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1. Wstęp 
 

 Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt 

Gminy, co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy, raport o stanie gminy. Raport 

podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego 

dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady 

gminy i budżetu za rok 2020. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą 

mieszkańcom Gminy Baboszewo do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu gminnego.  

 Gmina Baboszewo jest gminą wiejską, położoną w województwie mazowieckim, 

powiat płoński. Gmina składa się z 42 wsi zorganizowanych w 42 sołectwach o łącznej 

powierzchni 16 223 ha, co stanowi 11,8 % powierzchni powiatu płońskiego. Gmina położona 

jest w odległości 10 km od Płońska oraz ok. 80 km od Warszawy. Jest to gmina typowo 

rolnicza z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Wszyscy mieszkańcy mają 

możliwość korzystania z wodociągu i sieci telefonicznej. Mieszkańcy 10 sołectw korzystają 

z gazu ziemnego. Miejscowości Baboszewo oraz Brzeście Nowe wyposażone są w sieć 

kanalizacyjną odprowadzającą kolektorem ścieki komunalne do oczyszczalni  

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

Z uwagi na znaczny obszar użytków zielonych dominującym elementem produkcji 

zwierzęcej jest chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. Znaczne środki finansowe  

z budżetu gminy oraz pozyskane z innych źródeł pozabudżetowych przeznacza się na 

budowę i modernizację dróg. Oprócz infrastruktury atutem gminy jest korzystne położenie 

przy trasie Nr 7 Warszawa - Gdańsk, Nr 10 Warszawa - Bydgoszcz oraz linii kolejowej 

Nasielsk - Sierpc. 

 W 2009 r. wybudowano Szkolny Ośrodek Integracji i Rehabilitacji Niepełnosprawnych 

przy Szkole Podstawowej w Baboszewie, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne 

nie tylko z terenu tutejszej Gminy. 

 W Baboszewie funkcjonuje nowoczesna Hala Sportowo-Widowiskowa wyróżniona  

w 2000 r przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu za najlepiej zaprojektowany i wykonany 

obiekt sportowy w kategorii hal sportowych.  

 Rok 2020 był rokiem szczególnym dla całego kraju. W okresie od dnia  

20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszony został stan 
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epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Z uwagi na konieczność 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy Baboszewo 

oraz wszystkie Jednostki podległe wprowadziły ograniczenia wizyt petentów. Wprowadzone 

zmiany wpisały się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym 

elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk 

ludzkich. Pomimo to, Gmina Baboszewo podejmowała się wielu przedsięwzięć, czego 

efekty zostały zaprezentowane w niniejszym Raporcie o Stanie Gminy za rok 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Mapa Gminy Baboszewo. 
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2. Ogólna charakterystyka gminy 

 Gmina Baboszewo jest gminą wiejską, wchodzącą w skład powiatu płońskiego, 

województwo mazowieckie. Gmina sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu 

terytorialnego: gmina Dzierzążnia, Płońsk, Raciąż i Sochocin (powiat płoński), gmina 

Glinojeck (powiat ciechanowski), gmina Staroźreby (powiat płocki). Zgodnie z podziałem 

fizyko – geograficznym Polski wg J. Kondrackiego, gmina Baboszewo leży w Megaregionie 

– Pozaalpejskiej Europie Środkowej, Prowincji – Niżu Środkowoeuropejskiego, 

Podprowincji – Niziny Środkowopolskiej, Makroregionie – Nizinie Połłnocnomazowieckiej, 

Mezoregionie – Równinie Raciążskiej i Mezoregionie – Wysoczyźnie Płońskiej.   

 Mieszkańcy gminy Baboszewo głównie posiadają indywidualne systemy 

zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące nośniki energii w postaci paliw stałych (głównie 

węgiel kamienny). Część z nich posiada dostęp do sieci gazowej. Według danych GUS,  

w 2019 r. obszar gminy zgazyfikowany był w 20,5%. Zgodnie z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo, podstawowymi nośnikami energii pierwotnej 

potrzebnej do wytworzenia energii cieplnej są paliwa kopalne stałe w postaci węgla (79%).  

 Na terenie gminy zgodnie Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) zarejestrowanych jest 337 działalności gospodarczych. Wiodącą 

firmą z siedzibą na terenie gminy jest znana również poza granicami kraju firma FABA S. A. 

specjalizująca się w produkcji narzędzi do obróbki drewna.  

 Część Gminy Baboszewo jest objęta Nadwkrzańskim Obszarem Chronionego 

Krajobrazu. Ze względu na brak uciążliwego przemysłu gmina należy do regionów czystych 

ekologicznie - “Zielone płuca Polski.” W pobliżu rzeki Wkry znajduje się Rezerwat Przyrody 

oraz Park Krajobrazowym w Dziektarzewie obejmującym obszar 3,59 ha. Na terenie całej 

gminy występują pomniki przyrody oraz zabytki w postaci nieruchomości i rzeczy 

ruchomych. Na tle panoramy Baboszewa wyróżnia się neogotycki Kościół z cegły i granitu.  
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Kościół w Dziektarzewie. 

  

W Dziektarzewie w tle parku krajobrazowego Zespół sakralny Kościół murowany  

z XVI w., kaplica neogotycka i dzwonnica z XIX w. Zupełnie inny, jest drewniany kościółek 

w XVII w. i stojąca obok drewniana dzwonnica z XVIII wieku w Sarbiewie. 

 

 

 

Demografia 

 Na dzień 31 grudnia 2020 r. gminę Baboszewo zamieszkiwało 7918 osób,  

z czego 49,93% (3954 osoby) stanowili mężczyźni, a 50,07% (3964 osoby) kobiety. Gęstość 

zaludnienia wynosi 49 osób na 1 km2. Od 2010 roku zauważalny jest niewielki spadek liczby 

mieszkańców. Przedstawione poniżej tabele i wykresy ukazują bardziej szczegółowe dane. 
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Wykres 1. Liczba mieszkańców na terenie gminy Baboszewo w 2020. 

 

 

Wykres 2. Porównanie liczby ludności wg roku i płci na przestrzeni lat. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ogółem 8160 8082 8054 8004 7976 7918

Mężczyźni 4063 4018 4015 3987 3982 3954

Kobiety 4097 4064 4039 4017 3994 3964
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Tabela 1. Urodzenia i zgony w Gminie Baboszewo w 2020 r.  

 

Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2020 r. (pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 0 1 1 

3 0 0 0 

4-5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 1 0 1 

8-12 3 1 4 

13-15 1 0 1 

16-17 0 1 1 

18 0 1 1 

19-65 14 0 14 

19-60 0 14 14 

>65 2 0 2 

>60 0 2 2 

Ogółem 21 20 41 

Tabela 2. Statystyka ludności wg płci i wieku na dzień 31 grudnia 2020 r. (pobyt czasowy). 

 

Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2020 r.  

(pobyt czasowy i stały) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 137 119 256 

3 50 39 89 

4-5 91 83 174 

6 48 32 80 

7 43 33 76 

8-12 211 235 446 

13-15 146 113 259 

16-17 82 83 165 

Liczba dzieci urodzonych Liczba osób zmarłych 

80 120 
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18 52 47 99 

19-65 2637 0 2637 

19-60 0 2226 2226 

>65 457 0 457 

>60 0 953 953 

Ogółem 3954 3963 7917 

Tabela 3. Statystyka ludności wg płci i wieku na dzień 31 grudnia 2020 r. (pobyt czasowy i stały). 

 

Bezrobocie 

 W roku 2020 odnotowano wzrostową tendencję liczby osób bezrobotnych  

z terenu gminy Baboszewo. Stan na 31 stycznia 2020 r. wynosił 333 osób zarejestrowanych 

jako osoby bezrobotne, natomiast stan na 31 grudnia 2020 r. wynosił 390 osób.  Analizując 

dane z PUP w Płońsku, warto podkreślić, że największy odsetek osób zarejestrowanych 

jako bezrobotni nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. Brak wykształcenia jest 

głównym powodem bezrobocia mieszkańców Gminy Baboszewo. Poniższe wykresy 

przedstawiają szczegółowe informacje na temat osób zarejestrowanych jako bezrobotne  

z terenu Gminy Baboszewo.  

 

Wykres nr 3. Ilość osób bezrobotnych z podziałem na płeć (Dane z PUP Płońsk). 
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Wykres nr 4. Ilość osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2020 r (Dane z PUP  Płońsk). 

 

3. Jednostki Budżetowe Gminy Baboszewo 
 

3.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: GOPS, Ośrodek) w Baboszewie jest 

jednostką budżetową, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej należących do 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.). Środki na realizację tych zadań przekazywane są  

z budżetu państwa oraz budżetu gminy. 

      W 2020 roku głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej było przyznawanie  

i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, 

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

realizacja zadań wynikających z rozpoznanych potrzeb oraz realizacja zadań przekazanych 

Ośrodkowi wynikających z innych ustaw między innymi z zakresu ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny, 

postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych) oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 
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zastępczej. W 2020 r. zadania realizowane przez GOPS wynikały  

z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz prowadzenie obsługi techniczno-  organizacyjnej 

Zespołu Interdyscyplinarnego, potwierdzanie prawa  do świadczeń  opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. W 2020 r. GOPS realizował kolejne zadanie tj. 

rządowy program „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.). 

 Realizacja powyższych zadań, wpisana jest w strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie gminy Baboszewo na lata 2010- 2020, przyjętą Uchwałą Nr XXXI 

/162/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010 roku. 

 Pomoc i wsparcie w gminie Baboszewo z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 

271 osób, co stanowiło 3,4% wszystkich mieszkańców gminy. W roku 2020, w stosunku do 

2019 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się  

o 98 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 13 osób. W przypadku długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 117 osób, co oznaczało 

spadek w stosunku do roku 2019 o 30 osób. 

 W gminie Baboszewo najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 

wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2020 roku było kolejno: długotrwała lub 

ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, potrzeba ochrony 

macierzyństwa, w tym wielodzietności. Poniżej prezentujemy w formie graficznej  

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

korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, liczby długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin 

korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających  

z usług, wskaźnika pracy socjalnej. 
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń w 2020 r. 

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni 

0-17 125 60 65 

Produkcyjny 107 59 48 

Poprodukcyjny 23 19 4 

Tabela nr 4. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych 
świadczeń w 2020 r. 

 

 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 

2013 267 973 

2014 266 897 

2015 243 808 

2016 245 784 

2017 222 661 

2018 212 625 

2019 203 561 

2020 179 484 

Tabela nr 5. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej  
w 2020 r. w porównaniu do lat poprzednich. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

                                       Liczba osób 
  

Rodzaj świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

świadczenia 

niepieniężne 
296 267 249 196 181 166 134 

świadczenia 

pieniężne 
171 153 129 100 90 113 107 

Tabela nr 6. Dane dotyczące liczby osób korzystających ze świadczeń w 2020 r. w porównaniu do lat poprzednich. 

 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku. 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking 
LICZBA RODZIN - 

OGÓŁEM 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 66 

BEZROBOCIE 61 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 63 

UBÓSTWO 32 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 31 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 29 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

10 

ALKOHOLIZM 3 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 

6 

BEZDOMNOŚĆ 4 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

3 

NARKOMANIA 1 

ZDARZENIE LOSOWE 1 
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PRZEMOC W RODZINIE 1 

SIEROCTWO 1 

SYTUACJA KRYZYSOWA 1 

Tabela nr 7. Dane dotyczące powodów udzielania pomocy rodzinom w 2020 r. 

 

 

Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych. 

Rok 
Liczba 
osób 

2016 5 

2017 5 

2018 4 

2019 7 

2020 5 

Tabela nr 8. Dane dotyczące liczby osób korzystających ze usług opiekuńczych w latach 2016-2020. 

 

 

Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą 

socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100%. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźnik pracy socjalnej 25,53% 33,49% 49,26% 55,03% 74,83% 49,38% 44,90 

Liczba rodzin,  którym przyznano świadczenia 235 209 203 169 151 160 147 

Praca socjalna ogółem 60 70 100 93 113 79 66 

Tabela nr 9. Dane dotyczące wskaźnika pracy socjalnej i liczby rodzin w latach 2014-2020. 

 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

Rok Kwota świadczeń pieniężnych 

2016 206 885,04 zł 

2017 216 023,34 zł 

2018 270 967,81 zł 
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2019 239 123,05 zł 

2020 235 524,92 zł 

Tabela nr 10. Dane dotyczące świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

 

 Gmina Baboszewo na swoim terenie nie posiada Domów Pomocy Społecznej.  

W 2020 r. z uwagi na stan zdrowia i potrzebę całodobowej opieki  

2 osoby z terenu naszej gminy przebywały w domach pomocy społecznej zakwalifikowane 

zgodnie z rodzajem występujących schorzeń. 

 Na terenie gminy Baboszewo nie ma noclegowni ani schronisk dla osób bezdomnych. 

GOPS w Baboszewie w 2020 r. podpisał ze Stowarzyszeniem MONAR Schronisko dla 

Bezdomnych Markot w Dreglinie oraz Fundacją „Dary Losu” w Gąsocinie umowę na 

świadczenia usług polegających na zapewnienie schronienia całodobowego wyżywienia  

w tym jednego gorącego posiłku. 

 W 2020 r. pomocy w formie schronienia potrzebowały 3 osoby bezdomne  

z gminy Baboszewo. Średni koszt za 1 osobę pobytu wyniósł około 30,00 zł. 

 Liczba rodzin pobierających w roku 2020 zasiłek wychowawczy wyniosła 891.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 11 rodzin (co stanowi spadek  

o 1,22 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia  

w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 8 664 638,52 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim wzrosła o 1 543 181,72 zł. Liczba rodzin pobierających w roku 2020 zasiłek 

rodzinny wyniosła 271. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 46 rodzin  

(co stanowi spadek o 0,85% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 221 703,04 zł  

i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 156 524,67 zł. Poniżej prezentujemy  

w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin, które 

otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty świadczenia wychowawczego w 

ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do 

zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków z  tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej 

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

pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku 
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pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku 

dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych. 

 

Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego. 

Rok Liczba rodzin 

2017 637 

2018 601 

2019 902 

2020 891 

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

 

Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. 

Rok Wydatki 

2017 6 248 668,00 zł 

2018 5 960 998,00 zł 

2019 7 121 459,00 zł 

2020 8 664 638,00 zł 

Tabela nr 12. Dane dotyczące kwoty świadczeń w latach 2017 - 2020. 

 

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz 

korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 Liczba rodzin  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 

korzystających z zasiłków 

rodzinnych wraz 

dodatkami 

361 348 371 378 371 317 271 

Tabela nr 13. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 
korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w latach 2014-2020. 



19 
 

Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  

ogółem wypłaconych w ciągu roku. 

Rok Kwota 

2014 1 454 281,00 zł 

2015 1 413 899,00 zł 

2016 1 632 126,07 zł 

2017 1 643 419,99 zł 

2018 1 535 456,80 zł 

2019 1 378 227,71 zł 

2020 1 221 703,04 zł 

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

 

 

Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny 

dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o 

różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 

lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

 Liczba świadczeń  

Świadczenia opiekuńcze 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 2 194 2 139 2 272 2 280 2 198 2 189 2 187 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 560 547 599 596 549 519 484 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej  

w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

 

898 

 

860 

 

901 

 

882 

 

912 

 

932 

 

922 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 12 12 12 12 11 24 26 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej  

w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

 

 

724 

 

 

720 

 

 

760 

 

 

790 

 

 

726 

 

 

714 

 

 

755 



20 
 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 

powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia 

Świadczenie pielęgnacyjne 362 361 399 356 365 357 370 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 85 98 76 89 73 83 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

 

2 563 

 

2 585 

 

2 769 

 

2 712 

 

2 652 

 

2 619 

 

2640 

Tabela nr 15. Dane dotyczące liczby poszczególnych świadczeń w latach 2014-2020. 

 

 

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego  

w poszczególnych latach. 

 Liczba osób  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób 

korzystających ze 

świadczenia 

alimentacyjnego 

78 84 80 61 48 47 45 

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

 

 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego  

w poszczególnych latach. 

 Liczba rodzin  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

świadczenia 

alimentacyjnego 

44 51 52 43 35 34 32 

Tabela nr 17. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 
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Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach. 

 Kwota 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogólna kwota 

świadczeń  

z funduszu 

alimentacyjnego 

386 723,00 zł 292 525,00 zł 241 680,00 zł 225 950,00 zł 228 693,00 zł 

Tabela nr 18. Dane dotyczące kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2016-2020.  

 

 W gminie Baboszewo środki finansowe wydatkowane na zadania  

z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2020 roku 13 483 532,00 zł. Poziom wydatków 

w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 1 463 269,00 zł, (co stanowi 10,85%).  

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 12 298 320,00 zł, co stanowi 91,21% ogólnych 

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

wydatkowano 917 408,00 zł, co stanowi 6,80% ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 111 807,00 zł, co stanowi 

0,83% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja  

i opieka wychowawcza wydatkowano 155 897 zł, co stanowi 1,16% ogólnych wydatków 

w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje 

budżetowe 855 - Rodzina, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacja i opieka 

wychowawcza. 

 W roku 2020 gmina Baboszewo uczestniczyła w 1 konkursie ogłoszonym przez 

MRPiPS, w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 edycja 2020, 

na łączną kwotę 69 031,14 zł, który objął wparciem 15 osób oraz w realizacji  

3 programów osłonowych na łączną kwotę 391,77zł., które objęły 2800 osób (Posiłek  

w szkole i w domu na lata 2019-2023 na kwotę 34 467,70 zł - 161 osób, Dobry Start - 

310 000,00 zł - 1000 osób, Karta Dużej Rodziny - 924,07 zł - 1639 wydanych kart). 

 Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie danych zebranych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji 

Statystycznej MRPiPS, sprawozdań rocznych MPiPS-03 oraz oceny zasobów Pomocy 

Społecznej za rok 2020. Dane umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania 
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problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu 

terytorialnego w obszarze usług społecznych.  

 Rok 2021 i lata następne będą kontynuacją realizowanych zadań przez GOPS  

w Baboszewie. 

