Zatrudnieni 0 2 3 15 

w pelnym wymiarze 

Zatrudnieni w 0 0 1 3 

niepelnym wymiarze 

Razem: 0 2 4 18 

Ogo/em etatow: 21,33 

Tabela nr 41. Etaty w SP w Polesiu** 
Pracownikow administracji i obslugi: 5 etatow. 

Nauczyciele: Stazysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowan 

y 

Zatrudnieni 1 1 1 10 

w pelnym wymiarze 

Zatrudnieni w niepelnym a 1 a 5 

wymiarze 

Razem: 1 2 1 15 

Ogolem etat6w: 14,37 

Tabela nr 42. Etaty w SP w Mystkowie.** 

150 



Pracownik6w administracji i obslugi: 4 etaty. 

Nauczyciele: Staiysta Kontraktowy 

Zatrudnieni 0 3 

w pelnym wymiarze 

Zatrudnieni w niepelnym 0 0 
wymiarze 

Razem: 0 3 

Ogolem etatow: 18,27 

Tabela nr 43. Etaty w SP w Sarbiewie** 
Pracownik6w administracj i i obslugi: 4 etaty. 

Nauczyciele: Staiysta Kontraktowy 

Zatrudnieni 0 6 

w pelnym wymiarze 

Zatrudnieni w niepelnym 0 0 
wymiarze 

Razem: 0 6 

Ogolem eta tow: 55,00 

Tabela nr 44. Etaty w SP w Baboszewie** 
Pracownik6w administracji i obslugi: 14 etat6w. 
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Mianowany Dyplomowany 

6 7 

3 5 

9 12 

Mianowany Dyplomowany 

8 40 

2 2 

10 42 



Nauczyciele: Stazysta Kontraktowy 

Zatrudnieni 0 0 

w pelnym wymiarze 

Zatrudnieni w niepelnym 0 0 
wymiarze 

Razem: 0 0 

Ogolem eta tow: 7,00 

Tabela nr 45. Etaty w Przedszkolu w Baboszewie** 
Pracownikow administracji i obslugi: 13 etatow 

Mianowany Dyplomowany 

4 3 

0 0 

4 3 

** zrodlo: Sprawozdanie - Spis SIO-wrzesien 2018 r. oraz arkusze organizacji szkol 

i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 

Waznym warunkiem funkcjonowania oswiaty Sq kwalifikacje kadry 

pedagogicznej. Status zawodowy nauczycieli i ich wyksztalcenie majq tez znaczqcy 

wplyw na wielkosc srodkow finansowych w budzecie oswiatowym. Zdecydowana 

wit:lkszosC nauczycieli i pedagogow szko! posiada peine kwalifikacje, wielu caly czas 

sit:l doskonali. Dane z roku szkolnego 2018/2019 vvykazujq, ze kadra pedagogiczna to 

nauczyciele z wyzszym wyksztalceniem i przygotowaniem pedagogicznym. 

Liczba nauczycieli wedlug stopni awansu zawodowego w Gminie Baboszewo: 

Nauczyciele stazysci - 1 

Nauczyciele kontraktowi - 13 

Nauczyciele mianowani - 28 

Nauczyciele dyplomowani - 90 

Razem - 132 nauczycieli. 

Zgodnie z regulacjami okreslonymi rozporzqdzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
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przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., pOZ. 393). PostE;powanie egzaminacyjne na stopien 

nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadz<!cy szko!E;. W roku szkolnym 

2018/2019 ubiegaly siE; 0 podwyzszenie stopnia awansu zawodowego na stopien 

nauczyciela mianowanego 4 nauczycieli. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 

20 18/2019, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono naklady w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli (dofinansowanie kosztow ksztalcenia) wydatkowano kwotE; 41 537,46 zl. 

Stypenclia Woj ta Gminy Baboszewo 

Do UrzE;dll Gminy Baboszewo, w dniach 12-14.06.2019. wplynEilo 80 wnioskow 

dyrektorow szko! 0 przyznanie stypendillm za wyniki w nallce / konkursach lub 

olimpiadach przeelmiotowych / zawoelach sportowych za rok szkolny 2018/2019. 