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że w roku bieżącym liczba klientów pomocy 

społecznej pozostanie na podobnym poziomie w porównaniu do roku 2020. Natomiast 

w 2020 r. liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 13 rodzin 

w porównaniu z rokiem 2019. W przypadku osób długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej również nastąpił spadek o 30 osób. Wynika to z poprawy sytuacji na rynku 

pracy oraz wprowadzenia innych form wsparcia w systemie zabezpieczenia 

społecznego (świadczenia rodzicielskie, świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych, 

świadczenia wychowawcze dla dzieci bez dochodu rodziców). 

 W 2021 roku nadal będą realizowane zadania wynikające z ustawy  

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie będzie realizowane przez 

zatrudnionego asystenta rodziny. 

 W 2021 roku nadal będą kontynuowane działania związane  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. W 2021 roku nadal będzie kontynuowany program osłonowy „Posiłek  

w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 

 W 2021 roku w ramach działań pomocowych Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Baboszewie będzie realizować pomoc w formie pracy socjalnej mającej 

na celu wzmocnienie klienta w jego pozytywnych działaniach. W niektórych 

przypadkach praca socjalna będzie prowadzona w oparciu  

o kontrakt socjalny. 

 W 2020 roku poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o kwotę 

1 463 269 zł, co stanowi 10,89%. W 2021 roku planowane wydatki są nieznacznie 

wyższe (wzrost o 6 697,00 zł). Ujęte w planie finansowym środki na świadczenia  

z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe), świadczenia rodzinne, wychowawcze, 

Dobry Start mogą ulec zmianie, gdyż nie zabezpieczają potrzeb na cały rok. 

Sukcesywnie będziemy wnioskować o ich zwiększenie. Wzrost zapotrzebowania na 
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środki finansowe podyktowany jest zmianami przepisów prawa oraz sytuacją związaną  

z pandemią Covid-19. 

 

 

3.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
 
Na terenie gminy Baboszewo działalność w zakresie dostarczania wody  i eksploatacji 

kanalizacji sanitarnej prowadzą dwa zakłady: 

 Gminna jednostka organizacyjna pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji   

w Baboszewie; 

 Zakład Usług Wodnych w Mławie. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie prowadzi działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Utworzony został 

Uchwałą Rady Gminy Baboszewo nr XI/57/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Baboszewo. Załącznikiem do ww. uchwały jest 

statut jednostki budżetowej- Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wyżej wspomniana uchwała 

zezwoliła Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji od dnia 1 stycznia 2004 roku na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baboszewo. 

Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za 

pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji 

Zakładu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie nie posiada własnej oczyszczalni 

ścieków. 

Na terenie Gminy Baboszewo, wiodącą działalnością Zakładu jest zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji dostarcza odbiorcom wodę z ujęcia SUW Cieszkowo Kolonia oraz odbiera 

ścieki za pomocą kanalizacji sanitarnej i przewodem tłocznym przesyła do sieci kanalizacji 

miejskiej w Płońsku. Ww. zakres świadczonych usług Zakładu odbywa się na podstawie 

umów cywilno-prawnych oraz w oparciu o zasady określone w regulaminie pt.: „Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków”- uchwała nr IV.4.2018. 
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 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie dokonuje sukcesywnie modernizacji 

sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych poprzez: 

 wymianę zasuw liniowych znajdujących się na sieci wodociągowej na zasuwy 

nowej generacji. Nowe zasuwy charakteryzują się lepszą sprawnością działania, 

co podczas usuwania awarii na sieci usprawnia pracę konserwatorom oraz 

powodują mniejsze uciążliwości dla odbiorców wody chociażby przez sam fakt, że 

zamiast odcinać wszystkie miejscowości od zasilania z wody zostają odcięte tylko 

te miejscowości lub odcinek sieci, na której jest bezpośrednio awaria 

wodociągowa. Pozwala na to też system sieci wodociągowej pracującej w tzw. 

pierścieniu zamkniętym, co podczas usuwania awarii jest mniej uciążliwe dla 

odbiorców usług; 

 wymianę skorodowanych hydrantów podziemnych p.poż na hydranty nadziemne 

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

Ciągłe remonty SUW Cieszkowo Kolonia poprzez: 

 okresowe wymiany złóż filtracyjnych w filtrach odżelaziaczach oraz 

odmanganiaczach; 

 naprawy sprężarek tłokowych; 

 wymiany pomp głębinowych; 

 naprawy pomp z zestawu pompowego; 

 remonty zbiorników nadziemnych do wody uzdatnionej 

   

 W 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie wykonał 25 przyłączy 

wodociągowych o długości 1180 mb z rur PEHD fi 40. 

 

 

Stacja Uzdatniania Wody Cieszkowo Kolonia 

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

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

Cieszkowo Kolonia w ilości Qe = 100 m3/h, przy S= do 4m. 
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Parametr    Studnia nr 1 Studnia nr 2 

Głębokość 50 m p.p.t. 49,5 m p.p.t. 

Wydajność studni  Q eksploatacyjne = 100 m3/h Q eksploatacyjne = 100 m3/h 

 

Rok wykonania studni  1986 r.  1986 r. 

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

 

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

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

z ujęcia: 

 Qmax h = 100 m3/h 

 Qśr.d. = 1703 m3/d 

 

Na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii w okresie od 1 stycznia 2020 

r. do 31 grudnia 2020 r. pobrano 415 888 m 3 wody. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie posiada następujące pozwolenia 

wodnoprawne: 

 Pobór wody podziemnej 

RŚ.6223-7/06 wydane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku dn. 27.04.2006 

ważne do 19.04.2026 r.        

 Odprowadzanie wód popłucznych pochodzących z SUW Cieszkowo Kolonia do 

rzeki Dobrzycy 

RŚ.6341.26.2016 wydane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku dn. 15.06.2016 

ważne do 14.06.2026 r. 

Jakość wody spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. 

poz. 2294). 

 Decyzją nr WA.RET.070.1.365.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

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

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat dla Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji w Baboszewie. 
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Zakład Usług Wodnych w Mławie zajmuję się eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody  

w Baboszewie 

Decyzją nr WA.RET.070.1.172.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

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

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje 9 szt przepompowni ścieków 

usytuowanych w Baboszewie, którymi ścieki są przepompowywane do pompowni głównej 

a następnie za pomocą  przewodu tłocznego do oczyszczalni ścieków do Płońska. 

Wydajność głównej pompowni ścieków 500 m 3/dobę. W 2003 r została uruchomiona 

główna pompownia ścieków przy ul. Warszawskiej i pierwsze ścieki popłyneły do 

oczyszczalni ścieków w Płońsku. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi również naprawy przepompownii ścieków, 

naprawy pomp do ścieków. 

 Ilość ścieków pompowanych do oczyszczalni ścieków w Płońsku ok.  

180 m3/dobę. 

 Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej 16,2 km 

 Długość sieci przesyłowej-przewód tłoczny 10,2 km 

 Długość przykanalików 12,7 km 

 Ilość przykanalików 600 szt 

 Ilość gospodarstw domowych korzystających z kanalizacji 560 szt 

 Ilość osób korzystających z kanalizacji w Baboszewie 2694. 

Decyzją nr WA.RET.070.1.172.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

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

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

 

3.3. Gminna Biblioteka Publiczna  

Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie jest gminną instytucją kultury, działającą 

wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Mystkowie i Sarbiewie w obrębie krajowej sieci 

bibliotek publicznych, współtworząc sieć bibliotek powiatu płońskiego i województwa 

mazowieckiego. Lokale biblioteki gminnej i filii bibliotecznej w Mystkowie są własnością 
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gminy i biblioteka nie ponosi kosztów utrzymania (np. czynsz, energia, ogrzewanie). Lokal 

filii bibliotecznej w Sarbiewie znajduje się w budynku prywatnym. Za lokal nie jest płacony 

czynsz, również biblioteka nie pokrywa kosztów za zużycie energii elektrycznej i centralne 

ogrzewanie. Filia biblioteczna w Mystkowie mieści się w nowym lokalu w Szkole 

Podstawowej w Mystkowie.   

W strukturze organizacyjnej instytucji znajdują się biblioteki: 

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

w Baboszewie przy ulicy Warszawskiej 9A, a terenem jej działania jest gmina 

Baboszewo; 

 filia biblioteczna w Mystkowie zajmuje lokal o powierzchni 25m2; 

 filia biblioteczna w Sarbiewie zajmuje lokal o powierzchni 35m2; 

Godziny otwarcia bibliotek w 2020 r.: 

 Gminna Biblioteka Publiczna: 

Poniedziałek – Piątek  8:00-16:00 

 Filia w Mystkowie: 

Wtorek     8:00 - 16:00 

Czwartek    8:00 – 16:00 

Piątek         8:00  -  12:00 

 Filia w Sarbiewie: 

 Poniedziałek     9:00 - 15:00 

 Środa    9:00 - 15:00 

 Piątek     9:00 - 15:00 

 Sobota     9:00 – 11:00 

W całej sieci przy gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu książek zatrudnione są trzy 

bibliotekarki, tj.: 

 GBP Baboszewo - 1 etat 

 FB Mystkowo - 1/2 etatu 

 FB Sarbiewo - 1/2 etatu 
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W 2020 roku zarejestrowano ogółem 372 czytelników - wskaźnik 5,0 na 100 mieszkańców.  

 GBP Baboszewo - 211 

 F.B Mystkowo - 66 

 F.B Sarbiewo – 95 

Poniżej w postaci wykresów, przedstawiono szczegółowe dane. 

 

Wykres nr 5. Dane dotyczące liczby czytelników z podziałem na wiek w 2020 r. 

 

Największą grupą czytelników są osoby uczące się. Wypożyczono ogółem 8,423 wol. - 

wskaźnik na 100 mieszkańców wynosi  105,8. 

 GBP Baboszewo - 6918 wol. 

 F.B Mystkowo - 731 wol.    

 F.B Sarbiewo - 774 wol. 
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Wykres nr 6. Dane dotyczące struktury wypożyczeń księgozbioru. 

 

Liczba odwiedzin ogółem: 3410.  Wskaźnik odwiedzin na 100 mieszkańców wynosi  42,8. 

 GBP Baboszewo - 2609 

 F.B w Mystkowie - 479 

 F.B w Sarbiewie - 322 

 

Wykres nr 7. Dane dotyczące liczby odwiedzin, czytelników i wypożyczeni w 2020 r.  
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 Stan księgozbiorów na koniec 2020 roku wynosił 18.418 wol. - wskaźnik na 100 

mieszkańców – 231.2 wol. 

W 2020 roku zakupiono ogółem 368 wol. na kwotę 10 000,00 zł, w tym: 

 ze środków własnych 178 wol. na kwotę  5 000,00 zł 

 ze środków MKiDN (dotacja) 190 wol. na kwotę  5 000,00 zł 

 

ZAKUP KSIĄŻEK W POSZCZEGÓLNYCH BIBLIOTEKACH 

Nazwa 

biblioteki 

Ilość 

zakupionych 

książek 

Kwota 

ogółem (zł) 

Środki własne Dotacje 

Ilość (szt.) Kwota (zł) 
Ilość 

(szt.) 
Kwota (zł) 

GBP 

Baboszewo 
215 6 007,35 178 5 000,00 37 1 007,35 

F.B 

Mystkowo 
77 2 000,00 - - 77 2 000,00 

F.B 

Sarbiewo 
76 1 992,65 - -   76 1 992,65 

Ogółem 368 10 000,00 178 5 000,00 190 5 000,00 

Tabela nr 19. Dane dotyczące zakupu książek w poszczególnych bibliotekach. 

 

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

zreklasyfikowane, skatalogowane i ofoliowane w stu procentach. 

 

Udostępnianie książek na miejscu: OGÓŁEM: 57 wol. 

 

 GBP Baboszewo    - 29 wol. 

 F.B Mystkowo       -    - wol. 

 F.B Sarbiewo         -   28  wol. 
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Inne formy działalności kulturowo – oświatowej 

   Ze względu na pandemię COVID – 19 działalność kulturalno-oświatowa nie była 

organizowana. 

 Spadek czytelnictwa jest tendencją stałą od 2008 r. we wszystkich bibliotekach  

w Polsce i na świecie. Częściowo związane jest to z rozszerzającym się a obecnie 

powszechnym dostępem do Internetu, pojawieniem się nowych poręcznych, wygodnych  

w użyciu nośników elektronicznych (czytników e-booków, smartfonów, audiobooków czy 

tabletów). Ponadto spadek spowodowany jest przez obecny styl życia, małą ilość i formę 

spędzania wolnego czasu. Nastąpił rozwój i popularyzacja rozrywki cyfrowej. Przemiana  

w dziedzinie technologii komunikacji sprawiła, że książki nie są już dziś jedynym bądź 

głównym źródłem informacji. 

 

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

Budżet Gminy Baboszewo na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową  

Nr XV.95.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku.  

Informacje ogólne zawarte zostały w niniejszym raporcie o stanie gminy, natomiast 

szczegółowe dane z realizacji budżetu Gminy Baboszewo przedstawione zostały  

w „sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami 

za 2020 rok” – Zarządzenie Nr ORG.0050.21.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 

marca 2021 roku. 

Dochody zostały ustalone na kwotę 38 765 554 zł, zaś wydatki na kwotę 43 349 870 

zł. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 4 584 316 zł postanowiono pokryć środkami 

pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 436 003 zł, z którego 

kwotę 342 335 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych 

latach oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych w kwocie 1 148 313 zł.  

 Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały ośmioma 

uchwałami Rady Gminy oraz trzynastoma zarządzeniami Wójta Gminy. Ostatecznie plan 

dochodów został zwiększony o kwotę 5 356 455 zł, zaś plan wydatków o kwotę  

2 410 362 zł.  
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Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku planowane dochody ustalono na kwotę  

44 122 009 zł, w tym dochody majątkowe 2 599 638,58 zł, wydatki ustalono na kwotę  

45 760 232 zł, w tym wydatki majątkowe 6 135 566 zł. W roku budżetowym dokonano spłaty 

raty pożyczki w kwocie 85 583,58 zł zaciągniętej we wcześniejszych latach 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 Budżet gminy za 2020 rok po stronie dochodów wykonany został w wysokości 

44 307 284,60 zł, tj. 100,42% zakładanego planu, natomiast po stronie wydatków  

w wysokości 44 640 947,09 zł, co stanowi 97,55% zakładanego planu.  

Dynamikę budżetu 2020 roku w porównaniu do roku 2019 przedstawia tabela. 

 

 

 

DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2019/2020 

 Wykonanie Dynamika 

 2019 2020 % 

Dochody bieżące : 39 390 015,63 41 742 076,06 105,97 

1) dochody własne 11 896 259,83 11 660 491,20 98,02 

2) dotacje celowe z budżetu państwa 

- dotacje na zadania zlecone gminom 

12 748 788,80 

11 893 117,12 

14 548 672,59 

13 495 115,32 

114,12 

113,47 

- dotacje na zadania własne 855 671,68 1 053 557,27 123,13 

3) dotacje i środki, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 

531 043,00 338 575,13 63,77 

4) subwencje 14 744 967,00 15 194 338,00 103,05 

Dochody majątkowe : 1 531 810,41 2 565 208,54 167,46 

- środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji 

1 423 134,47 1 448 569,86 101,79 

-przekształcenie użytkowania wieczystego 
w prawo własności 

2 916,94 58 505,62 2 005,72 

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

105 759,00 327 966,12 310,11 

- sprzedaż mienia komunalnego 0,00 730 166,94 0,00 

Ogółem wykonanie dochodów : 40 921 826,04 44 307 284,60 108,27 

Wydatki bieżące 36 461 736,02 38 600 641,04 105,87 

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 610 943,35 24 757 199,31 104,85 

1) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 

15 831 405,13 16 915 301,08 106,85 
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2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

7 779 538,22 7 841 898,23 100,80 

Dotacje na zadania bieżące 594 200,93 465 828,44 78,40 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 495 748,89 13 175 897,88 114,62 

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

 
 

749 471,27 

 
 

195 231,17 

 
 

26,05 
 

57,02 11 371,58 6 484,24 49,91 

Wydatki majątkowe 1 755 216,38 6 040 306,05 344,13 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 1 755 216,38 6 040 306,05 344,13 

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

 
12 964,20 

 
1 639 127,46 

 
12 643,49 

- dotacje dla jednostek spoza sektora 
finansów publicznych 

10 000,00 265 120,00 2 651,20 

Ogółem wykonanie wydatków 38 216 952,40 44 640 947,09 116,81 

Wynik (deficyt/nadwyżka) 2 704 873,64 -333 662,49  

Wolne środki/nadwyżka budżetu 4 770 464,35 7 389 754,41  

Tabela nr 20. Dane dotyczące budżetu w latach 2019/2020. 

 

 

 

 

Planowany deficyt budżetu za 2020 rok wynosił 1 638 223 zł, natomiast faktycznie na 

dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się deficytem w kwocie 333 662,49 zł, czego powodem 

było wyższe wykonanie wydatków nad dochodami. Po wykonaniu budżetu roku 2020 

wygospodarowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 389 754,41 zł, która po pokryciu 

deficytu budżetu w kwocie 333 662,49 zł, pozostaje do dyspozycji  kwota 7 056 091,92 zł, 

która w roku 2021 pozwoli na swobodne doszacowanie zadań i przedsięwzięć 

inwestycyjnych oraz przystąpienie do realizacji nowych, dotychczas nie planowanych 

inwestycji.  

  

 

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Baboszewo  

w 2020 roku:   
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Wykres nr 8. Źródła dochodów w 2020 r. 

 Od wielu lat najwyższą procentowo pozycję dochodów budżetu gminy stanowią 

dochody z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej oraz dochody z tytułu dotacji 

z budżetu Państwa. Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów wynosiły w 2020 

roku 15 194 338 zł, stanowiąc około 34% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pozycję 

zajmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego uzyskane na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. Łącznie  

w budżecie gminy stanowią one kwotę 14 887 247,72 zł, tj. około 34% wykonanych 

dochodów ogółem. 