Wszystkie wnioski zostaly zlozone zgodnie z Uchwalq nr VII1.49.2019 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 31 maj a 2019 r. w sprawie zasaelllelzielania stypendiow ella uczniow 

szkol podstawowych i gimnazjow, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina 

Baboszewo (Dz. Woj. Maz. z 20 19 r. poz. 7071 z poin. zm.). Komisja przyzna!a 

stypendillm za wyniki w nallce / konkursach lub olimpiadach przedmiotowych / 

zawoelach sportowych 80 llczniom na Iqcznq kwotE; 23400,00 zl. 

Liczba 
l <!czn a 

Lp Wnioskodawca wnioskowana kwota 
uczniow 

(zl) 

1. 
Dyrektor Szkoty Podstawowej 

im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 
8 1600,00 

2. Dyrektor Szkoly Podstawowej w Mystkowie 4 800,00 

3. 
Dyrektor Szkoty Podstawowej 

im. J ana Brodeckiego IV Polesiu 
9 1800.00 

4. 
Dyrektor Szkoty Podstawowej 

59 19200,00 
im. J6zefa Wybickiego w BaboszelVie 

Razem: 80 23400,00 

Tabela nr 46. Stypendia W6jta Gminy Baboszewo. 
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Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty, Gmina 

Baboszewo w 2019 r. otrzymala z budzetu panstwa dotacj~ celowq z przeznaczeniem 

na pomoc materialnq w formie stypendium szkolnego dla 110 uczniow w wysokosci 

74965,00 zl. Ze srodkow wlasnych Gmina Baboszewo przekazala 8 662,86 zl. 

Prace remontowe obiektow oswiatowych 

Lp. Nazwa jednostki Zakres wykonywanych prac 

oswiatowej 

Prace malarskie wewnqtrz budynku - kuchnia, 

Przedszkole 
sale zaj~c . 

1. Adaptacja pomieszczen dla dzieci 2,5-3 Iatkow. 
w Baboszewie 

Ogrodzenie placu przy zaadaptowanym budynku 

- miejsce do zabawy dla dzieci. 

Prace malarskie wewnijtrz budynku. 

Szkola Podstawowa Pol"czenie dwoch sal klasowych i utworzenie 

2. im. J ozefa Wybickiego nowego pokoju nauczycie lskiego. 

w Baboszewie Polijczenie dwoch szkol: Szkoly Podstawowej 

i dawnego Gimnazjum otwartym lijcznikiem. 

Szkola Podstawowa Prace malarskie wewniltrz budynku. 
3. 

w tvlystkowie Wykonanie posadzki w dwoch klasach. 

Remont lazienek. 

Wycinka drzew na placu przed szkolil. 

Szkola Podstawowa Wymiana hydrantu i kostki brukowej. 

4. im. Jana Brodeckiego Nowe nasadzenia krzewow ozdobnych. 

w Polesiu Polozone plytki w nowym pokoju nauczycielskim 

i W swietlicy. 

Remont w gabinecie logopedycznym. 

Szkola Podstawowa 

5. im. ks. tvl.K. Sarbiewskiego Prace malarskie wewniltrz budynku. 

w Sarbiewie 

Tabela nr 47. Szczeg610IVY opis prac remontowych obiekt6w oswiatowych. 
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B.1. Kuitura, sport i rekreacja 

Marsz Gwiaidzisty 

18.05.2019 r. odbyl si~ Marsz Gwiaidzisty. Jest to bezplatna impreza, kt6ra 

kazdego roku skupia i integruje coraz wi~cej milosnik6w wycieczek rowerowych, 

spiyw6w kajakowych czy pieszych wycieczek. Organizatorami marszu - opr6ez 

Starostwa Powiatowego w Plonsku Sq gminy: Plonsk, Baboszewo i Soehoein, a takze 

miasto Plonsk i N adlesnietwo Plonsk. 

Tegoroezny rajd odbywal si~ na trzeeh dowolnie wybranyeh przez uezestnik6w 

trasaeh : 

1. Plonsk - Straeh6wko - Poswi~tne - Siedlin - Rainiewo - Poezernin - Miehalinek -
Lisewo - Kr~pica - Osiek - Joniee - Kraj~ezyn - Kr61ewo - Idzikowiee - Salomonka -
Kuehary Kr61ewskie. 

2. Baboszewo - Kroscin - Galomin - Dluzniewo - Sarbiewo - Smardzewo - Koliszewo 
- Soehoein - Kondrajee - Kuehary Kr61ewskie. 

3. Sochocin - Nowe Miasto - Miszewo Wielkie - Kr61ewo - Kuehary Kr61ewskie. 

Grupowe zdj~cie uczestnikow Marszu Gwiaidzistego w 2019 r. 
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Uczestnicy raj du, ruszajqcy z Baboszewa mieli op6Zniony wyjazd ze wzgl!)du na 

obfite opady deszczu. Z tego tez wzgl!)du wiele os6b zrezygnowalo . Jednakze ci 

najwytrwalsi zakonczyli rajd w planowanym miejscu spotkania w szk6lce lesnej 

w Kucharach Kr61ewskich w gm. Sochocin, gdzie mogJi zwiedzic kwitnqce ogrody, po 

czym wr!)czono im medale za uczestnictwo. Marsz Gwiaidzisty zakonczyl si!) 

wsp61nym POcz!)stunkiem i odpoczynkiem. 

Uczestnicy Marszu Gwiaidzistego w 2019 r . 

VI Piknik Patriotyczno - Rodzinny w Dziektarzewie 

9 czerwca 20 19 r. odbyl si!) VI Piknik Patriotyczno - Rodzinny w Dziektarzewie 

ku czci Powstanc6w Styczniowych. 
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VI Piknik Patriotyczno - Rodzinny w Dziektarzewie 

9 czerwca 2019 r. odbyl siE; VI Piknik Patriotyczno - Rodzinny w Dziektarzewie 

ku czci Powstancow Styczniowych. 

Sadzenie D~bu Katynskiego przez Wojta Gminy Baboszewo. 

Wspolorganizatorami imprezy byla Parafia Sw. Katarzyny w Dziektarzewie oraz 

Gmina Baboszewo, partnerami Szkola Podstawowa w Polesiu i Gmina Glinojeck. 

Uroczystosci tradycyjnie rozpoczE;1y si~ mSZq sw. w Kosciele Sw. Katarzyny, nast~pnie 

uczestnicy udali siE; do grobu Powstancow Styczniowych, gdzie zostal posadzony Dqb 

Katynski. Okolo godz. 14:00 na terenie przy Kosciele rozpoczql siE; piknik, na ktorym 

w pierwszej kolejnosci inscenizacjE; z Powstania Styczniowego wystawila Grupa 

Rekonstrukcyjna, wystqpil zespol D, uczniowie ze Szkoly Podstawowej w Polesiu, 

odbyly siE; pokazy strazackie. Dla dzieci przygotowano plac zabaw, serwowano m.in. 

grochowkE;, ciasta. 
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W trakcie pikniku odbyly sie; konkursy tanca, przeciqgania liny, rzut beretem, 

noszenie zon na plecach. Na zakonczenie rozlosowano nagrody glowne, a 0 godz. 

20:30 uczestnicy zgromadzili sie; przy ognisku na wspolnym spiewie piesni 

patriotycznych. 

Zabawa taneczna podczas VI Pikniku Patriotyczno - Rodzinny w Dziektarzewie. 

Powitanie Lata 2020 

Festyn "Powitanie Lata" w Baboszewie jest cyklicznq imprezq masowq 

organizowanq od 2006r. i przyciqga corocznie okolo 1000 osob nie tylko mieszkancow 

gminy Baboszewo i sqsiednich. Impreza ma charakter kulturalno-rekreacyjny 

i realizuje cele w zakresie eclukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym i sportowym. 

W 20 19 roku Baboszewo oficjalnie powitalo lato 15 czerwca. Impreza oclbyla 

sie; tradycyjnie na terenie rekreacyjnym przy ulicach Warszawskiej i Przemyslowej. 

Dzie;ki realizacji zadania publicznego pn. "Aktywne clziecko" przez Gmine; Baboszewo 
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i Stowarzyszenie SET dzieci mogly korzystac bezplatnie ze sprzEitu do zabaw 

i cwiczen, takich jak m.in. dmuchane scianki wspinaczkowe ze zjezdzalniami, tory 

przeszkod, trampoliny, mini lodki. ImprezEi uswietnily wystEiPY przedszkolakow 

i uczniow szkol z terenu gminy, a takze finalisci gminnych eliminacji konkursu 

"Wygraj szansEi" oraz laureaci II Ogolnopolskiego Festiwalu Piesni i Tanca "Polska 

Niepodlegla" . ImprezEi uatrakcyjnil konkurs fotograficzny oraz wiedzy 0 gminie 

Baboszewo. Na scenie wystqpili ukrainski zespol Namysto, zespol Kasa Chorych 

z Przyjaciolmi, a na koniec - Kordian. 