 

Przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i zadania własne. Na zadania zlecone realizowane przez Gminę, budżet państwa przekazał 

kwotę 13 495 115,32 zł. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń 

wychowawczych „500+”, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry start”, a także na wypłatę podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

oraz finansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. Ze środków przekazanych przez budżet państwa na realizację zadań 

26%

34%

34%

6%

ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2020 ROKU

dochody własne dotacje celowe subwencje dochody majątkowe
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własnych wykorzystano środki w kwocie 1 053 557,27 zł, z których finansowano stypendia 

socjalne i zasiłki losowe dla uczniów, zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, 

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

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

pochodzące ze źródeł, na które organy samorządu terytorialnego mogą wywierać 

bezpośredni wpływ decydując o ich wprowadzeniu lub określając konstrukcję prawną  

i wysokość, dotyczy to przede wszystkim podatków i opłat lokalnych (w tym opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wodę, ścieki, czynsze mieszkaniowe, czynsze za 

lokale użytkowe, żywienie w szkołach i przedszkolu). Dochody własne wynosiły w 2020 roku 

kwotę 11 660 491,20 zł, co stanowi zaledwie 26% wykonanych dochodów ogółem.  

  

Niewielki odsetek w strukturze dochodów 2020 roku stanowią dochody majątkowe  

i są pozycją corocznie zmienną, gdyż zależy ona przede wszystkim od aktywności 

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

potencjału finansowego do możliwości pozyskania tych środków. Reasumując należy 

stwierdzić, że rok 2020 zamknął się wykonanymi dochodami majątkowymi w kwocie 

2 565 208,54 zł, co stanowi około 6% wykonanych dochodów ogółem.  

 

Poddając analizie dane przedstawione w schemacie nr 19 oraz porównując je do 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zawartego w niej katalogu 

dochodów, należy stwierdzić, że budżet gminy w ponad 68% finansowany jest przez budżet 

Państwa, natomiast 32% wykonanego budżetu ogółem stanowią dochody własne, w tym 

ewentualnie dochody majątkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów własnych w 2020 roku  

w podziale na ich rodzaje: 
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Wykres nr 9. Realizacja dochodów własnych z podziałem na rodzaje dochodów w 2020 r. 

 

 Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji poszczególnych zadań 

i przedsięwzięć klasyfikowane wg działów, rozdziałów i paragrafów gospodarki narodowej. 

Odzwierciedlają realizację nie tylko zadań własnych, ale również powierzonych gminie do 

wykonania z zakresu administracji rządowej. 

 

 

 Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gminy Baboszewo w 2020 

roku. 
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Wykres nr 10. Struktura wydatków budżetu gminy w 2020 r. 

 

Najwyższą pozycję wydatków bieżących w 2020 roku stanowiły wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatkowano z budżetu gminy kwotę 

16 915 301,08 zł, kolejną kwotowo pozycję zajmują świadczenia na rzez osób fizycznych, 

stanowi ona 13 175 897,88 zł. W ramach świadczeń poniesiono wydatki na ryczałty dla 

ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety dla 

rady, diety sołtysów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, 

stypendia socjalne dla uczniów oraz świadczenia udzielane z pomocy społecznej. W ramach 

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatkowano 

kwotę 7 841 898,23 zł. Niewielki odsetek w strukturze wydatków stanowią wydatki na 

realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

o finansach publicznych, wydatkowano na ten cel kwotę 195 231,17 zł. Z budżetu udzielane 

były również dotacje na zadania bieżące, wydatki te dotyczyły dotacji podmiotowej dla 
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Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 169 891,86 zł oraz dotacje dla podmiotów 

nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy  

w kwocie 89 056,53 zł, a także dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 

206 880,05 zł. 

 

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 6 040 306,05 zł, które  

w strukturze wydatków stanowią około 13,53%. Poniesione zostały na własne zadania  

i zakupy oraz przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 5 772 816,68 zł, udzielono pomocy 

finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 369,37 zł, 10 000 zł 

przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na 

zakup inwestycyjny oraz udzielono dotacji celowej dla jednostki OSP w Dziektarzewie w 

kwocie 255 120,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego.  

  

Poniższy wykres przedstawia wielkość planowanych i poniesionych wydatków 

budżetowych na najważniejsze rodzaje działalności prowadzonej przez Gminę w 2020 roku: 
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Wykres nr 11. Plan i wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej. 

 

Największą pozycję planowanych i wykonanych wydatków stanowią wydatki na 

oświatę i wychowanie, na ten rodzaj zadania Gmina wydatkowała  

w analizowanym roku kwotę 13 470 583,95 zł, t.j. 30,18% wykonanych wydatków ogółem. 

Kolejną pozycję zajmują wydatki na rodzinę, stanowią one bowiem kwotę 12 299 243,50 zł, 

t.j. 27,55% wykonanych wydatków ogółem.  Administracja publiczna to wydatek  

w wysokości 5 591 848,48 zł, co stanowi 12,53% wydatków wykonanych ogółem. Kolejną 

znaczącą pozycją pod względem finansowym jest gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, wydatkowane na ten cel środki finansowe wynoszą 4 508 029,64 zł, t.j około 
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10,10% wykonanych wydatków ogółem. W 2020 roku na transport i łączność wydatkowano 

kwotę 3 205 311,10 zł, co stanowi 7,18% wykonanych wydatków ogółem zaś na rolnictwo  

i łowiectwo wydatkowano kwotę 1 919 167,88 zł, t.j. 4,30% wykonanych wydatków ogółem. 

Pozostałe działy gospodarki narodowej, a przed wszystkim gospodarka mieszkaniowa, 

bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

wydatki wykonane były na zbliżonym poziomie i oscylowały w przedziale od 500 000 zł do  

930 000 zł. Łącznie w ramach wymienionych działów wydatkowano środki w kwocie 

2 884 939,16 zł, co stanowi 6,46%. Pozostałe zadania realizowane jako zadania własne 

gminy stanowią 1,70% wykonanych wydatków ogółem, corocznie są pozycjami zmiennymi 

i zależą od istniejących potrzeb. Do zadań tych zaliczamy działalność usługową, 

informatykę, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną, obsługę długu publicznego, edukacyjną 

opiekę wychowawczą, różne rozliczenia. 

 

Wg stan na koniec 2020 roku Gmina nie posiada żadnych zobowiązań, natomiast  

w trakcie roku dokonano spłaty raty pożyczki w kwocie 85 583,58 zł zaciągniętej w 2017 

roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 

ustawy o finansach publicznych wynosi 0,00% i spełnia warunek określony w/w przepisami, 

tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na 31.12.2020 roku 

wynosi 11,21%. 

 

 

4.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 
 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6 040 306,05 zł, co stanowi 98,45% 

planu.  

Na zadania, zakupy i przedsięwzięcia inwestycyjne własne wydatkowano kwotę 

5 772 816,68 zł. Ponadto udzielono dotację celową dla Samorządu Województwa 

Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  

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

współpracy z  Województwem Mazowieckim w kwocie 2 369,37 zł. 
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Na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup 

nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku udzielono 

wsparcia w kwocie 10 000 zł. Ponadto dla jednostki OSP Dziektarzewo udzielono dotację 

celową z budżetu w kwocie 255 120 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

 

 

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych w 2020 roku były: 

 

- środki własne gminy w wysokości 4 142 299,31 zł 

- środki UE 1 639 127,46 zł 

- środki w formie dotacji 132 879,28 zł 

- środki pozyskane z innych źródeł 126 000,00 zł 

 

 

Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha  

w Baboszewie  

Plan – 207 650,00 zł Wykonanie – 207 646,90 zł 

 Zakup działki zabudowanej młynem, położonej w Baboszewie przy ul. Warszawskiej 

z przeznaczeniem na utworzenie instytucji kultury. 

 

 

 

Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 90/9 i pow. 0,086 ha  

w Woli Dłużniewskiej 

Plan – 22 290,00 zł Wykonanie – 22 283,20 zł 

 Działka zakupiona w celu stworzenia, w przyszłości przy współpracy ze 

społeczeństwem Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Woli Dłużniewskiej. 
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Budowa systemu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo  

Plan – 62 485,00 zł Wykonanie – 62 484,00 zł 

W ramach projektu na terenie Baboszewa powstało 6 nowych zewnętrznych i 7 

wewnętrznych punktów dostępu do szerokopasmowego Internetu.  

Punkty znajdują się w miejscach publicznych w następujących lokalizacjach:  

 Hala Sportowo – Widowiskowa przy Szkole Podstawowej w Baboszewie,  

 boisko Orlik,  

 budynek Urzędu Gminy,  

 park gminny przy budynku Urzędu,  

 Świetlica Środowiskowa w Baboszewie,  

 stadion sportowy.  

Na wykonanie ww. zadania Gmina Baboszewo pozyskała dotację z Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 w wysokości 64 368,00 zł co stanowi 100% kosztów zadania.  

Inwestycja została zakończona, odebrana i rozliczona zgodnie z umową oraz 

dopuszczona do użytkowania.    

 

 

 

Zakup programu do ewidencji i zarządzania drogami gminnymi na potrzeby 

Urzędu Gminy  

Plan – 11 562,00 zł Wykonanie – 11 562,00 zł 

W ramach zadania: 

 wykonano mapę sieci dróg gminnych dla dróg gminnych o łącznej długości około 

170 km,  

 wdrożono oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą drogową RoadMap 

wraz ze szkoleniem w zakresie użytkowania, 

 dokonano inwentaryzacji oraz fotorejestracji stanu technicznego dróg gminnych o 

łącznej długości 10 km.  

Zadanie zrealizowane ze środków własnych. 
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Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy  

Plan – 78 481,00 zł Wykonanie – 78 480,50 zł 

 Zakup samochodu osobowego marki Mitsubishi, na potrzeby Urzędu Gminy 

Baboszewo. 

 

 

Budowa parkingu w sołectwie Sarbiewo  

Plan – 43 423,00 zł Wykonanie – 43 423,00 zł 

 Zakupiono materiały (kostka betonowa, krawężniki drogowe) do budowy parkingu 

przy Szkole Podstawowej w Sarbiewie. 

 

 

Zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych   

Plan – 15 986,00 zł Wykonanie – 15 985,08 zł 

Zakup kserokopiarki w celu usprawnienia pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki Stare   

Plan – 85 300,00 zł Wykonanie – 85 239,00 zł 

W ramach zadania wybudowano linię kablową nN oświetlenia ulicznego LED wraz ze 

słupami oświetleniowymi przy drodze powiatowej 3021W w miejscowości Sokolniki 

Stare.  

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. 
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Zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej  

w sołectwie Jesionka  

Plan – 19 070,00 zł Wykonanie – 19 069,26 zł 

W ramach zadania zamontowano bariery energochłonne U14A  na długości 72 mb 

przy drodze gminnej w sołectwie Jesionka. Montaż barier wykonano we własnym 

zakresie – pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej. Zakupiono  

i zamontowano również 1 szt. lampy solarnej hybrydowej.   

Zakup współfinansowano w kwocie 9 479,28 zł z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. 

 

 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola 

Folwark   

Plan – 15 800,00 zł Wykonanie – 15 710,00 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych hybrydowych 

przy drodze gminnej w miejscowości Wola Folwark. 

Zakup współfinansowano w kwocie 7 800,00 zł z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. 

 

 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki 

Nowe 

Plan – 15 800,00 zł Wykonanie – 15 710,00 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych hybrydowych 

przy drodze gminnej w miejscowości Sokolniki Nowe. 

Zakup współfinansowano w kwocie 7 800,00 zł z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020. 
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Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno 

Plan – 15 800,00 zł Wykonanie – 15 710,00 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych hybrydowych 

przy drodze gminnej w miejscowości Zbyszyno. 

Zakup współfinansowano w kwocie 7 800,00 zł z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. 

 

 

Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy   

Plan – 23 862,00 zł Wykonanie – 23 862,00 zł 

Zakupiono kosiarkę bijakową firmy Breviglieri o szerokości roboczej 1,8 m. 

 

 

Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy   

Plan – 201 720,00 zł Wykonanie – 201 720,00 zł 

Zakupiono ciągnik MTZ Belarus 1221.2, rok produkcji 2019. 

 

 

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 

Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła  

w indywidualnych gospodarstwach domowych   

Plan – 887 662,00 zł Wykonanie – 793 544,60 zł 

Zadanie inwestycyjne obejmowało:  

 wymianę 58 kotłów węglowych na kotły gazowe (40 szt.) oraz na biomasę  

(18 szt.). Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w wysokości 80 % 

kosztów kwalifikowanych netto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , 

 montaż systemu fotowoltaicznego o mocy zainstalowanej 4,95 kWp na budynku 

Urzędu Gminy Baboszewo. Do przemiany energii promieniowania słonecznego 

na energię elektryczną wykorzystane jest 15 modułów fotowoltaicznych.  
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo 

oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii   

Plan – 780 730,00 zł Wykonanie – 780 729,49 zł 

Zadanie inwestycyjne obejmuje: 

 budowę 110 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Baboszewo, 

 zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie 

Kolonii. 

W 2020 roku wybudowano 54 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku. 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii   

Plan – 692 600,00 zł Wykonanie – 692 263,68 zł 

 W ramach zadania wykonano następujące prace: 

 poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej do szerokości 5,0 m (dwa pasy 

ruchu z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 m każdy),  

 obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem łamanym o szer. 0,75 m 

wraz ze zjazdami do działek przyległych.  

 odwodnienie, skarpy, przepusty, kompletne oznakowanie pionowe zgodnie  

z projektem stałej organizacji ruchu. 

Zadanie współfinansowane w kwocie 484 468,00 zł ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych. 
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Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona (ul. Topolowa, 

Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacjowa, Wrzosowa, Zielona)   

Plan – 1 596 270,00 zł Wykonanie – 1 596 267,84 zł 

W ramach dofinansowanego zadania wybudowano: 

 ciąg dróg gminnych (ulica Topolowa i Kwiatowa) z betonu asfaltowego  

o łącznej długości 395 m i szerokości jezdni 6 m (2 x 3,0 m) oraz obustronne 

chodniki z kostki betonowej,  

 ulica Zacisze o długości 251 mb o nawierzchni z kostki betonowej,  

Na przedmiotowych odcinkach wykonano: 

 kompletne oznakowanie,  

 system odwodnienia - kanalizacja deszczowa, 

 oświetlenie drogowe – lampy LED.  

Zadanie współfinansowane w kwocie 663 845,00 zł ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne   

Plan – 31 021,00 zł Wykonanie – 31 020,60 zł 

W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej  

o długości 1 328 mb oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej.  

 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie   

Plan – 274 000,00 zł Wykonanie – 273 953,14 zł 

Zakres zadania obejmował wykonanie prac na odcinku drogi o długości 400 m  

w Sołectwie Galomin od posesji nr 1 do posesji nr 4. 

W ramach zadania wykonano następujące prace: 
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 poszerzenie pasa drogowego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej do 

szerokości 5,0 m (dwa pasy ruchu z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 m 

każdy),  

 obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem łamanym o szer. 0,75 m 

wraz ze zjazdami do działek przyległych.  

 skarpy, przepusty, kompletne oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej 

organizacji ruchu. 

Na wykonanie ww. zadanie Gmina Baboszewo pozyskała dotację ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 126 000,00 zł co stanowi 50% kosztów 

zadania.  

Inwestycja została zakończona, odebrana i rozliczona zgodnie z umową oraz 

dopuszczona do użytkowania. 

 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie   

Plan – 71 100,00 zł Wykonanie – 71 094,00 zł 

W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej  

o długości 1462 mb oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 

 

 

Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie   

Plan – 601 500,00 zł Wykonanie – 601 482,29 zł 

W ramach inwestycji wykonano: 

 dobudowę budynku (stan surowy zamknięty), 

 termomodernizacja istniejącego budynku usługowego, 

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej. 
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Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych  

w Krościnie   

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 21 700,00 zł 

W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku usługowego na budynek 

przeznaczony na lokale socjalne w miejscowości Krościn oraz projekt instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Krościnie. Uzyskano decyzję 

o pozwoleniu na budowę. 

 

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie   

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 

Zawarto umowę z Wykonawcą termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. 

Józefa Wybickiego w Baboszewie.  

Termin zakończenia inwestycji – sierpień 2021 

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków. 

Kwota wykonania prac zostanie pokryta z umorzeń pożyczek zaciągniętych  

w WFOŚiGW z lat poprzednich.                                                      

 

 

Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej  

w Baboszewie   

Plan – 14 284,00 zł Wykonanie – 14 284,00 zł 

 W 2020 r. rozpoczęto prace związane z powstaniem zbiornika wodnego  

w Baboszewie. Prace dotyczyły wykonania i opracowania wyników terenowych 

pomiarów hydrometrycznych i geologicznych. Ponadto wykonano roboty i prace 

geologiczne, które pozwoliły ustalić warunki hydrogeologiczne rejonu planowanego 

zbiornika zaporowego na Kanale R. Uzyskano w tym celu wymagane zezwolenia  

i uzgodnienia. 
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Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie  

z utworzeniem przystani kajakowej   

Plan – 1 330,00 zł Wykonanie – 1 330,00 zł 

W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z opracowaniem kalkulacji 

szczegółowej dla prac projektowych rewaloryzacji zabytkowego parku podworskiego 

w Dziektarzewie na podstawie najnowszej wersji „Środowiskowych zasad wyceny 

prac projektowych” 

 

 

Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego  

w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne   

Plan – 33 300,00 zł Wykonanie – 33 210,00 zł 

W ramach planowanej inwestycji opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz 

Studium Wykonalności. 

Samorząd czyni starania w celu pozyskania dofinansowania na realizację 

przedmiotowego zadania.  

 

 

Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W 

relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie - Bożewo   

Plan – 43 050,00 zł Wykonanie – 43 050,00 zł 

W analizowanym okresie poniesiono wydatek związany z wykonaniem dokumentacji 

projektowej zadania oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.  

Wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych. 

Termin realizacji zadania do końca czerwca 2021 roku. 
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4.3. Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich oraz 
innych podmiotów 

 

Gmina w miarę możliwości finansowych udziela wsparcia finansowego dla Powiatu 

Płońskiego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Płońsku oraz Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku. Wsparcie tych jednostek, 

niepodlegających gminie, przekłada się na działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, 

ochrony zdrowia oraz poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców naszej gminy.   

W analizowanym okresie Gmina Baboszewo udzieliła pomocy finansowej dla 

jednostek samorządu powiatowego, wojewódzkiego oraz dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych: 

Jednostki samorządu terytorialnego: 

 Remont ronda w Baboszewie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3021W Płońsk 

– Raciąż, 3026 W Baboszewo – Rzewin – Polesie, 3029W Baboszewo – Bożewo – 

Szapsk i remont drogi powiatowej Nr 3021W Płońsk – Raciąż w miejscowości 

Lutomierzyn – 201 000 zł 

 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

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

– 2 369,37 zł 

 

     Fundusz Wsparcia 

 Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup 

nieoznakowanego służbowego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji 

w Płońsku – 10 000 zł, 

 

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych: 

 Fundacja „Sowi Dwór” z przeznaczeniem na propagowanie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy 

dzikim zwierzętom z terenu gminy Baboszewo oraz udzielenie pomocy 

potrzebującym zwierzętom do chwili ich powrotu do naturalnego środowiska – 2 500 

zł 
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 Bank Żywności w Ciechanowie z przeznaczeniem na wsparcie żywnościowe dla 

najuboższych mieszkańców gminy Baboszewo w okresie pandemii – 3 000 zł 

 Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY BABOSZEWO z przeznaczeniem na 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 9 000 zł 

 Gminny Klub Sportowy „ORLĘTA” Baboszewo z przeznaczeniem na 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  

z terenu gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej– 57 056,53 zł 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie – instytucja kultury, dotacja podmiotowa 

w kwocie 169 891,86 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową  

i funkcjonowanie GBP wraz z filiami w Sarbiewie i Mystkowie 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziektarzewie w celu zapewnienia 

gotowości bojowej gminy w 2020 roku z przeznaczeniem dofinansowania zakupu 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem zamontowanym 

na stałe – 255 120 zł 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baboszewie w celu zapewnienia ochrony 

przeciwpożarowej i gotowości bojowej gminy w 2020 roku z przeznaczeniem 

dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 14 000 zł 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Draminie w celu zapewnienia ochrony 

przeciwpożarowej i gotowości bojowej gminy w 2020 roku z przeznaczeniem 

dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 3 500 zł  
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5. Informacje o stanie mienia komunalnego (aktywność organu  
w sferze mienia komunalnego) 

 

 Znaczącą część zasobów (z uchwały o mieszkaniowym zasobie nieruchomości 

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

gruntowe. 

 Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w budynkach, stanowiących własność 

lub współwłasność Gminy, wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiają poniższe 

tabele. 

Stan mienia komunalnego gminy Baboszewo na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. 
Miejscowość – 

wieś 
Ogółem 

powierzchnia w ha 

W tym 
użytkowanie 

wieczyste  
w ha 

W tym drogi 
gminne w ha 

1 Baboszewo 32,4284 (22,5373) 0,2194 9,8911 

2 
Budy 

Radzymińskie 
2,47  2,47 

3 Brzeście 2,1099  2,1099 

4 Brzeście Małe 3,10  3,10 

5 Brzeście Nowe 4,3632 (0,4132) 0,4132 3,95 

6 Bożewo 3,14  3,14 

7 Cieszkowo Nowe 1,28  1,28 

8 Cieszkowo Kolonia 6,5512 (1,88)  4,6712 

9 Cieszkowo Stare 10,1996 (0,3596)  9,84 

10 Cywiny Dynguny 6,7577 (1,5731)  5,1846 

11 Cywiny Wojskie 5,70  5,70 

12 Dłużniewo 9,5980 (2,4780)  7,12 

13 Dziektarzewo 17,0995  (9,9745) 14 7,1250 

14 Dramin 7,6944 (0,9044)  6,79 

15 Galomin 8,3278 (3,04)  5,2878 

16 Galominek 0,45  0,45 

17 Galominek Nowy 3,0837  3,0837 

18 
Goszczyce 
Poświętne 

2,5003  2,5033 

19 Goszczyce Średnie 6,23  (0,54)  5,69 

20 Jarocin 6,8692 (0,22) 0,04 6,6492 

21 Jesionka 3,98  3,98 

22 Kowale 2,86  2,86 

23 Kruszewie 2,50  2,50 

24 Korzybie 2,8307  (0,80)  2,0307 

25 Krościn 6,67 (0,62)  6,05 

26 Kiełki 8,6126  8,6126 

27 Lachówiec 3,95  3,95 

28 Lutomierzyn 7,5963  (2,8758)  4,7205 
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29 Mystkowo 3,4379  (1,24)  2,1979 

30 Niedarzyn 6,9820  (2,16)  4,8220 

31 Pawłowo 5,4249  5,4249 

32 Polesie 3,69  (2,30)  1,39 

33 Pieńki Rzewińskie 3,0222(0,10)  2,9222 

34 Rybitwy 4,85  4,85 

35 Rzewin 13,1184  (4,4984) 0,80 8,62 

36 
Sokolniki Nowe  

i Stare 
7,2676  (1,55)  5,7176 

37 Sarbiewo 4,2273  (0,4173)  3,81 

38 Śródborze 7,7094 (2,4899)  5,2195 

39 Wola Dłużniewska 4,3159 (0,0859)  4,23 

40 Wola Folwark 7,9930  7,9930 

41 Zbyszyno 3,4299  (0,09)  3,3399 

Razem 254,4210 2,8726 191,2736 

 

Lokale mieszkalne 

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

1. Baboszewo 18 890,67 

2. Cywiny Dynguny 18 713,76 

3. Śródborze 7 290,00 

4. Niedarzyn 6 202,74 

5. Rzewin 2 96,00 

6. Polesie 1 59,00 

SUMA  52 2252,17 

Tabela nr 21. Stan mienia komunalnego na rok 2020. 

 

 

 

6. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 
6.1. Strategia rozwoju Gminy Baboszewo 
 

Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 – 2025 została przyjęta 

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

przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Baboszewo pn. „Strategia Rozwoju Gminy 

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

Baboszewo w perspektywie kilkunastu lat, umożliwia planowanie poszczególnych 

przedsięwzięć i inwestycji, a także pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację 

poszczególnych zadań. Zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu narzucają 

konieczność nieustannego monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów  

i sposobów ich realizacji. Niezbędnych do tego informacji mają dostarczyć coroczne 
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raporty z wykonania kierunków działań, zestawiające poszczególne zadania realizowane 

w danym roku, dostosowane do obranych kierunków działań sformułowanych w ramach 

celów strategicznych i operacyjnych, na podstawie których sporządzono sprawozdanie  

z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 – 2025. 

Podczas prac nad opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 

– 2025 władze gminy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy 

uczestniczący w warsztatach strategicznych wyznaczyli wizję Gminy Baboszewo, misję 

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

1. Wizja Gminy Baboszewo: 

 Gmina Baboszewo szansą dla wszystkich – jako miejsce przyjazne do życia 

i pracy, stwarzające dobre warunki do rozwoju. 

2. Misja rozwoju Gminy Baboszewo: 

 Wzmocnienie potencjału społecznego – gospodarczego i efektywne 

wykorzystanie  walorów przyrodniczych Gminy Baboszewo do budowania 

zrównoważonego  rozwoju regionu. 

3. Cele strategiczne:  

 Cel strategiczny I: Zdrowie i Pomoc społeczna. 

 Cel strategiczny II: Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Bezrobocie i Demografia. 

 Cel strategiczny III: Infrastruktura i Środowisko: obiekty użyteczności publicznej  

 i Infrastruktura techniczna i dziedzictwa kulturowego.  

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

 kulturowe. 

Monitoring realizacji Strategii jest powiązany z systemem monitoringu stanu 

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

Gminy Baboszewo jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju obszaru, 

można dostrzec prostą i jednoznaczną zależność – to stan rozwoju gminy w największym 

stopniu świadczy, o jakości i trafności ustaleń Strategii oraz efektywności jej wdrażania. 

System monitoringu stanu gminy, prowadzony jest przez Komisję Rady Gminy  

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

Gminy.  

 Proces monitoringu ma na celu zapewnienie realizacji Strategii zgodnie z jej 

priorytetami oraz w razie konieczności bieżące dostosowywanie założeń Strategii do 

zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. 
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W celu ułatwienia monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji, wprowadzony 

został zestaw wskaźników, który w jednoznaczny sposób obrazuje rezultaty działań 

określonych w Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 – 2025. 

 

Zagadnienie 
będące 

przedmiotem 
analiz 

Stan na 
31.12.2017 r. 

Stan na     
31.12.2018 r. 

Stan na   
31.12.2019 r. 

Stan na   
31.12.2020 r. 

Gestor danych 

Stopa bezrobocia 

10,4 % - dla 
powiatu 
płońskiego, 
zarejestrowanych 
osób 
bezrobotnych  w 
PUP Płońsk z 
terenu Gminy 
Baboszewo było 
366 osoby 

10,4 % - dla 
powiatu 
płońskiego, 
zarejestrowanych 
osób 
bezrobotnych  w 
PUP Płońsk z 
terenu Gminy 
Baboszewo było 
352 osoby 

9,1 % - dla 
powiatu 
płońskiego, 
zarejestrowanych 
osób 
bezrobotnych  w 
PUP Płońsk z 
terenu Gminy 
Baboszewo było 
312 osoby 

10,0 % - dla 
powiatu płońskiego, 
zarejestrowanych 

osób bezrobotnych  
w PUP Płońsk z 

terenu Gminy 
Baboszewo było 

390 osób 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba nowo 
rejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych 

27 34 43 23 

Referat Spraw 
Obywatelskich, 

Ewidencji Ludności  
i Działalności 

Gospodarczej, 
Urząd Stanu 
Cywilnego 
(Ewidencja 
działalności 

gospodarczej) 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 
korzystających ze 
środków pomocy 
społecznej: liczba 
gospodarstw/rok 

222 212 203 179 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Odsetek osób  
w wieku 
produkcyjnym  
w populacji: 
wskaźnik 

61,8 % 61,4 % 61,3% 62,7% 

Referat Spraw 
Obywatelskich, 

Ewidencji Ludności 
i Działalności 

Gospodarczej, 
Urząd Stanu 
Cywilnego 
(Ewidencja 
działalności 

gospodarczej) 

Odsetek osób 
w wieku 
poprodukcyjnym 
w populacji: 
wskaźnik 

17,11 % 17,55 % 17,79% 17,82% 

Referat Spraw 
Obywatelskich, 

Ewidencji Ludności 
i Działalności 

Gospodarczej, 
Urząd Stanu 
Cywilnego 
(Ewidencja 
działalności 

gospodarczej) 
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Liczba 
wdrożonych 
projektów 
edukacyjnych: 
liczba/rok 

3 2 4 4 

Placówki oświatowe 
działające na 
terenie Gminy 

Baboszewo oraz 
Referat Ogólno – 
Administracyjny  

i Zamówień 
Publicznych 

(Administracja 
Szkół, Księgowość 
Oświatowa, Kultura 
i Sport, Promocja) 

Wielkość 
nakładów na 
projekty 
inwestycyjne: 
wartość/ rok 

3 803 763,03 3 228 309,79   

Referat Finansowo 
– Podatkowy oraz 
Referat Inwestycji  

i Infrastruktury 
Technicznej 

Tabela nr 22. Zakres monitoringu i osiągnięć Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 – 2025. 

 

Cel strategiczny Wskaźniki monitorowania 

Cel 1  
Zdrowie i Pomoc Społeczna 

Zapewnienie odpowiednich warunków do 

świadczenia wysokiej jakości usług 

zdrowotnych 

i społecznych poprzez działania 

infrastrukturalne, zakup sprzętu i wyposażenia 

oraz programy kompleksowej aktywizacji 

dzieci, młodzieży, osób dorosłych i 

wykluczonych społecznie itp. 

 

 Liczba zakupionego sprzętu 

medycznego do diagnostyki, terapii, 

rehabilitacji do obiektów ochrony 

zdrowia działających na terenie Gminy 

Baboszewo: 0 szt. 

 Liczba zmodernizowanych  

i utworzonych obiektów z zakresu 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej: 1 

szt. 

1. Ośrodek Zdrowia w Baboszewie. 

 Liczba utworzonych mieszkań 

socjalnych: 0 szt. 

 Liczba wdrożonych programów 

profilaktycznych z zakresu ochrony 

zdrowia: 0 szt. 

Cel 2  
Rynek pracy,  Przedsiębiorczość,  Bezrobocie i Demografia 

Podniesienie poziomu konkurencyjności 

społeczno-ekonomicznej Gminy Baboszewo 

poprzez zintegrowane działania związanie  

z rozwojem i efektywnym wykorzystaniem 

potencjału obszaru do rozwoju 

 Liczba projektów wpływających na 

wzrost przedsiębiorczości oraz 

potencjał inwestycyjny Gminy 

Baboszewo: 1 szt. 

1. Przebudowa dróg gminnych 
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przedsiębiorczości, rolnictwa, budowania 

wykwalifikowanych zasobów pracy oraz 

dywersyfikacji lokalnych działalności 

gospodarczych 

 

 Liczba programów/projektów z zakresu 

aktywizacji zawodowej, społecznej, 

podnoszących kwalifikacje zawodowe 

osób bezrobotnych i wykluczonych 

społecznie: 3 szt. 

1. Organizacja prac publicznych oraz 

robót interwencyjnych dla osób 

bezrobotnych. 

2. Organizacja staży dla osób 

bezrobotnych. 

3. Budowa systemu bezprzewodowego 

Hot Spot w Gminie Baboszewo. 

 

Cel 3  
Infrastruktura i Środowisko: obiekty użyteczności publicznej  

i infrastruktura techniczna i dziedzictwa kulturowego 

Poprawa bazy infrastrukturalnej obiektów 

publicznych oraz infrastruktury sanitarnej 

i drogowej w celu zwiększenia dostępności, 

jakości i bezpieczeństwa dla mieszkańców, 

turystów, przedsiębiorców przy jednoczesnym 

poszanowaniu środowiska naturalnego. 

 

 Liczba utworzonych oraz wspartych 

świetlic wiejskich: 1 szt. 

1. Prace remontowe oraz zakup 

wyposażenia do świetlicy wiejskiej  

w Rzewinie. 

 Długość wybudowanej sieci wodno-

kanalizacyjnej oraz deszczowej: 1 szt. 

1. 296,4 m sieci kanalizacji 

deszczowej na ul. Topolowej, 

Kwiatowej i Zacisze. 

 Liczba wybudowanych przydomowych 

oczyszczalni ścieków: 54 szt. 

 Liczba obiektów poddanych 

termomodernizacji: 2 szt. 

1. Ośrodek zdrowia w Baboszewie, 

2. Garaż OSP Wola Folwark. 

 Liczba obiektów, na których 

zainstalowano OZE: 1 szt. 

1. Instalacja fotowoltaiczna na 

budynku Urzędu Gminy w 

Baboszewie. 
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 Długość 

przebudowanej/wyremontowanej 

infrastruktury drogowej: 2,568 km 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 

300144W relacji Mystkowo - 

Cieszkowie Kolonii o długości 

1 522,00 km. 

2. Przebudowa dróg gminnych na 

osiedlu Topolowa – Zielona (ul. 

Topolowa, Kwiatowa i Zacisze) w 

miejscowości Baboszewo na 

odcinku 0,646 km.  

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 

300155W w Galominie o długości 

0,400 km. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego  

w miejscowości Sokolniki Stare. 

5. Budowa oświetlenia ulicznego na 

osiedlu Topolowa – Zielona (ul. 

Topolowa, Kwiatowa, Zacisze  

i Zielona) w miejscowości 

Baboszewo  

6. Przebudowa drogi gminnej nr 

300174W w Jesionce poprzez 

montaż lampy hybrydowej i bariery 

energochłonnej. 

7. Przebudowa drogi gminnej nr 

300120W w miejscowości Sokolniki 

Nowe poprzez montaż 2 szt. lamp 

hybrydowych. 

8. Przebudowa drogi gminnej nr 

300118W w miejscowości 

Zbyszyno poprzez montaż lampy 

hybrydowej 

9. Montaż lamp hybrydowych  

w miejscowości Wola Folwark. 
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Cel 4  
Edukacja, sport,  rekreacja,  kultura i dziedzictwo kulturowe 

Wielofunkcyjny rozwój obszaru oraz 

zapewnienie dogodnych warunków do 

rozwoju edukacji, sportu, turystyki, rekreacji 

oraz promowania dziedzictwa kulturalnego 

regionu 

 

 Liczba zmodernizowanych/ 

doposażonych obiektów oświatowych: 

4 szt. 

1. Szkoła Podstawowa w Baboszewie 

– zakup komputerów do nauki 

zdalnej. 

2. Szkoła Podstawowa w Mystkowie – 

zakup komputerów do nauki 

zdalnej. 

3. Szkoła Podstawowa w Polesiu – 

zakup komputerów do nauki 

zdalnej. 

4. Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – 

zakup komputerów do nauki 

zdalnej. 

5. Informacje dot. modernizacji szkół 

szczegółowo opisane w Części 

Analitycznej niniejszego Raportu. 

 Liczba zmodernizowanych obiektów 

sportowych: 1 szt. 

1. Remont wielofunkcyjnego boiska 

sportowego w Szkole Podstawowej 

im. Ks. M. K. Sarbiewskiego  

w Sarbiewie.  

 Liczba wybudowanych obiektów 

sportowych: 0 szt. 

 Liczba utworzonych obiektów z zakresu 

kultury: 0 szt.  

 Liczba zmodernizowanych / 

zrewitalizowanych obiektów / obszarów:  

1 szt. 

1. Remont garaż jednostki OSP Wola 

Folwark. 
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 Długość wybudowanych i 

wyznaczonych szlaków 

turystycznych/rowerowych: 0 km 

 
Tabela nr 23. Monitoring realizacji przedsięwzięć zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo 2015 – 
2025 w 2019 roku. 