Zespo/ "Kordian " wyst~pujQey podezas Powitania Lata 2019. 

IV Dozynki Parafialno - Gminne w Baboszewie 

8 wrzesnia 2019 r. odbyly siEi IV Dozynki Parafialno - Gminne w Baboszewie. 

Uroczystosc rozpoczEila siEi mSZq swiEitq w Kosciele pod wezwaniem Matki Boskiej 

CZEistochowskiej w Baboszewle, kt6rq odprawil ks. kanonik Stanislaw Gutowski. Po 
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uroczystej mszy swif,)tej korowod doiynkowy, skladajqcy sif,) z przedstawicieli 

poszczegolnych solectw, Orkiestry Df,)tej z gminy Baboszewo oraz wladz gminy 

i zaproszonych gosci, przeszedl na plac rekreacyjny, gdzie gospodarz gminy - Wojt 

Bogdan Janusz Pietruszewski dokonal oficjalnego otwarcia dozynek. 

Korowod wiencow doiynkowych podczas IV Doiynek Parafialno - Gminnych. 

Zaszczytnq funkcjf,) starostow doiynkowych w tym roku pelnili panstwo Roia 

i Pawel Ostrowscy i to wlasnie oni przekazali chleb z tegorocznych plonow na rf,)ce 

gospodarza. Po zakonczeniu obrzlldu doiynkowego odbyl sif,) emocjonujqcy turniej 

solectw, w trakcie ktorego kaida druiyna krotko zaprezentowala sif,) na scenie, 

a konkurencje przeprowadzone w ramach turnieju byly formq niespodzianki i byly 

oglaszane przed rozpoczf,)ciem danej konkurencji. Do Turnieju zglosily sill: 

Baboszewo, Jarocin, Kroscin, Lutomierzyn. Uczestnikami Turnieju zgodnie 

z regulaminem musieli bye pelnoletni mieszkancy jednego solectwa, 5-osobowe 

druiyny, skladajqce sif,) minimum z 1 kobiety i 1 mf,)iczyzny. Zwycif,)zcq zostalo 

solectwo Jarocin, ktore po zakonczeniu wszystkich konkurencji uzyskalo najwif,)kszq 

liczb:; punktow i otrzymalo nagrod\i w wysokosci 500 zl. II miejsce i nagrod\i 400 zl 
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zaprezentowal siE;! pluton Strzelcow z Mystkowa. 0 godz. 17.00 zgromadzonq przed 

scenq publicznosc rozgrzal zespol Eratox. 

5t61 dOiynkowy wystawiony w trakcie IV Doiynek Parafialno - Gminnych. 

Dozynki Diecezjalno-Gminne w Szerominku 

15 .09.2019 r. odbyly siE;! dozynki diecezjalno - gminne w Szerominku, w ktorych 

organizatorami byli: gmina Plonsk i diecezja plocka, wspolorganizatorami: gmina 

Baboszewo, miasto Plonsk, parafia sw. Ojca Pio w Plonsku, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Plonsku oraz Gminny Zaklad Komunalny w Plonsku. Uroczystosc 

rozpoczE;!la siE;! Mszq SwiE;!tq polowq koncelebrowanq przez ksiE;!dza Romana 

Marcinkowskiego, a po jej zakonczeniu nastqpil ceremonial dozynkowy. 
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Przedstawiciele Gminy Baboszewo na Doiynkach Diecezjalno - Gminnych w Szerominku. 

Oficjalnego otwarcia dokonali: Wojt Gminy Plonsk Aleksander Jaroslawski, burmistrz 

Plonska Andrzej Pietrasik, starosta Elzbieta Wisniewska, w imieniu ministra rolnictwa 

- posel Marek Opiola. Atrakcje towarzyszijce imprezie to zabawy z Animatorem dla 

dzieci, stoiska z produktami lokalnymi, koncert zespolow: Woow, Na luzie Cover Band, 

Kordian, Horyzonty oraz gwiazda wieczoru Golec uOrkiestra. Rozstrzygnie;to konkurs 

na najladniejszy wieniec dozynkowy, ktory wygralo solectwo Brody, drugie miejsce 

zaje;la Gmina Baboszewo, zas trzecie parafia sw. Wojciecha w Nasielsku. Wieniec 

reprezentujijcy gmine; Baboszewo zostal wykonany przez Solectwo Zbyszyno. Odbyl 

sie; rowniez konkurs na najciekawsze stoisko, w ktorym pierwsze miejsce zaje;lo Kolo 

Gospodyn Wiejskich w Szerominku, drugie Nadlesnictwo Plonsk, a trzecie -

Stowarzyszenie "Uszy do Gory". 
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HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA W BABOSZEWIE 

Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie wraz z boiskiem zewnE;trznym 

o nawierzchni syntetycznej Sq obiektami administrowanymi przez Urzqd Gminy. 

W godzinach od 8:00 do 15:00 korzystajq z nich uczniowie Szkoly Podstawowej 

i Przedszkola w ramach wychowania fizycznego. Od godz. 16:00 do 21:00 obiekty Sq 

dostE;pne dla wszystkich zainteresowanych za odplatnosciq. 

Budynek Hali Sportowo - Widowiskowej w Baboszewie. 

Budowa obiektu trwala od 30.06.1997r. do 28.04 .2000r. Koszt inwestycji - 3 

mIn zl w tym dofinansowanie 1 mIn z UrzE;du Kultury Fizycznej i Sportu. Uroczyste 

otwarcie Hali Sportowo-Widowiskowej odbylo siE; 08.06.2000r. Hala dysponuje w pelni 

wyposazonq sal,! sportow,! z widowni,! na 330 os6b, sal,! korekcyjno-gimnastycznq, 

aulq ze stolami do tenisa stolowego oraz silowniq z pelnym wyposazeniem czy saunq. 

W 2001 roku Hala otrzymala nagrodE; III stopnia na najlepiej zaprojektowany 

i wykonany obiekt sportowy w kategorii hal sportowych 0 wymiarach areny 44mx22m 

i wiE;ksze, przyznanq przez Urzqd Kultury Fizycznej i Sportu. 
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Od 2002 roku Hala Sportowo - Widowiskowa, jakojeden z nielicznych obiektow 

sportowych posiada swoje logo. Pomyslodawcq powstania i nadania symbolu byl 

koordynator sportu Piotr Lipinski, a glownym projektantem jego 11-letni syn Marcin. 

W 2001 roku zaprojektowali i stworzyli aktualnie istniejqce logo. Symbol hali 

przedstawia glow~ orla w koronie na tie pilki noznej. Pod spodem widnieje wst~ga 

z datq 1999 - czyli data pierwszego wydarzenia jakie mialo miejsce w Hali Sportowo

Widowiskowej - Sylwester 1999/2000. Glowa Orla nawiqzuje do symbolu panstwa; 

pilka symbolizuje gry zespolowe; korona natomiast wienczy marzenia wszystkich tych, 

ktorych celem bylo powstanie tak pi~knego i [unkcjonalnego obiektu sportowego. 

Od paidziernika 2003 roku przy obiekcie funkcjonuje boisko ze sztucznq 

nawierzchniq do pilki noznej, n;cznej, siatkowki, koszykowki wraz z zapleczem 

sanitarnym. Od godziny 16:00 udost~pnianejest wszystkim ch~tnym za odplatnosciq. 

Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie slynie z organizowania wielu 

imprez. Pierwszym wydarzeniem, ktore mialo miejsce w nowo wybudowanej hali byl 

Bal Sylwestrowy 1999/2000. Rok 2000 witalo 370 gosci. W przeciqgu tych 19 lat na 

deskach hali odbyly si~ 873 imprezy 0 charakterze sportowym i kulturalnym. 

N ajwi~kszq slawq i popularnosciq cieszy si~ organizowana od 17 lat Halowa 

Liga Pilki Noznej, ktora przyciqga rzesz~ kibicow i uczestnikow. Liga corocznie 

zaczyna si~ w paidzierniku i konczy w maju. Na zakonczenie kazdego sezonu mamy 

przyjemnosc goscic postacie zwiqzane z pilkq noznq. W poprzednich edycjach swojq 

obecnosciq zaszczycili nas m.in. Robert Gadocha, Jan Tomaszewski, Dariusz Kubicki, 

Dariusz Dudek, Andrzej Szarmach, Jerzy Engel, Jan Domarski, Dariusz Gorski, Edward 

Klejdinst, Andrzej Strejlau, Leslaw Cmikiewicz, Sebastian Szcz~sny, Radoslaw 

Majdan, Marcin Zewlakow, Dariusz Szpakowski, Tomasz Hajto, Tomasz Iwan, Piotr 

Swierczewski, Wladyslaw Zmuda, Grzegorz Lato i Dariusz Dziekanowski. 
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Zak onczenie Ha/owej Ligi Pilki Noinej w Baboszewie. 