 

 

Ostateczną i jedyną w pełni wiarygodną podstawą oceny realizacji strategii są 

końcowe efekty jej wdrażania, czyli poziom realizacji sformułowanych wizji i celów 

strategicznych. Dokonanie takiej oceny możliwe jest jednak ex post, najlepiej w pewnym 

dystansie czasowym od zakończenia realizacji strategii. W sytuacji, gdy strategia 

sformułowana w horyzoncie 10 letnim realizowana jest 3 lata, realna jest jedynie ocena 

inicjacji i dotychczasowego przebiegu procesu wdrożeniowego oraz budowanie na tej 

podstawie prognoz możliwości osiągnięcia określonych celów, co należy ocenić 

pozytywnie. Wdrożenie strategii, równoznaczne jest z realizacją operacjonalizujących ją 

przedsięwzięć, które są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Proces 

wdrożenia wymaga konsekwencji w alokacji środków finansowych zgodnie z celami 

strategicznymi. Akceptacja powyższych twierdzeń pozwala sądzić, iż właśnie 

przedsięwzięcia (a konkretnie stopień zawansowana w ich realizacji), oraz struktura 

wydatków budżetowych mogą stanowić wiarygodną podstawę oceny procesu wdrażania 

strategii.  

 

 

6.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo 
 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowany dla gminy Baboszewo jest 

dokumentem strategicznym, obejmującym działania przyczyniające się do poprawy 

jakości powietrza. Głównym zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez gminę Baboszewo, które 

sprzyjają realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji 

w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz 

dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł 

finansowania.  
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 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo ma za zadanie przyczynić 

się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 

2020: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

Ponadto gmina zamierza1: 

 poprawić jakość powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji CO2 

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

 optymalizować działania związane z produkcją i wykorzystaniem energii; 

 poprawić jakoś powietrza, dzięki zmniejszeniu globalnej emisji zanieczyszczeń  

i gazów cieplarnianych związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej 

produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym; 

 rozwinąć planowanie energetyczne w gminie oraz zapewnić bezpieczeństwo 

dostaw nośników energii na jej terenie; 

 zwiększyć znaczenie zarządzania energią i środowiskiem; 

 obniżyć zapotrzebowanie na energię w poszczególnych sektorach odbiorców 

energii; 

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

środowiska i w sposób odpowiedzialny i racjonalny wykorzystującego energię; 

 promować i zakorzenić w lokalnej społeczności działania i nawyki wpływające na 

ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. 

 

Lp. Działanie Realizator 
Poniesiony 

koszt (zł) 
Zrealizowane działania 

1 

Ograniczenie emisji 

 z budynków 

mieszkalnych – 

wymiana kotłów 

Gmina 

Baboszewo 
837 810,60 

Dokonano wymiany 58 kotłów 

węglowych na kotły gazowe (40 

szt.) oraz na biomasę (18 szt.). 

Inwestycja dofinansowana ze 

środków unijnych w wysokości 80 

% kosztów kwalifikowanych netto 

                                           
1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015-2022. 
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w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020. 

2 

Rozwój budownictwa 

pasywnego  

i energooszczędnego 

Mieszkańcy 

gminy 

 i inne 

jednostki 

b/d b/d 

3 

Rozwój 

rozproszonych źródeł 

energii – kolektory 

słoneczne 

Mieszkańcy 

gminy 
b/d 

Mieszkańcy montują kolektory 

słoneczne bez konieczności 

zgłaszania tego do Urzędu 

Gminy Baboszewo 

4 

Rozwój 

rozproszonych źródeł 

energii – małe 

instalacje 

fotowoltaiczne 

Gmina 

Baboszewo 
b/d 

 Podpisano umowę dotyczącą 

realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020, 

która dotyczy wsparcia ze 

strony Unii Europejskiej, 

dzięki czemu na terenie 

Gminy Baboszewo 

zainstalowane zostaną 

urządzenia wykorzystujące 

energię słoneczną do 

produkcji energii elektrycznej  

i cieplnej 

 Zamontowano instalację 

fotowoltaiczną na Budynku 

Urzędu Gminy 

5 

Budowa przyłączy 

gazu do domów 

jednorodzinnych 

Mieszkańcy 

gminy 

/PSG 

b/d 

Według danych Urzędu Gminy 

Baboszewo w 2020 r. 

wybudowano nowe przyłącza 

gazowe do budynków osób 

fizycznych. 

6 

Budowa, rozbudowa  

i modernizacja dróg 

gminnych 

Gmina 

Baboszewo 
 

W 2020 roku: 

-pobudowano 2568 m  

nowych dróg; 

7 

Działania związane  

z akcjami 

społecznymi 

Gmina 

Baboszewo 
b/d 

Odebranie odpadów zebranych 

podczas sprzątania rzeki Wkry 
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8 
Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

Gmina 

Baboszewo 
274 797,50 

W 2020 r. dokonano montażu 

nowych punktów oświetlenia 

ulicznego. 

Wybudowano: 54 szt. lamp led. 

9 Zakup lamp solarnych 
Gmina 

Baboszewo 
54 600,00 

Zakupiono i zamontowano  

7 lamp solarnych: 1 szt.  

w miejscowości Jesionka oraz po 

2 szt. w miejscowościach 

Sokolniki Nowe, Wola Folwark  

i Zbyszyno. 

10 

Działania z zakresu 

planowania 

przestrzennego 

Gmina 

Baboszewo 
b/d 

Uzyskano decyzję na wycinkę 

chorych i złamanych drzew 

znajdujących się w Parku 

Podworskim w Dziektarzewie,  

w celu jego oczyszczenia 

 i możliwości użytkowania. 

Tabela nr 24. Realizacja przedsięwzięć w 2020 r. w ramach PGN. 

 

 

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

 

 Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

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

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ 

stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, która spaja 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu 

jednostki samorządu terytorialnego.  

W POŚ dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano 

możliwości jego poprawy na terenie gminy Baboszewo z uwzględnieniem dziesięciu 

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

elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 

geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

zasoby przyrodnicze i zagrożenia poważnymi awariami. Każdy z wymienionych 

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

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

również szanse na poprawę stanu środowiska oraz zagrożenia, które mogą wpłynąć na 
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nie negatywnie. Zgodnie z POŚ na terenie gminy Baboszewo planowane jest wykonanie  

6 zadań, w celu poprawy stanu środowiska. Do zadań zostały przypisane wskaźniki, które 

ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji POŚ oraz będą stanowiły podstawę 

przygotowywania raportu z jego wykonania. 

 

Jakość powietrza 

 Największym źródłem zanieczyszczeń na terenie gminy Baboszewo jest spalanie 

paliw na cele energetyczne oraz transport. Większość budynków na terenie gminy 

wyposażona jest w instalacje centralnego ogrzewania. Aby zminimalizować problem 

zanieczyszczenia powietrza należy zmodernizować lub przebudować systemy 

ogrzewania na terenie gminy Baboszewo, ograniczyć emisję CO2 z transportu kołowego 

oraz prowadzić dalszą rozbudowę sieci gazowej. W 2017 r. w strefie mazowieckiej, do 

której przynależy teren gminy Baboszewo nie odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu stężeń większości monitorowanych zanieczyszczeń. Do klasy 

A (na tych terenach nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne) zaliczono poziomy 

stężeń: SO2, CO, NO2, C6H6, Pb, As, Cd, Ni, O3. Najwyższe przekroczenia dotyczą pyłów 

zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle. Każdorazowe przekroczenie, 

któregokolwiek z ww. zanieczyszczeń na terenie gminy było przekazywane mieszkańcom 

za pośrednictwem strony internetowej Gminy Baboszewo oraz Serweru SMS.  

Klimat akustyczny 

 Hałas jest definiowany jako dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia 

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

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

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

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

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

• drogi gminne o łącznej długości 169 km; 

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

Toruń ze stacją w Baboszewie; 

• zakłady przemysłowe powodujące hałas w związku z eksploatacja instalacji  

i urządzeń związanych z prowadzeniem działalności. 
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Promieniowanie elektromagnetyczne  

 Promieniowanie elektromagnetyczne jest zanieczyszczeniem, którego 

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

dostatecznie rozpoznany. Na terenie gminy Baboszewo nie prowadzono badań 

związanych z poziomem pół elektromagnetycznych, jednak badania wykonane na terenie 

województwa mazowieckiego nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych emisji 

fal elektromagnetycznych pochodzących z ww. źródeł.  

Gospodarka wodno-ściekowa   

 Na terenie gminy zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmuje się 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie oraz Zakład Usług Wodnych  

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

przepompowni ścieków usytuowanych w Baboszewie i Brześciu Nowym. Ścieki są 

przepompowywane do pompowni głównej i kolejno za pomocą przewodu tłocznego do 

oczyszczalni ścieków w Płońsku. Wydajność głównej pompowni wynosi 500 m3/dobę 

ścieków.  Szczegółowe dane dotyczące wodociągów i kanalizacji przedstawiono na 

poniższych wykresach.  

 

 

Wykres nr 12. Ilość przyłączy wodociągowych na przestrzeni lat 2012-2020. 

 

1773

1797
1809

1821

1849
1861

1896
1907

1932

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

S
Z

T
U

K

Ilość przyłączy



67 
 

 Rozdzielcza sieć wodociągowa na terenie gminy Baboszewo w 2020 r. wynosiła 

196,6 km.  

 

Wykres nr 13. Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej na przestrzeni lat 2012-2020. 

 

Gmina Baboszewo posiada pozwolenia wodnoprawne, zezwalające na pobór wód 

podziemnych z 2 ujęć: 

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

 Qmax.h=100,0 m3h 

 Qśr.d= 1703,0 m3/d 

2. Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Baboszewo na działce ewidencyjnej nr 

278/2 w ilości: 

 Qmax.h=50,0 m3h 

 Qśr.d=700,0 m3/d 

 Qmax.roczny=255000 m3/ rok 

Przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych ujęcia Qe=60 m3/h  

i depresji S=2,3 – 3 m 
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 Sieć hydrologiczną gminy Baboszewo stanowi głównie rzeka Wkra, która 

przebiega przez północą część gminy. Największym jej dopływem jest rzeka Raciążnica, 

przepływająca przez centralną część gminy, z kierunku północno – zachodniego na 

południowy wschód. Długość Raciążnicy na terenie gminy to ok 14 km. Jej dopływy to: 

Zadębie, Karsówka, Rokitnica i Dobrzyca.  

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

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

jeden zbiornik wód podziemnych oznaczonych jako: JCWPd nr 49. W związku z tym, że 

na terenie gminy nie ma zlokalizowanych punktów monitoringu jakości wód, stan jakości 

ustalono zgodnie ze stanem JCWPd nr 49, który dla większości punktów pomiarowych 

został zakwalifikowany do klas II i III.   

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

możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego. Wody podziemne mają bardzo duże 

znaczenie ze względu na to, że stanowią źródło zaopatrzenia mieszkańców  

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

rolników nawozy chemiczne oraz zanieczyszczenia, pochodzące z innych gmin.  

Ważnym elementem dla gospodarki wodno – ściekowej jest zmniejszenie ilości 

zbiorników bezodpływowych oraz wzrost przydomowych oczyszczalni ścieków. Duża 

różnica pomiędzy przyłączami wodociągowymi a wyposażeniem w kanalizację wpływa 

na większą ilość powstawania ścieków komunalnych, które są potencjalnym źródłem 

zanieczyszczeń, m. in. rowów i kanałów melioracyjnych.  

 

Gleba i zasoby przyrody 

 Na terenie gminy Baboszewo, można wyróżnić następujące rodzaje gleb: 

 gleby bielicowe – gleby tworzące się na różnego rodzaju piaskach. 

Zachodzący w nich proces, polegający na wymywaniu niektórych związków 

chemicznych tworzących minerały nazywany jest bielicowaniem; 

 gleby brunatne – powstają na glinach zwałowych, piaskach  

i piaskowcach i dzielą się na: 

· brunatno – kwaśne, które tworzą się na podłożach bogatych  

w związku potasu, fosforu, magnezu i wapnia, 
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· brunatno – wyługowane, które odznaczają się wyługowaniem górnej 

części profilu z kationów zasadowych oraz nie posiadają  

w składzie zawartości węglanu wapnia przez co mają ograniczoną 

żyzność; 

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

lub zwałowe); 

 gleby płowe – powstają na skałach kwaśnych i zasadowych oraz na 

utworach iłowych. Mają one zróżnicowany profil pod względem poziomów 

genetycznych; 

 gleby opadowo – glejowe – powstają w efekcie procesu oglejenia gleb  

w skutek gromadzących się wód opadowych. Występują na utworach 

trudno przepuszczalnych. 

Gmina Baboszewo cechuje się glebami o dobrej jakości. Gleby zaliczające się do 

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

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

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

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

Goszczyce Średnie, Polesie, Budy Radzymińskie, Wola Folwark i Jesionka.  

Stan na 2020 rok dotyczący struktury zagospodarowania gruntów gminy 

Baboszewo wygląda następująco: 

 użytki rolne – 13 553 ha, 

 grunty pod wodami – 51 ha, 

 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 2 027 ha, 

 nieużytki – 123 ha, 

 grunty zabudowane i zurbanizowane – 448 ha, 

 tereny różne – 11 ha. 

 

 W 2020 roku powołano komisję do spraw szacowania szkód  

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

terenie gminy Baboszewo spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.  
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Pełna nazwa komisji 

Liczba wniosków 

złożonych do UG 

Baboszewo 

Komisja ds. szacowania szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych, w 

dniach 18.04.2020 – 19.04.2020 I 21.05.2020 – 22.05.2020 r. powołana zarządzeniem 

nr 149 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

182 szt. 

Komisja ds. szacowania szkód w związku z wystąpieniem gradu,  

w dniu 22.06.2020 i 13.07.2020 r. powołana zarządzeniem nr 149 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

51 szt. 

Komisja ds. szacowania szkód w związku z wystąpieniem deszczu nawalnego  

w dniu 22.06.2020 r. powołana zarządzeniem nr 149 Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

42 szt. 

Komisja ds. szacowania szkód w związku z wystąpieniem huraganu  

w dniu 10.07.2020 r. powołana zarządzeniem nr 149 Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

12 szt. 

Komisja ds. szacowania szkód w związku z wystąpieniem suszy 

w 2020 r. powołana zarządzeniem nr 149 Wojewody Mazowieckiego z dnia  

29 kwietnia 2020 r. 

15 szt. 

Tabela nr 24. Dane dotyczące komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach produkcji 
specjalnej spowodowanych wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania i suszy. 

 

Realizacja wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2020. 

Kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 

 Wnioski złożone  

w I terminie 

Wnioski złożone  

w II terminie 

Razem 

Ilość wniosków 463 425 888 

Kwota dotacji 

wypłacona rolnikom 

[zł] 

614 364,75 zł 458 596,50 zł 1 072 961,25 zł 

Tabela nr 25. Dane dotyczące kwoty dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. 

 

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

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

boru mieszanego, lasu mieszanego oraz na siedliskach wilgotnych – olszy i lasy wilgotne. 
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W składzie gatunkowym przeważa sosna. Na kolejnym miejscu jest brzoza i inne gatunki 

liściaste. 

  Gmina Baboszewo posiada na swoim terenie rezerwat przyrody  

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

naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragmentów lasu pochodzenia naturalnego 

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

Nadwkrzańskiego obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto Gmina Baboszewo posiada 

na swoim terenie 32 pomników przyrody oraz 9 użytków ekologicznych. 

Gospodarka odpadami i usuwanie wyrobów z azbestem 

 Odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy Baboszewo odbierane są 

przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. W 2020 roku, firmą która zajmowała się 

odbieraniem odpadów komunalnych było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk. 

 I filar odbierania odpadów z terenu Gminy Baboszewo w 2020 r. wyglądał 

następująco: 

 Odpady zebrane w sposób zmieszany odbierane były bezpośrednio z terenu 

nieruchomości – wszystkie frakcje łącznie gromadzone w pojemnikach; 

 Odpady zebrane w sposób selektywny odbierane były bezpośrednio z terenu 

nieruchomości w następujących frakcjach: 

 worek żółty – metale i tworzywa sztuczne; 

 worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe; 

 worek niebieski – papier; 

 worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji lub przydomowy 

kompostownik w przypadku zabudowy jednorodzinnej; 

 kontener o pojemności 1500 l oznaczony napisem „Metale  

i tworzywa sztuczne” w przypadku nieruchomości wielolokalowych; 

 kontener o pojemności 1500 l oznaczony napisem „Szkło” w przypadku 

nieruchomości wielolokalowych; 

 kontener o pojemności 1500 l oznaczony napisem „Papier” w przypadku 

nieruchomości wielolokalowych. 
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Odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

letniskowych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.  

 II filar odbierania odpadów z terenu Gminy Baboszewo stanowi Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mający siedzibę przy  

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

możliwość przekazania: 

 przeterminowanych leków i chemikaliów; 

 zużytych baterii i akumulatorów; 

 zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych; 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 zużytych opon; 

 odpadów zielonych; 

 papieru; 

 szkła; 

 opakowań wielomateriałowych; 

 tworzyw sztucznych; 

 odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji; 

 metali. 

PSZOK przyjmował nieodpłatnie wymienione wcześniej odpady komunalne 

wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Baboszewo, którzy złożyli 

deklaracje i uiszczali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Baboszewo. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniali we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

 W 2020 r. została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

• jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości  

22 zł od mieszkańca; 

• jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w wysokości 44 zł od mieszkańca.  



73 
 

Ustalono również ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe: 

• jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości  

140 zł za rok; 

• w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w wysokości 280 zł za rok. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

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

Karcie Dużej Rodziny. Zwolnienie w 2020 r. stanowiło 20% miesięcznej opłaty uchwalonej 

przez Radę Gminy Baboszewo.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości 

zamieszkałych wnoszona była w łącznej wysokości za trzy miesiące danego kwartału, z 

częstotliwością raz na kwartał w następujących terminach: 

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

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

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

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

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

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

Odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

letniskowych raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do 

grudnia, natomiast od kwietnia do października odpady zmieszane i odpady 

biodegradowalne były odbierane dwa razy w miesiącu, pozostałe odpady raz  

w miesiącu. W przypadku nieruchomości wielolokalowych odbiór odpadów odbywał się 

na zgłoszenie. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz letniskowych 

wynosiła 120 litrów. Minimalna pojemność worków przeznaczonych do zbierania 
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odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz 

letniskowych wynosiła 120 litrów.  