W 2019 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie odbylo siE) 46 

imprezy sportowo-kulturalnych z czego 21 to imprezy typowo szkolne: turnieje pilki 

noznej, H;cznej dziewczqt i chlopcow (cwierCfinaly, polfinaly, finaly), mistrzostwa 

powiatu, rejonu. Pozostale to imprezy cykliczne, ktore na stale wpisane Sq w kalendarz 

wydarzen w Hali Sportowej. 

Ilose Ilose 
Nazwa wydarzenia grajqcych/uczestnikow 

druZyn/kategorie 

Zawody szkolne 94 11 28 

Halowa Liga Pilki N oznej 

XVII Edycja 
8 141 

(lV-VIII kolejka) 
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Halowa Liga Pilki Noznej 

XVIII Edycja 
10 183 

(I-III kolejka) 

Halowy Turniej Pilki 

Noznej Junior6w 

Mlodszych 0 Puchar 

Prezesa Klubu GKS 6 72 

"ORLI;TA" Baboszewo 

Turniej HM Trans CUP 12 144 

31 Mi~dzynarodowy 

Wyscig Kolarski memo 
13 76 

Andrzeja 

Trochanowskiego 

II Og61nopolski Wyscig dla 
40 --------------

Amatorow 

II Ogolnopolski Festiwal 

Piesni i Tanca "Polska 
5 130 

Niepodlegla" 

Mistrzostwa Mazowsza 

Junior6w i Kadet6w 7 70 

w Tenisie Stolowym 

Turniej Brydza 

Sportowego OTP* 

o Puchar Gminy 39 78 

Baboszewo Grand Prix 

Mazowsza 
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MiE;dzynarodowy Turniej 

Oldboyow 0 Puchar 
14 127 

Marszalka Woj. 

Mazowieckiego 

Rodzinny Turniej Pilki 
7 79 

Noznej 

Pilkarski Puchar Lata 11 158 

Turniej 0 Puchar Wojta 
9 85 

Gminy Baboszewo 

Turniej Brydza 

Sportowego 2 OTP* 
27 54 

o Puchar Wojta Gminy 

Baboszewo 

Ogolnopolski Mikolajkowy 

Turniej Halowej Pilki 

Noznej Oldboyow 

o Puchar firmy ART-DAN 10 90 

Tabela nr 48. Imprezy Sportowe w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie w 2019 r. 

W kwietniu 2019 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej odbyly siE; Indywidualne 

Mistrzostwa WOjewodztwa Mazowieckiego Juniorow i Kadetow w Tenisie Stolowym 

majqce na celu popularyzacjE; tenisa stolowego wsrod dzieci i mlodziezy. 

1 maja 2019 roku w Baboszewie odbyl siE; trzynasty raz z rZE;du 31 

MiE;dzynarodowy Wyscig Kolarski Memorial Andrzeja Trochanowskiego. 

W zawodach wziE;lo udzial 13 zespolow: czolowe zespoly krajowe oraz 5 ekip 

zagranicznych co dalo liczbE; 76 uczestnikow. Kolarze przejechali Iqcznie w jednej 

rundzie 21, 1 km Iqcznie 168,8 km. Wyscig rozpoczql siE; 013:00, a zakoilczyl okolo 
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17:30. Start i meta znajdowaly sie; przy ul. ]. i A. Brodeckich przy Hali Sportowo

Widowiskowej w Baboszewie. 

31 Mi~dzynarodowy Wyscig Kolarski Memorial Andrzeja Tochanowskiego 

wygral ubiegloroczny mistrz 35-letni Czech Alois Kankovsky (Elkov - Author), drugie 

miejsce wywalczyl Maciej Paterski (Wibatech Merx Wroclaw), trzecie miejsce zajql 

Frantisek Sisr (Elkov - Author). 

Imprezq towarzyszqcq podczas tegorocznego Wyscigu byl II Ogolnopolski 

Wyscig Kolarski Amatorow. W wyscigu wzie;lo udzial 40 uczestnikow. Wyscig ten byl 

podzielony na 6 kategorii. 

OPEN: 

I miejsce: Grzegorz Golonko 

II miejsce: Jacek Sargalski (Karomet Team) 

III miejsce: Robert Wlodarczyk (LTM Masters Team) 

M-117-35Iat 

I miejsce : Jacek Sargalski (Karomet Team) 

II miejsce: Girall Tur Gabriel (Inter Cars Sonic Bike Team) 

III miejsce: Kamil Kllszmider (TRW MTB Raciqz) 

M-2 36-45 lat 

I miejsce: Grzegorz Golonko 

II miejsce: Robert Wlodarczyk (LTM Masters Team) 

III miejsce: Kamil Karwat (Swiat Rowerow Team) 

M-3 46-55 lat 

I miejsce: Krzysztof Kaczynski (Active Jet) 

II miejsce: Jaroslaw Chojnacki (Active Jet) 

III miejsce: Zbigniew Maciejewski 

M-4 56-65 lat 
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I miejsce: Waldemar Delezynski (ZTC Zyrardow) 

II miejsce: Andrzej Saja 

Tego same go dnia w Baboszewie na scenie przy Hali Sportowo-Widowiskowej 

obejrzec mozna bylo wystf!py dzieci mlodziezy, kt6re wzi~ly udzial 

w II Ogolnopolskim Festiwalu Piesni i Tanca "Polska Niepodlegla". Tegoroczny 

Festiwal odbyl si~ pod honorowym patronatem Marszalka Wojewodztwa 

Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Instytutu Tradycji Narodowej, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i logo "Niepodlegla". Myslq przewodniq Festiwalu bylo 

propagowanie idei patriotycznych. 

Do udzialu w Festiwalu zglosilo si~ 130 uczestnik6w, w tym 32 solistow w r6Znych 

kategoriach wiekowych. Festiwal podzielony byl na dwie kategorie: solisci i zespoly. 

W kategorii solisci wyodr~bnione zostaly trzy kategorie wiekowe : 

8-11 lat: 

I miejsce: Marta Skibinska (PORT w Ciechanowie) 

II miejsce: Marcelina Chyczewska (SP Raciqz) 

III miejsce: Antonina Zarzycka (NSP Zywioly) 

12-151at: 

I miejsce: Adam Gruda (SP Dzierzqznia) 

II miejsce: Iza Wisniewska (SP Gojsk) 

III miejsce: Zuzanna Rapusta (SP2 Plonsk) 

16-21Iat: 

I miejsce: Filip Melzacki (LO Plonsk) 

II miejsce: Aleksandra Sienkiewicz (ZS 1 w Plonsku) 

III miejsce: Adrian Werle (SOSW w Plonsku) 

Wyr6Znienia otrzymali: 

- Kolo muzyczne przy Szkole Podstawowej w Baboszewie 

- Weronika Melzacka (SP Baboszewo) 
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- Julia Zuchowska (SP Gojsk) 

W kategorii grupy folkowe: 

- Zloty Laur otrzymal "Roztanczony Staszic" (ZS 1 w Plonsku). 

Uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez Mazowsze-serce 

Polski, Marszalka WOjewodztwa Mazowieckiego, Instytut Tradycji Narodowej, Hal~ 

Sportowo-Widowiskowq oraz Dyrektora Artystycznego Festiwalu . 

Porownujqc rok 2019 do 2018 zanotowalismy niewielki spadek pod wzgl~dem 

odbytych imprez: rok 2018 - 53, rok 2019 - 46. 

Ogolnie na Hali Sportowej w 2019 graly 272 druzyny. W turniejach udzial wzi~lo 

2655 zawodnikow/uczestnikow. Ogolnie na trybunach zasiadlo okolo 5000 kibicow. 

STOWARZYSZENIE SPORTOWO EKOLOGICZNO TURYSTYCZNE (SET) 

W roku 2003 wsrod osob aktywnie uczestniczqcych w zyciu gminy Baboszewo 

zrodzila si~ inicjatywa powolania organizacji, ktorej celem dzialania byloby 

propagowanie zdrowego stylu zycia, upowszechnianie idei ochrony srodowiska 

i promocji gminy na zewnqtrz. 