 

 

Wykres nr 13. Zestawienie ilości deklaracji dot. odpadów komunalnych na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy 

Baboszewo.  

 

 Odpady padłych zwierząt przekazywane są uprawnionemu do tego odbiorcy na 

podstawie umowy, która została podpisana na 2020 r. z Przedsiębiorstwem Przemysłowo 

– Handlowym Hetman Sp. z o. o.  

 Usuwanie wyrobów z azbestem na terenie gminy prowadzone jest od 2016 

roku w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest  

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

listopada 2015 r. W 2020 r. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o 

dofinansowanie w imieniu osób fizycznych i uzyskała dotację w kwocie 

50 000,00 zł. Usunięto i unieszkodliwiono  

w sumie 153,30 Mg wyrobów z azbestem. 
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6.4. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo 
 

 Sprawne i strategiczne planowanie gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym 

narzędziem stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji (PONE) jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW 

niespełniających wymagań ekoprojektu w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze 

usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. PONE koncentruje się na 

działaniach mających na celu: 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

• redukcję zużycia energii,  

• poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.  

Działania te ściśle wynikają z ustaleń określonych w: 

• harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji programu ochrony 

środowiska dla strefy mazowieckiej:  

· likwidacja lub wymiana starych, niskosprawnych kotłów na paliwa stałe 

na mniej emisyjne źródła ciepła w lokalach mieszkalnych, handlowych, 

usługowych oraz użyteczności publicznej,  

· zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny: Podłączenia do sieci 

ciepłowniczej podmiotów ogrzewanych indywidualnie. Wymiana 

nieekologicznych pieców na ogrzewanie paliwami niskoemisyjnymi (np. 

gaz lub olej);  

• uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia  

24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  

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

 zakaz stosowania w instalacjach mułów i flotokoncentratów węglowych 

oraz mieszanek produktowych z ich wykorzystaniem; węgla brunatnego 

oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; węgla 

kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0 -3 mm; 
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• Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do roku 2023: 

 poprawa jakości powietrza na terenie powiatu płońskiego. 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo: 

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii; 

 poprawa efektywności energetycznej; 

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i paliwami; 

 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; 

 promocja nowych wzorców konsumpcji; 

• Programie Ochrony Środowiska dla gminy Baboszewo nalata 2018-2021 

z perspektywą na lata 2022-2025: 

 poprawa efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy. 

 Zadaniem PONE jest również organizacja działań wykonywanych przez Gminę, 

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

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

finansowania oraz promocja nowych wzorów konsumpcji. Wśród celów pośrednich 

PONE można wymienić wyraźne oszczędności w budżecie gminy, dzięki ograniczeniu  

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

zarządzania, wykorzystanie potencjału Gminy w zakresie ograniczania emisji 

zanieczyszczeń oraz lepszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców. 

 Wyniki modelowania matematycznego immisji zanieczyszczeń dla wybranych 

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

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

Główny problem związany z zanieczyszczeniem powietrza w gminie stanowi niska 

emisja. Na terenie gminy Baboszewo dominują indywidualne systemu zaopatrzenia w 

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

kamienny, miał węglowy). Do ogrzewania mieszkań najczęściej wykorzystywane są kotły, 

które stosuje aż 71% mieszkańców. Kotły gazowe stanowią zaledwie 12%.  

 W przemyśle, stopień użytkowania energii jest stosunkowo trudny do 

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

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

niewymagającej uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza udzielono 

prowadzącemu instalację – Jan Rusin, Roman Rusin Przedsiębiorstwo Produkcji Pasz 
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FERM – PASZ Sp. j. z instalacji technologicznej do produkcji paszy sypkiej i granulowanej 

zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego położonego w Baboszewie. Natomiast 

zgłoszenia instalacji, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i 

pyłów do powietrza dokonała firma FABA – DI Sp. z o. o. i dotyczyło ono obrabiarki 

elektroerozyjnej zlokalizowanej w zakładzie w Baboszewie. 

 Obszar, który znacznie ma wpływ na środowisko jest związany  

z infrastrukturą komunikacyjną. Zanieczyszczenia komunikacyjne, głównie dwutlenek 

węgla, pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia 

ozonu w troposferze. Przez gminę Baboszewo przebiega droga krajowa  

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

zanieczyszczenia powietrza.  

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

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

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

powietrza na terenie gminy Baboszewo ma emisja pochodząca z ogrzewania budynków, 

gdzie nośnikiem energii w większości przypadków jest węgiel kamienny  

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

do sieci ciepłowniczej, wymiana źródła energii cieplnej na energooszczędne  

i ekologiczne, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne  

i pompy ciepła), termomodernizacja budynków oraz edukacja ekologiczna mieszkańców. 

W 2018 r. podczas ankietyzacji prowadzonej w związku z powstawaniem Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo, duży odsetek mieszkańców zgłosił 

potrzebę wymiany kotłów zabudowanych w różnych okresach, głównie ze względu na 

stan techniczny lub nie spełnianie norm w związku z czym poinformowano mieszkańców 

gminy Baboszewo o Programie priorytetowym Czyste Powietrza, prowadzonym przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu 

ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności 

energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach 

jednorodzinnych,  

a w szczególności:  

• wymianę źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań określonych 

w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  
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z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe  

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

• instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania technicznej określone 

w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły 

cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe 

kondensacyjne, pompy ciepła powietrza, pompy ciepła odbierające ciepło  

z gruntu lub wody wraz z przyłączami;  

• zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, 

mikroinstalacje fotowoltaniczne); 

• wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie 

pozostałym niż określone powyżej.  

 

6.5.  Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Baboszewo w 2020 r. 
 

Bezpośrednim celem ankietyzacji było pozyskanie informacji i utworzenie bazy 

danych na temat rodzaju indywidualnych źródeł ciepła, stanu technicznego budynku  

i parametrów cieplnych istniejących źródeł ciepła oraz zapoznanie się z planami 

respondentów odnośnie ewentualnej zmiany źródeł ogrzewania. Podjęcie przez Gminę 

działań związanych z ochroną powietrza wynika z zapisów programu ochrony powietrza 

dla stref województwa mazowieckiego ze względu na przekroczony poziom docelowy 

benzo(a)pirenu w powietrzu. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Baboszewo 

pozwoli ustalić rzeczywisty problem występujący na naszym terenie, pozwoli określić 

wielkość emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii. Analiza wyników inwentaryzacji 

ujawni miejscowości w gminie, które są szczególnie narażone na wysokie stężenie 

smogu oraz wymagają działań priorytetowych mających na uwadze ochronę życia  

i zdrowi ich mieszkańców. Stworzenie bazy źródeł ciepła to także niezbędne narzędzie to 

aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie. Pozyskane informacje 

pozwolą Samorządowi podjąć racjonalne działania dotyczące zmniejszenia niskiej emisji, 

ograniczenia i optymalizacji zużycia energii elektrycznej, a także innych mediów. Celem 

pośrednim zadania jest pogłębienie wiedzy i uświadamianie społeczeństwa w temacie 

oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na człowieka oraz w efekcie ograniczenie 

niskiej emisji. 

 Mieszkańcy gminy Baboszewo posiadają głównie indywidualne systemy 

zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące nośniki energii w postaci paliw stałych (głównie 
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węgiel i drewno). Część z nich posiada dostęp do sieci gazowej. Według danych GUS,  

w 2018 r. obszar gminy zgazyfikowany był w 20,4%. Zgodnie z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo, podstawowymi nośnikami energii pierwotnej 

potrzebnej do wytworzenia energii cieplnej są paliwa kopalne stałe w postaci węgla 

(79%). 

Największym zagrożeniem dla czystości powietrza na terenie Gminy Baboszewo 

jest niska emisja z lokalnych źródeł ciepła. Dotyczy to kotłowni obiektów usługowych, 

komunalnych, a także tych znajdujących się w prywatnych gospodarstwach domowych. 

Najbardziej widoczny problem pojawia się w okresie jesienno – zimowym. Większość 

mieszkańców posiada kotłownie węglowe. Węgiel jest najpopularniejszym oraz 

„najprostszym” źródłem energii, które podczas spalania wydziela duże ilości pyłów, 

dwutlenku węgla i siarki, które trafiają bezpośrednio do atmosfery. Dodatkowo, przez 

teren gminy Baboszewo przebiega krajowa trasa E7, co skutkuje dodatkową emisją 

zanieczyszczeń do powietrza z ruchu samochodowego. Stan jakości powietrza jest 

jednym z najbardziej zmiennych stanów środowiska.  

W dużym stopniu zależy od chwilowych emisji ze źródeł lokalnych oraz od 

wielkości migracji gazów i pyłów z poza regionu. Gmina Baboszewo aby móc kontrolować  

i sprawdzać poziom zanieczyszczenia powietrza w 2019 roku zainstalowała na terenie 

gminy 4 czujniki jakości powietrza w miejscowościach: Mystkowo, Polesie, Baboszewo  

i Sarbiewo. W skład całego systemu wchodzi sieć czujników jakości powietrza, platforma 

internetowa, aplikacje mobilne na system Android i iOS, widget, dane  

w formie otwartego API, prognoza zanieczyszczeń powietrza oraz zewnętrzna tablica 

LED do wyświetlania wyników. Sensory metodą laserową mierzą m.in.: poziom stężenia 

pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie 

atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.  

W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są m.in.: informacje o jakości 

powietrza, komunikaty dla mieszkańców, historia pomiarów i prognoza zanieczyszczenia 

powietrza. Platforma jakości powietrza to miejsce, gdzie każdy może sprawdzić aktualną 

jakość powietrza w konkretnej lokalizacji. 

Wyniki z przeprowadzonego badania zostały opracowane przez pracowników 

Urzędu Gminy Baboszewo. Analizy z wyszczególnieniem każdej z ulic i miejscowości 

zostały opracowane w arkuszu Excel pod nazwą „Baza Inwentaryzacji Źródeł Ciepła  
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w Budynkach w Gminie Baboszewo, powiat płoński w 2020 roku” ze względu na 

możliwości kalkulacyjne. Należy pamiętać, iż niektóre z gospodarstw używają dwóch lub 

więcej źródeł ogrzewania. Podane wartości odnośnie mocy pieców są szacunkowe ze 

względu braku dokładnych parametrów urządzeń grzewczych. Cały tekst raportu  

z Inwentaryzacji dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Baboszewo. 

Poniżej wybrane dane w formie tabel i wykresów: 

Miejscowość 
Liczba 

zinwentaryzowanych 
budynków i lokali 

Baboszewo 635 

Bożewo 41 

Brzeście 31 

Brzeście Małe 30 

Brzeście Nowe 39 

Budy Radzymińskie 14 

Cieszkowo-Kolonia 28 

Cieszkowo Nowe 26 

Cieszkowo Stare 62 

Cywiny-Dynguny 52 

Cywiny Wojskie 29 

Dramin 57 

Dłużniewo 88 

Dziektarzewo, Dziektarzewo-Wylaty (Kolonia, 
część wsi Dziektarzewo) 

72 

Galomin 52 

Galominek 10 

Galominek Nowy 11 

Goszczyce Poświętne 37 

Goszcyce Średnie 51 

Jarocin 76 

Jesionka 12 
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Kowale 26 

Korzybie 39 

Kiełki 65 

Krościn 45 

Kruszewie 14 

Lachówiec 18 

Lutomierzyn 32 

Mystkowo 66 

Niedarzyn 51 

Pawłowo 35 

Pieńki Rzewińskie 32 

Polesie 18 

Rybitwy 58 

Rzewin 85 

Sarbiewo 59 

Sokolniki Nowe 39 

Sokolniki Stare 42 

Śródborze 56 

Wola Dłużniewska 27 

Wola-Folwark 40 

Zbyszyno 38 

RAZEM 2338 

Tabela nr  26 . Liczba zinwentaryzowanych budynków i lokali z podziałem na miejscowości. 
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Wykres nr 14 . Liczba i rodzaj źródeł ciepła (szt.). 

 

Lp. Miejscowość 
Klasa 1-

2 
Klasa 3 Klasa 4 

Klasa 
5 

Ekoprojekt Bezklasowe 

1.  Baboszewo 
4 19 11 8 2 326 

2.  Bożewo 
0 26 2 0 0 13 

3.  Brzeście 
0 14 4 0 0 5 

4.  Brzeście Małe 
0 17 0 0 0 7 

5.  
Brzeście 

Nowe 

0 31 0 1 0 3 

6.  
Budy 

Radzymińskie 

0 0 0 11 0 2 
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7.  
Cieszkowo-

Kolonia 

0 0 1 0 0 20 

8.  
Cieszkowo 

Nowe 

0 2 2 0 0 13 

9.  
Cieszkowo 

Stare 

0 6 0 4 0 42 

10.  
Cywiny-
Dynguny 

0 39 2 1 0 9 

11.  
Cywiny 
Wojskie 

0 21 0 0 0 7 

12.  Dramin 
0 7 0 1 0 45 

13.  Dłużniewo 
1 19 1 8 0 52 

14.  

Dziektarzewo, 
Dziektarzewo-

Wylaty (Kolonia, 
część wsi 

Dziektarzewo) 

1 1 0 6 0 46 

15.  Galomin 
0 1 0 0 0 45 

16.  Galominek 
0 6 0 0 0 3 

17.  
Galominek 

Nowy 

0 8 0 0 0 3 

18.  
Goszczyce 
Poświętne 

0 3 0 2 0 30 

19.  
Goszcyce 
Średnie 

1 1 1 2 0 39 

20.  Jarocin 
0 2 0 2 0 67 

21.  Jesionka 
0 0 0 1 0 11 

22.  Kowale 
1 17 1 0 0 7 

23.  Korzybie 
2 10 0 0 0 18 

24.  Kiełki 
1 1 0 2 0 59 

25.  Krościn 
0 1 0 1 0 36 

26.  Kruszewie 
0 0 0 1 0 13 

27.  Lachówiec 
0 12 0 1 0 2 
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28.  Lutomierzyn 
0 25 3 1 0 3 

29.  Mystkowo 
0 39 0 1 0 16 

30.  Niedarzyn 
0 37 2 1 0 11 

31.  Pawłowo 
0 6 6 3 0 20 

32.  
Pieńki 

Rzewińskie 

0 7 0 0 0 24 

33.  Polesie 
0 0 0 0 0 18 

34.  Rybitwy 
0 0 1 0 0 56 

35.  Rzewin 
0 51 0 0 0 34 

36.  Sarbiewo 
0 5 3 0 0 51 

37.  
Sokolniki 

Nowe 

0 17 7 1 0 14 

38.  
Sokolniki 

Stare 

0 1 2 1 0 38 

39.  Śródborze 
0 1 1 4 1 49 

40.  
Wola 

Dłużniewska 

0 2 0 1 0 25 

41.  Wola-Folwark 
0 3 0 0 0 38 

42.  Zbyszyno 
0 2 1 0 0 35 

RAZEM 11 460 51 65 3 1358 
Tabela nr 27 . Liczba źródeł ciepła z podziałek na klasy. 

 

W tabeli nr 27 w kolumnie „Bezklasowe” zawarte są dane dotyczące: 

 46 szt. źródeł ciepła dla których nie uzyskano informacji z powodu odmowy 

współpracy. Źródła te zostały zaliczone zgodnie z wytycznymi do przygotowania 

inwentaryzacji, jako źródła ciepła bezklasowe, 

 1131 szt. źródeł  ciepła dla których nie uzyskano informacji jedynie o klasie źródła, 

które również zostały uznane zgodnie z wytycznymi jako  źródła ciepła 

bezklasowe. 
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Lp. Rodzaj paliwa Ilość zużytego paliwa 
Brak informacji 

(szt.) 

1 Węgiel orzech (ton) 0,00 0 

2 Węgiel kostka (ton) 3805,15 189 

3 Węgiel groszek (ton) 340,00 12 

4 Węgiel miał (ton) 16,00 1 

5 Węgiel brunatny (ton) 0,00 0 

6 Drewno kawałkowe (mp) 9513,54 11 

7 Pellet / brykiet (ton) 95,50 9 

8 Inna biomasa (ton) 0,00 0 

9 Gaz przewodowy (m3) 386 003,93 182 

10 
Gaz butla / zbiornik LPG 

/zbiornik LNG (m3) 
45 919,53 46 

11 Olej opałowy (L) 29 500,00 1 

 

Tabela nr 28. Łączne zużycie paliw w zinwentaryzowanych budynkach 

 

1. Potrzeba redukcji niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy 

Baboszewo wynika, iż ponad 68,5% stanowią kotły opalane węglem. Nieco ponad 4,3% 

spełnia wymogi ekoprojektu. Niestety najwięcej kotłów węglowych są to kotły przestarzałe 

i nieposiadające żadnej klasy. Likwidacja indywidualnych kotłów opalanych węglem  

i drewnem, zastępowanie ich kotłami spełniającymi wymogi klasy  

5 oraz ekoprojektu mają kluczowe znaczenie dla redukcji niskiej emisji na terenie gminy 

Baboszewo. Ponadto bardzo ważne jest stosowanie alternatywnych źródeł ciepła 

poprzez zastąpienie paliw stałych, w szczególności węgla i drewna 

w indywidualnych gospodarstwach domowych mniej emisyjnymi lub zeroemisyjnymi 

nośnikami energii. Kotły węglowe powinny zostać zastąpione kondensacyjnymi kotłami 

gazowymi, pompami ciepła, podgrzewaczami elektrycznymi lub układami hybrydowymi  

z pompami ciepła i instalacjami fotowoltaicznymi. Łączna przewidywana liczba źródeł 

ciepła do wymiany w Gminie Baboszewo, które nie spełniają wymogów uchwały 

antysmogowej wynosi 1880 w tym: 

- liczba źródeł ciepła posiadająca klasę 1-2 – 11 szt. 

- liczba źródeł ciepła posiadająca klasę 3 – 460 szt. 
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- liczba źródeł ciepła posiadająca klasę 4 – 51 szt. 

-liczba źródeł ciepła bezklasowych oraz piece, piecokuchnie, piece wolnostojące, 

kominki, piece kaflowe nie spełniające wymogów ekoprojektu – 1358 szt. 