W dniu 7 stycznia 2004 r. odbylo si~ pierwsze spotkanie osob zainteresowanych 

powolaniem organizacji. Obecnych bylo 41 osob. Organizacja przyj~la nazw~: 

Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne z siedzibq w Baboszewie, ul. 

Warszawska 9A. Walne Zgromadzenie Czlonkow po wprowadzeniu drobnych 

poprawek uchwalilo Statut Stowarzyszenia. Podstawowe cele Stowarzyszenia 

zawierajq si~ w dzialaniu na rzecz: 

• propagowania zdrowego stylu zycia poprzez organizacj~ imprez sportowo

rekreacyjnych oraz cloclatkowych zaj~c sportowych dla dzieci i mlodziezy, 

• angazowania spoleczenstwa do roznych form aktywnosci ruchowej, kulturalnej 

i turystyczno-ekologicznej clostosowanej do wieku, stopnia sprawnosci 

i zainteresowan, 

• pokoju i praw czlowieka, 

• propagowama informacji, metod i technik w zakresie dzialan przeciwko 

uzaleznieniom, 

• pobudzania swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa, 
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• promocji i popierania kultury ekologicznej, 

• zapobiegania degradacji srodowiska, 

• promocji kultury naszego regionu, 

• promocji gminy na zewnqtrz, 

• kultywowania tradycji i historii naszego regionu . 

S towarzyszenie zostalo zawiqzane na czas nieograniczony i dziala na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej . Jest organizacjq pozarzqdowq, posiada osobowosc prawnq 

i dziala na podstawie przepisow ustawy Prawo 0 Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. 

Nr 20, poz 104 z p6in. zm.) ustawy z elnia 24 kwietnia 2003 r . 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873) oraz statutu organizacji. 

Dzialalnosc Stowarzyszenia opartajest przeele wszystkim 0 pracEl spolecznq czlonkow. 

Stowarzyszenie zostalo zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sqelowym eln. 

30.06.2004 r. Kolejnym krokiem bylo naelanie numeru ielentyfikacyjnego REGON 

i numem identyfikacji podatkowej NIP oraz zgloszenie dzialalnosci w Urz~dzie 

Skarbowym. Zalozony zostal tez rachunek bankowy, na ktorym bEldq gromaelzone 

fundusze organizacji. Po zalatwieniu wszystkich spraw formalnych towarzyszqcych 

zalegalizowaniu Stowarzyszenia przystqpiono elo reaJizacji statutowych celow 

Stowarzyszenia. Osoby deklarujqce przynaleznosc do organizacji (po wczesniejszych 

z nimi konsultacjach) wstElpnie przyelzielono do poszczegolnych sekcji sportowej, 

ekologicznej i turystycznej. Opracowano plany dzialania i rozpoczElto prace 

w sekcjach. Obecnie Stowarzyszenie liczy 70 czlonkow. Scisle wspolpracujemy 

z wladzami gminnymi. Zostalo w tej kwestii podpisane Porozumienie z elnia 8 listopaela 

2004 zobowiqzujqce obie strony elo wspolnego elzialania na rzecz lokalnej 

spolecznosci. 

Dzialalnosc w 2019 r. 

Stowarzyszenie wraz z Komitetem Spolecznym przy "Akademii Dobra" 

Gminnym Wolontariacie przy Szkole Podstawowej w Baboszewie wspolorganizowalo 

Bal Charytatywny, ktory odbyl siEl 09.02 .2019 roku. Podczas balu zbierano srodki na 

leczenie Aleksandry Lewandowskiej z Mystkowa. W okresie ferii zimowych 

Stowarzyszenie SET przy wspolpracy z Halq Sportowo - Wielowiskowq w Baboszewie 

oraz Przeelszkolem Samorzqelowym w Baboszewie organizowalo zgrupowal1le 

sportowe dla czlonkow szkolki pilkarskiej Football Talents. 
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Stowarzyszenie w wyniku wniosku zlozonego w grudniu 2018 roku otrzymalo 

dotacjt;) z Ministerstwa Sportu na naukt;) plywania oraz zajt;)cia gimnastyki 

korekcyjno - kompensacyjnej dla uczni6w szk61 z terenu gminy Baboszewo. 

172 



Rezerwat przyrody w Dziektarzewie. Rzeka Wkra. 
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