2. Konieczność wzrostu udziału energii pozyskiwanej z OZE w indywidualnych 

systemach grzewczych na terenie gminy Baboszewo.  

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji wykazały, iż tyko 83 z 2383 instalacji 

grzewczych na terenie gminy wykorzystuje odnawialne źródła energii. 57 gospodarstw 

domowych korzysta z instalacji fotowoltaicznej a 19 z nich pracuje w układzie 

hybrydowym z pompą ciepła. Mieszkańcy bardziej świadomi zagrożenia wynikającego  

z niskiej emisji w ankietach w części dotyczącej planowanych inwestycji zmiany sposobu 

ogrzewania budynków najczęściej deklarowali chęć wymiany dotychczasowych źródeł 

ciepła (pieców) na nowe ekologiczne oraz montażu instalacji fotowoltaicznej  

z możliwością uzyskania dofinansowania. 

3. Konieczność poprawy efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie 

zapotrzebowania na ciepło końcowe. 

Kolejnym ważnym aspektem w walce o czyste powietrze w gminie jest 

termomodernizacja budynków mieszkalnych. Dostosowanie budynków do standardów 

zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii. Spośród analizowanych budynków na 

terenie gminy 40 % z nich są to budynku nieocieplone wymagające głębokiej 

termomodernizacji 

4. Wsparcie najuboższych. 

Analiza wyników przedmiotowej inwentaryzacji ujawniła potrzebę sformułowania 

oraz wdrożenia w gminie skutecznego programu wsparcia najuboższych obywateli  

w sposób, który zagwarantuje, że będą oni mogli współfinansować na akceptowalnym 

społecznie poziomie termomodernizację użytkowanych przez nich mieszkań oraz 

zamianę indywidualnych urządzeń grzewczych. 

5.  Edukacja, badania i rozwój. 

Jednym z istotnych zagadnień analizowanych w ramach przeprowadzonego 

badania ankietowego była gotowość mieszkańców do zmiany źródeł ciepła. Pytania 

dotyczyły między innymi chęci wymiany źródła grzewczych z możliwością uzyskania  

dofinansowania oraz bez dofinansowania. Podczas przeprowadzania ankietyzacji 
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zauważono negatywne nastawienie pewnych grup społecznych do inwestowania  

w wymianę źródeł ciepła i ograniczenie niskiej emisji. Bagatelizowanie problemu ochrony 

powietrza wynika nie tylko z braku możliwości finansowych na tego typu działania ale 

także niejednokrotnie z braku wiedzy i nierozumienia skali problemu. Niewątpliwie Gmina 

Baboszewo podejmie działania edukacyjne, promocyjne, aby podnieść świadomość 

mieszkańców i zaktywizować ich w działaniach służących ochronie powietrza. Działaniem 

Samorządu będzie również systematyczne uaktualnianie bazy danych o indywidualnych 

źródłach ciepła oraz niewątpliwie realizacja projektów z zakresu ochrony powietrza  

i środowiska. 

 

 

6.6. Spis rolny na terenie Gminy Baboszewo w 2020 r. 
 

Powszechny Spis Rolny 2020 był prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 

listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Wyniki spisu rolnego są jedynym 

źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom 

lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na 

analizie danych. 

 Na terenie Gminy Baboszewo spisanych zostało 833 gospodarstw 

indywidualnych i 1 gospodarstwo będące własnością osoby prawnej. (źródło: GUS) 

Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić 

bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji. Przygotowanie i realizacja 

Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym  

i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko województwie mazowieckim 

obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników gospodarstw 

rolnych. 

Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura 

Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia 

lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów i innych liderów społeczności lokalnych.  
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6.7. Program Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2020 roku. 

 

 Roczny Programu Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020 został przyjęty Uchwałą nr XIV.85.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 

listopada 2019 r. 

Celem głównym Programu było zapewnienie efektywnego wykonania zadań 

własnych Gminy Baboszewo wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie 

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

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

 

Celami szczegółowymi Programu było: 

1) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 

2) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych; 

3) integracja mieszkańców Gminy Baboszewo; 

4) umożliwienie i zwiększenie dostępu do pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych  

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

5) upowszechnienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy 

Baboszewo; 

6) budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami 

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

7) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

8) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  

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

i wspieranie realizacji tych zadań; 

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

ustawy działających na terenie gminy; 

10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka; 

11) promocja i objęcie patronatem młodzieżowych kół wolontariatu; 

12) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
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13) opieka nad dziećmi i młodzieżą w ramach świetlic środowiskowych; 

14) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 Współpraca finansowa w 2020 roku odbywała się głównie w postaci udzielenia 

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

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

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

konkursu ofert, tzw.: „małe granty”. 

 

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Baboszewo  

na 2020 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 160 000,00 zł. 

 

W dniu 30 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Baboszewo ogłosił otwarty konkurs ofert  

na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w sferze upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców w zakresie piłki nożnej. W odpowiedzi na 

ogłoszenie o konkursie wpłynęły 2 oferty dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców w zakresie piłki nożnej w zakresie piłki nożnej.  

Dotację otrzymały następujące podmioty: 

 Gminny Klub Sportowy "ORLĘTA" Baboszewo –  73 000,00 zł; 

 Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo – 9 000,00 zł; 

 

Na podstawie umowy nr 13/2020 zawartej w dniu 06.02.2020 r. o wsparcie realizacji 

zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminny Klub Sportowy 

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

i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie piłki 

nożnej”. Zadanie było realizowane w okresie od 06.02.2020 r. do 30.11.2020 r. 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy 

Baboszewo w dn. 30.12.2020r. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na konto 

Zleceniodawcy w dniu 15 grudnia 2020 roku w wysokości 15 943,47 zł. Po 

przeprowadzeniu analizy sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego „ORLĘTA” 

Baboszewo został wezwany w dniu 17.02.2021r. do złożenia dodatkowych informacji, 
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wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdania. W dniu 01.03.2021 r. Gminny Klub Sportowy 

„ORLĘTA” Baboszewo złożyło dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania. Po 

dokonaniu oceny sprawozdania i zapoznaniu się ze złożonymi przez Organizację 

dokumentami i wyjaśnieniami stwierdzono, że zadanie było realizowane zgodnie z celami 

założonymi w ofercie, jednak z uwagi na stan epidemii i związane z nim ograniczenia 

m.in.: zamknięcie obiektów sportowych, zawieszenie działalności klubów sportowych, 

odwołanie rozgrywek, nie udało się osiągnąć w całości rezultatów zakładanych w ofercie. 

Jednocześnie ujawniono przekroczenie na pozycji kosztów Zakup sprzętu sportowego  

o więcej niż 20%, o czym mowa w §5 umowy. Przekroczenie nie spowodowało 

zwiększenia kwoty dotacji oraz udział środków własnych względem dotacji nie był niższy 

niż zakładany w umowie. Przekroczenie wskazuje na pobranie dotacji w nadmiernej 

wysokości jednak  zgodnie z art.15zzl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1842 ze zm.) niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych 

w umowie, w związku z obowiązywaniem stanu epidemii, nie może skutkować uznaniem 

dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie  

z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegają 

zwrotowi.  Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów 

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

08.03.2021 r. 

Na podstawie umowy nr 14/2020 zawartej w dniu 07.02.2020 r. o wsparcie 

realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Towarzystwo 

Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo realizowało zadanie  

pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie było realizowane w okresie od 

07.02.2020 r. do 30.11.2020r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 

wpłynęło do Urzędu Gminy Baboszewo w dn. 30.12.2020 r. Po przeprowadzeniu analizy 

sprawozdania Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo zostało 

wezwane w dniu 08.01.2021 r. do złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz 

dowodów do sprawozdania. W dniu 25.01.2021 r. Towarzystwo Sportowo Turystyczne 

OLDBOY Baboszewo złożyło dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, a po 

kolejnym wezwane w dniu 17.02.2021 r. do złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień 

oraz dowodów do sprawozdania przekazano kopię dokumentacji księgowej dotyczącej 

zadania. Po dokonaniu oceny sprawozdania i zapoznaniu się ze złożonymi przez 
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Organizację dokumentami i wyjaśnieniami stwierdzono, że zadanie było realizowane 

zgodnie z celami założonymi w ofercie, jednak z uwagi na stan epidemii i związane z nim 

ograniczenia m.in.: zamknięcie obiektów sportowych, zawieszenie działalności klubów 

sportowych, odwołanie rozgrywek, nie udało się osiągnąć w całości rezultatów 

zakładanych w ofercie. Jednocześnie ujawniono przekroczenie na pozycji kosztów Zakup 

sprzętu sportowego o więcej niż 20%, o czym mowa w §5 umowy. Przekroczenie nie 

spowodowało zwiększenia kwoty dotacji oraz udział środków własnych względem dotacji 

nie był niższy niż zakładany w umowie. Przekroczenie zostało pokryte przez 

Zleceniobiorcę z własnych środków. Przekroczenie wskazuje na pobranie dotacji  

w nadmiernej wysokości jednak  zgodnie z art.15zzl ustawy z dnia 2 marca 2020r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) niewykonanie planu działań lub 

nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, w związku z obowiązywaniem stanu 

epidemii, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej 

części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości i podlegają zwrotowi.  

Zadanie będące przedmiotem umowy nr 14/2020 zostało wykonane zgodnie  

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

przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Sprawozdanie 

zostało przyjęte bez uwag w dniu 08.03.2021 r. 

W dniu 20 lutego 2020r. Wójt Gminy Baboszewo ogłosił otwarty konkurs ofert  

na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze pomocy 

społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu . W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta 

dot. zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Dotację otrzymał następujący podmiot: 

 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych  

im. Teresy Kras z Lublina – 25 000,00 zł; 

 

 Na podstawie Zarządzenia nr ORG.0050.36.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 

24 kwietnia 2020r. unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych                      

z zakresu w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku 
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publicznego w 2020 r. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie 

marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w 2020 roku. Podstawą 

unieważnienia konkursu, o którym mowa j/w, był wprowadzony 20 marca 2020 roku stan 

epidemii oraz podjęcie działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa 

SARS-CoV-2.  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych 

im. Teresy Kras z/s w Lublinie nie podpisało umowy dlatego też nie zrealizowało 

zadanie pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich  

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

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

i młodzieży z Gminy Baboszewo”.  

W dniu 20 lutego 2020r. Wójt Gminy Baboszewo ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze   

w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom. W odpowiedzi na 

ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta dot. zadania.  

Dotację otrzymał następujący podmiot: 

 Fundacja Sowi Dwór Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt – 2 500,00 zł; 

 

Na podstawie umowy nr 45/2020 zawartej w dniu 31.03.2020 r. o wsparcie realizacji 

zadań z zakresu propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego Fundacja Sowi Dwór Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt realizował 

zadanie pn.: „Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom z terenu gminy 

Baboszewo oraz udzielenie pomocy potrzebującym zwierzętom do chwili ich powrotu do 

naturalnego środowiska”. Zadanie było realizowane w okresie od 31.03.2020 r. do 

30.11.2020r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do 

Urzędu Gminy Baboszewo w dn. 29.12.2020r. Po przeprowadzeniu analizy 

sprawozdania Fundacja Sowi Dwór Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt została 

wezwana w dniu 08.01.2021r. do złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz 

dowodów do sprawozdania. W dniu 18.01.2021r. Fundacja Sowi Dwór Ośrodek 

Rehabilitacji Dzikich Zwierząt złożyło dodatkowe informacje i wyjaśnienia do 
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sprawozdania, a po kolejnym wezwane w dniu 17.02.2021r. do złożenia dodatkowych 

informacji, wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdania przekazano kopię dokumentacji 

księgowej dotyczącej zadania. Po dokonaniu oceny sprawozdania i zapoznaniu się ze 

złożonymi przez Fundację dokumentami i wyjaśnieniami stwierdzono, że zadanie było 

realizowane zgodnie z celami założonymi w ofercie, zakładane rezultaty zostały 

osiągnięte. Zwiększeniu względem oferty uległ wkład własny, kwota dotacji pozostała bez 

zmian oraz udział środków własnych względem dotacji nie był niższy niż zakładany  

w umowie. Zgodnie z art.15zzl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie 

rezultatów założonych w umowie, w związku z obowiązywaniem stanu epidemii, nie może 

skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za 

wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości i podlegają zwrotowi. Zadanie będące przedmiotem umowy nr 45/2020 zostało 

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

zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag w dniu 12.03.2021 r. 

 

W dniu 09.09.2020 r. Bank Żywności w Ciechanowie, w trybie pozakonkursowym,  

na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, tzw.: „małe granty”, złożył ofertę na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej. Oferta, zgodnie z art. 19a ust. 3 została 

zamieszczona w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy Baboszewo oraz 

wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo. W ustawowym terminie 

7 dni, do Urzędu Gminy Baboszewo nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej 

oferty. W związku z tym, w dniu 23.09.2020r. Gmina Baboszewo zawarła z Bankiem 

Żywności w Ciechanowie umowę nr 158/2020 o wsparcie realizacji zadań z zakresu 

pomocy społecznej. Bank Żywności w okresie od 23.09.2020 r. do 30.11.2020 r. 

realizował zadanie pn. „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców gminy 

Baboszewo w okresie pandemii”. Przyznana kwota dotacji – 3 000,00 zł. Uproszczone 

sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy Baboszewo  

w dn. 02.12.2020 r. Po analizie przedstawionej dokumentacji, zadanie będące 

przedmiotem umowy nr 158/2020 zostało wykonane zgodnie z umową, ofertą i kalkulacją 



94 
 

kosztów. Przyznane środki finansowe zostały w całości przeznaczone na pokrycie 

kosztów związanych z realizacją zadania. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag  

w dniu 04.12.2020r.  

  

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM Z ORGANIZACJAMI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Współpraca pozafinansowa w 2020 r. polegała na: 

 opiniowaniu i konsultowaniu opracowań programów, projektów aktów prawnych  

w dziedzinach stanowiących wzajemne zainteresowanie; 

 udostępnianiu organizacjom pozarządowym do dyspozycji na preferencyjnych 

warunkach lokali, samochodu transportowego, autobusu do prowadzenia różnych 

projektów i działań dla mieszkańców gminy Baboszewo oraz prowadzenia 

własnych działań statutowych; 

 wzajemnej wymianie informacji będącej podstawą dobrej współpracy  

i prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców; 

 pomocy w poszukiwaniu informacji o istnieniu źródeł finansowania, pochodzących  

z sektora publicznego i prywatnego; 

 czynnym udziale organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji imprez, 

wydarzeń sportowych, kulturalnych i promocyjnych organizowanych na terenie 

gminy Baboszewo. 

 

 

PODSUMOWANIE 

Gmina Baboszewo realizując cele Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020 udzieliła organizacjom pozarządowym 

wsparcia finansowego jak również pomocy pozafinansowej. 

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

3 podmioty otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej. Ponadto Gmina 

Baboszewo, w trybie pozakonkursowym wsparła 1 podmiot w realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej. 
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Gmina Baboszewo wspierała zadania publiczne realizowane przez organizacje 

pozarządowe finansowo. Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację zadań 

publicznych w postaci własnych środków finansowych, a także pracy wolontariuszy  

i członków organizacji. 

W 2020 r. Gmina Baboszewo współpracowała z organizacjami pozarządowymi  

na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na 

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

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych 

i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. 

Współpraca Gminy Baboszewo z organizacjami w 2020 r. odbywała się na 

zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji, jawności. 

 
 

6.8. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Baboszewo na lata  
2020-2022.  

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie realizuje zadania 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) Uchwałą Nr XXV/208/2014 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 r. wyznaczono Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Baboszewie do realizacji zadań gminy wynikających  

z w/w ustawy. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie w ramach realizacji tego 

zadania w 2020 r. na podstawie zadaniowej umowy o pracę zatrudniał jednego 

asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 11 rodzin (w tym 25 dzieci) 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

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

asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilizacji 

życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 

niedopuszczenie do odebrania rodzicom dzieci oraz podjęcie działań zmierzających 

do zażegnania kryzysu w rodzinie. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

stanowią, iż sąd może zobowiązać rodziców do pracy z asystentem rodziny bądź 

realizowania innych form pracy z rodziną. 
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Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba asystentów rodziny w gminie 1 1 1 2 1 

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów 
rodziny 

9 12 10 11 11 

 

Dane dotyczące finansowania zatrudnienia asystenta  

Wydatkowana kwota ogółem związana  
z zatrudnieniem asystenta rodziny w zł 

57 615,02 zł 

Finansowanie z budżetu OPS  
( środki własne ) 

55 915,02 zł (wynagrodzenie,  ryczałt na dojazdy, 
szkolenie, materiały biurowe) 

Finansowanie w ramach „Programu ASYSTENT 
RODZINY na rok 2020'' 

1700,00zł  
(dofinansowanie do wynagrodzenia) 

 

Zgodnie z powyższymi założeniami w 2020 r. tutejszy Ośrodek współfinansował  pobyt  

7 dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione) oraz  

2 dzieci z dwóch rodzin przebywało w placówce opiekuńczo- wychowawczej (Dom 

Dziecka w Płońsku).  

 

Poniesione wydatki Gminy Baboszewo w 2020 roku. 

 

· gmina Baboszewo za pobyt dzieci  umieszczonych  w rodzinach zastępczych  

wydała kwotę:  16 045,24 zł; 

· gmina Baboszewo za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo- 

wychowawczych wydała kwotę: 52 092,42 zł. 

 

 Przewidywane wydatki Gminy Baboszewo na 2021 roku. 

 

· gmina Baboszewo za pobyt dzieci umieszczonych  w rodzinach  zastępczych oraz 

placówkach opiekuńczo- wychowawczych przewiduje wydać kwotę:  

85 000,00 zł. 

  

 W 2020 r. realizowany był Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-

2022 który został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Baboszewo Nr 

XVII.118.2020  
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z dnia 26 marca 2020 roku. 

 Głównym celem programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc w przywróceniu im 

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

wychowywanie dzieci w środowisku rodziny biologicznej.   

 Gminny program służy wzmocnieniu roli rodziny poprzez wspieranie 

instytucjonalne. Program odnosi się do gminnej polityki społecznej wobec rodziny i służy 

realizacji gminnej polityki rodzinnej w sytuacjach kumulacji problemów oraz stanowi 

element profilaktyki dla rodzin zagrożonych marginalizacją. 

 

W 2020 r. realizowane były następujące cele szczegółowe zawarte w Programie: 

 

1. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

2. Wspieranie dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych. 

3. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

 

1. Wspieranie  rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej 
 

L.p. ZADANIA REALIZACJA ZADAŃ I OCENA EFEKTÓW 
 

1 Diagnozowanie  problemów 
rodziny i dziecka 

W 2020 r. wspierano rodziny o niskim statusie 
materialnym, z niepełnosprawnością  
i długotrwałą chorobą, problemami długotrwałego 
bezrobocia, bezradnością  
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
uzależnieniami. Z udzielonej pomocy w 2020 r. 
skorzystało 179 rodzin ( łącznie z pracą socjalną).  
W rodzinach tych było 484 osoby, co stanowiło  7,03% 
ogółu mieszkańców (liczba mieszkańców w/g stanu na 
31.12.2020r – 7918 osób ). 
W 2020 r. pracą socjalną objęto 66 rodzin  
w których znajduje się 164 osoby. W 11 rodzinach 
objętych pracą socjalną zdiagnozowano problemy 
opiekuńczo- wychowawcze. W rodzinach tych 
wychowywało się 25 dzieci. 

2 Poradnictwo specjalistyczne 
( psychologiczne, prawne, 
socjalne, pedagogiczne) 

Podejmowano współpracę z pedagogami szkolnymi, 
Poradnią Leczenia Uzależnień ,,Szansa'' w Płońsku, 
kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną w Płońsku. Informowano osoby 
potrzebujące pomocy o możliwości uzyskania wsparcia 
specjalistycznego zwłaszcza psychologicznego, 
pedagogicznego, prawnego udzielanego przez w/w 
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podmioty oraz prawnika udzielającego bezpłatne porady 
prawne w UG w Baboszewie. 
Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielali 
wsparcia socjalnego dla 66 rodzin,  
w których znajduje się 164 osoby. Pracownicy socjalni 2 
osoby zgłosili do GKRPA w Baboszewie, potrzebujące 
działań motywujących do podjęcia  
i kontynuowania leczenia od uzależnień. 
Efektem tych działań było wzmocnienie roli  
i funkcji rodziny oraz radzenia sobie  
z występującymi problemami. 

3 Kierowanie osób uzależnionych 
na leczenie za pośrednictwem 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

W 2020 r. pracownicy socjalni 2 osoby skierowali do 
GKRPA w Baboszewie w związku  
z nadużywaniem alkoholu. W rodzinach tych 
zamieszkiwało 7 dzieci. 
W rodzinach tych była prowadzona praca socjalna. 
W 2020 r. GKRPA w Baboszewie prowadziła działania  
w stosunku do 180 osób nadużywających alkohol, 
prowadzono rozmowy motywujące do podjęcia  terapii 
antyalkoholowej a także informowano o możliwościach 
leczenia uzależnienia. W 2020r skierowano do Sądu 16 
wniosków o wszczęcie  postępowania w sprawie 
zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
Osoby te zdecydowały się na podjęcie leczenia  
w Poradni Odwykowej ,,Szansa'' w Płońsku. Powyższe 
działania miały wpływ na zmniejszenie nadużywania 
alkoholu próby podjęcia leczenia oraz zapobieganie 
dalszej marginalizacji rodziny. 

4 Włączenie Zespołu 
Interdyscyplinarnego   
w rozwiązywaniu problemu 
przemocy  w rodzinie 

Pracownicy socjalni, asystent rodziny współpracują  
z Zespołem Interdyscyplinarnym zajmującym się 
problematyką przemocy w rodzinie. W 2020 r. w 23 
rodzinach dotkniętych problemem przemocy 
prowadzono  działania  dotyczące  pomocy rodzinie, 
rodziny mogły liczyć na wsparcie w formie poradnictwa 
socjalnego, nawiązano współpracę z dzielnicowymi, 
GKRPA, z placówkami oświatowymi, Sądem. Powołane 
grupy robocze odbyły 58 spotkań. Osiągniętym efektem 
było podniesienie świadomości w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania rodziny oraz możliwości otrzymania 
pomocy. 

5 Kształtowanie  u rodziców 
właściwych postaw  
wychowawczych zgodnych  
z normami i wartościami  
społecznymi 

W 2020 r. pracownicy socjalni pracowali z 11 rodzinami u 
których zdiagnozowali problemy opiekuńczo- 
wychowawcze, w rodzinach tych było 25 dzieci. Asystent 
rodziny również pracował z 11 rodzinami w których było 
25 dzieci. Pracownicy socjalni, asystent rodziny w trakcie 
wizyt w rodzinach dotkniętych problemami opiekuńczo- 
wychowawczymi w ramach pracy socjalnej podejmowali 
działania ukierunkowane na kształtowanie w rodzicach 
właściwych postaw i wzorców rodzicielskich. Efektem 
działań było zwiększenie umiejętności opiekuńczo- 
wychowawczych. 

6 Praca socjalna z rodziną  W 2020r prowadzono w 66 rodzinach pracę socjalną. 
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w kryzysie W 8 rodzinach podejmowano działania w związku  ze 
zgłaszanymi interwencjami. Efektem tych działań jest 
wsparcie rodziny przeżywającej kryzys. 
 

7 Prowadzenie monitoringu sytuacji 
dzieci z rodzin zagrożonych  
kryzysem  lub przeżywających  
trudności   
w pełnieniu  funkcji  opiekuńczo- 
wychowawczych 

Prowadzono pracę socjalną mającą na celu  
kształtowanie  w rodzicach właściwej postawy  
i wzorców rodzicielskich oraz wsparcie   
w radzeniu sobie  w podstawowych wartościach życia 
społecznego. W 11 rodzinach ( w tym 25 dzieci) 
przeżywających  trudności opiekuńczo- wychowawcze 
pracował asystent rodziny, na bieżąco monitorował 
sytuację dzieci przebywających w tych rodzinach, 
współpracował z placówkami działającymi na rzecz 
dziecka. Pracownicy socjalni uczestniczyli  
w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji 
dzieci z terenu gminy Baboszewo przebywających w 
placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz 
rodzinach zastępczych. Współpracowano  z kuratorami 
sądowymi,  z koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, PCPR w Płońsku, oraz Domem Dziecka  
w Płońsku. Z uwagi na pandemię  bezpośrednie kontakty 
były ograniczone. 

8 Zapewnienie rodzinie w miarę 
możliwości wsparcia poprzez 
zatrudnienie asystenta rodziny 

W 2020 r  zatrudniano asystenta rodziny  
w pełnym wymiarze czasu pracy. Wsparciem przez 
asystenta objęto 11 rodzin w których było 25 dzieci. Dwie 
rodziny zostały zobowiązane przez Sąd Rodzinny do 
współpracy z asystentem. Dzięki pracy asystenta część 
rodzin zaczęła zmieniać swoje postępowanie  
i dostrzegać wartości rodzinne a dzieci uniknęły 
umieszczenia w pieczy zastępczej. W 2020r troje dzieci 
będących  w rodzinach zastępczych opuściło rodziny 
zastępcze. Jedno dziecko będące w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej opuściło placówkę i powróciło do domu 
rodzinnego. Zachodzi potrzeba kontynuacji pracy 
asystenta w tych rodzinach  w 2021r. 

9 Organizowanie szkoleń dla 
asystenta rodziny 

W 2020 r asystent rodziny nie brał udziału  
w szkoleniach z uwagi na ograniczenia spowodowane 
pandemią. 

10 Ustanowienie w razie potrzeby  i 
możliwości rodzin wspierających 

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

11 W razie potrzeby  opracowanie i 
wdrożenie programów  
profilaktyczno - edukacyjnych 
służących  przeciwdziałaniu  
 i zapobieganiu  problemom  
w rodzinach 

W 2020r  GOPS nie opracowywał własnych  programów 
profilaktyczno- edukacyjnych. 
Rozdawano rodzinom  materiały  promocyjne   
tj. plakaty, ulotki o tematyce  przeciwdziałania  przemocy 
w rodzinie. 
GKRPA realizowała program  profilaktyczny ,,Trzeźwy 
umysł''. Z uwagi na pandemię  finał ogólnopolskiej akcji 
odbył się w Szkole Podstawowej w Sarbiewie. W ramach 
kampanii uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach 
profilaktyczno- wychowawczych,, Dorastamy 
asertywnie''.Uczniowie klas I-III brali udział  
w zajęciach ,,Czuję i pokazuję” oraz  
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,,Kolory uczuć''. GKRPA zakupiła materiały 
profilaktyczne, z których mogą korzystać Pedagodzy 
zatrudnieni na terenie naszej gminy. Wszystkie szkoły na 
terenie gminy prowadziły działania wspierające rodzinę  
i dziecko oraz działania profilaktyczne. 

12 Udzielanie pomocy rodzinom 
znajdującym się  w trudnej 
sytuacji  materialnej   
z systemu pomocy społecznej, 
świadczeń  rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń 
wychowawczych 

Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej udzielono pomocy w formie: 
- zasiłki stałe – 32 osoby 
- zasiłki celowe – 83 rodziny 
- zasiłki okresowe – 18 rodzin 
- pomoc w postaci posiłków realizowana  
w ramach wieloletniego programu wspierania  
finansowego  gmin ,,posiłek w szkole i w domu'' na lata 
2019 – 2023  - pomoc otrzymało 126 dzieci w wieku 
szkolnym 
- pomoc żywnościowa w ramach programu  
,,FEAD''- 367 osób 
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 
otrzymało 318 rodzin 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało  37 
rodzin w tym 51osób uprawnionych 
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 33 rodziny 
- specjalny zasiłek  opiekuńczy otrzymało 10 rodzin 
- zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 187 osób 
uprawnionych 
- świadczenia wychowawcze otrzymało – 1530 dzieci 
- świadczenie ,,Dobry start'' otrzymało  -  1000 dzieci 
- Karta Dużej Rodziny – korzystało 509 rodzin  
w tym dla 129 rodzin wydano kartę w 2020roku 
- stypendia szkolne -  otrzymało 82 dzieci ( świadczenia 
wypłacane przez gminę), 
Efektem tych działań było wsparcie rodzin umożliwiające 
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz 
pomoc w wydatkach związanych z realizacją obowiązku 
szkolnego. 

 
 
 
 
 
2. Wspieranie dzieci i młodzieży  w rodzinach zagrożonych. 
 

Lp. Zadania Realizacja zadań i ocena efektów 

1 Tworzenie oraz rozwój systemu  
opieki nad dzieckiem, w tym  
placówek wsparcia dziennego, 
świetlic środowiskowych, klubów,  
ognisk, kół zainteresowań, 

W strukturach gminy funkcjonuje świetlica 
środowiskowa, która działa przy GKRPA.  W 2020r 
działania świetlicy były ograniczone ze względu na 
pandemię. W okresie wakacji szkolnych  do świetlicy 
uczęszczało  średnio 10 osób dziennie. Efektem różnych 
działań było zapobieganie marginalizacji dzieci  
i młodzieży, utrwalano zasady kulturalnego zachowania, 
zwracano uwagę na estetykę oraz umiejętność życia w 
grupie, spotkania stwarzają okazję do wyszukiwania 
autorytetów  
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i budowania świata wartości. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną część zaplanowanych zajęć nie mogła się 
odbyć. 
 

2 Dożywianie dzieci w szkołach, 
 

W 2020r GOPS realizował program ,,Posiłek  
w szkole i w domu '' na lata 2019 – 2023. W ramach 
programu pomoc realizowana była w formie posiłku  i 
zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności 
dla 161 osób. Na posiłki dla dzieci wydano kwotę 21 
742,70zł a na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 
7055,00zł. Dożywianie finansowane było  
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz 
środków własnych gminy. Wszystkie dzieci ze szkół na 
ternie gminy korzystały z ciepłych posiłków 
przygotowywanych przez Przedszkole  
w Baboszewie. Efektem tych działań było wsparcie osób 
i rodzin zwłaszcza dzieci, które we własnym zakresie nie 
były w stanie z finansować posiłków oraz przyczyniliśmy 
się do  niwelowania zjawiska niedożywienia. 

3 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych  dzieci  
i młodzieży, m.in.. poprzez 
przyznawanie pomocy materialnej 
o charakterze  socjalnym 
( stypendia, zasiłki, wyprawka 
szkolna ) organizowanie  zajęć  
wyrównawczych, 
dofinansowywanie  udziału w 
wycieczkach dydaktycznych  oraz 
kulturze, sporcie  
i  rekreacji, 

W 2020 r. gmina wypłacała stypendia szkolne dla 82  
dzieci i młodzieży uczącej się. Z uwagi na COViD nie były 
organizowane kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży. 

4 Podejmowanie działań  w kierunku  
zwiększenia  na terenie gminy  
opieki przedszkolnej, 

Na terenie gminy funkcjonuje  jedno przedszkole 
samorządowe. W trzech szkołach na terenie gminy 
funkcjonują punkty przedszkolne. Potrzeby rodzin są w 
pełni zaspokojone. 

5 Zapewnienie  pomocy  dla rodzin z 
dziećmi  w tym  usług 
opiekuńczych   
i specjalistycznych  usług 
opiekuńczych, 

W 2020r. nie prowadzono pomocy usługowej  
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. 
W 2020r z pomocy w formie świadczenia 
pielęgnacyjnego korzystały 33 rodziny, które  
z rezygnowały z zatrudnienia lub podejmowania 
zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym 
dzieckiem. 

6 Objęcie dzieci wsparciem 
psychologiczno-pedagogicznym w 
dostępnych placówkach, 

W Szkole Podstawowej w Baboszewie funkcjonują dwa 
oddziały specjalne dla uczniów  
z upośledzeniem  w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym. Oprócz zajęć ujętych w ramowym programie 
nauczania dzieci mają  zorganizowane zajęcia 
specjalistyczne: rewalidacyjne, integracji sensorycznej, 
rehabilitacji, logopedyczne, uczestniczą w zajęciach  
uspołeczniających. Tak jak pozostali uczniowie  realizują 
zadania z programu profilaktyczno- wychowawczego 
m.in. z zakresu zapobiegania zagrożeniom związanym  
z uzależnieniami w tym z narkotykami, dopalaczami i 
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innymi substancjami psychotropowymi. We wszystkich 
szkołach na terenie gminy pedagodzy szkolni prowadzili  
konsultacje, porady  dla uczniów i rodziców, udzielali 
pomocy  psychologiczno- pedagogicznej adekwatnej do 
rozpoznanych potrzeb. Z uwagi na panującą pandemię 
część działań była ograniczona. 

7 Kierowanie dzieci  na kolonie  
i obozy, realizujące  programy 
profilaktyczne  przeciwdziałania  
uzależnieniom, 

W 2020r z uwagi na panującą epidemię nie były 
organizowane kolonie. 
  

8 Objęcie rodzin  przeżywających  
trudności pomocą  rodzin 
wspierających, 

W 2020r nie prowadzono w tym zakresie działań. 

9 Organizowanie szkoleń dla rodzin 
wspierających, 

W 2020r nie prowadzono w tym zakresie działań. 

10 Współfinansowanie  pobytu 
dziecka  w rodzinnym domu 
dziecka, placówce opiekuńczo- 
wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo- 
terapeutycznej, interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym, 

W 2020r współfinansowano pobyt dzieci  
w rodzinach zastępczych i pieczy instytucjonalnej. Dwoje 
dzieci z 2 rodzin  przebywało w Domu Dziecka w 
Płońsku, koszt pobytu wyniósł 52 092,42zł. Za wszystkie 
dzieci koszt opłaty  kształtował się  w wysokości 50% 
kosztów pobytu. W 2020r siedmioro dzieci  przebywało 
w rodzinach zastępczych, koszt pobytu dzieci wyniósł 
16 045,24zł., za troje dzieci  koszt opłaty wyniósł 10% 
kosztu pobytu dziecka za dwoje dzieci 30% kosztu 
pobytu oraz za dwoje  50% kosztu pobytu. Wydatki w 
całości pokryto ze środków własnych gminy. W 2020r  
troje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej 
opuściło rodzinę zastępczą, jedno dziecko opuściło 
placówkę opiekuńczo- wychowawczą. Rodziny 
monitorowane są przez pracowników socjalnych i 
asystenta rodziny.                                                                                                                      

11 Prowadzenie monitoringu sytuacji 
dziecka z rodziny przeżywającej 
kryzys, 

Pracownicy socjalni w ramach wykonywanej pracy 
socjalnej  prowadzili w sposób ciągły współpracę  
z rodzinami, monitorowali sytuację dzieci z tych rodzin 
udzielali stosownego wsparcia. 11 rodzin korzystało ze 
wsparcia asystenta rodziny. 

12 Organizowanie czasu wolnego  dla 
dzieci i młodzieży  poprzez udział  
w zajęciach sportowych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych. 

W 2020r w świetlicy środowiskowej w Baboszewie w 
zajęciach brało udział średnio 10 dzieci w okresie 
wakacji. Z uwagi na pandemię świetlica okresowo była 
nieczynna. 

 
 
 
Podejmowanie działań  na rzecz powrotu  dziecka  do rodziny naturalnej. 
 

Lp. Zadania Realizacja zadań i ocena efektów 

1 Monitorowanie sytuacji rodzin   
z których  dzieci są w pieczy 
zastępczej, 

W ramach pracy socjalnej prowadzono z rodzinami 
rozmowy wspierające rodzinę, motywujące do podjęcia 
leczenia od uzależnień, podjęcia pracy, utrzymywania 
kontaktów z dziećmi będącymi w placówkach 
opiekuńczo- wychowawczych. Współpracowano  
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z GKRPA w Baboszewie, współpracowano z Domem 
Dziecka w Płońsku  oraz  PCPR w Płońsku. 

2 Opracowanie z rodziną 
biologiczną  planu pomocy, 

W 2020r zatrudniono asystenta rodziny, który pracował z 
11 rodzinami w tym  z 1 rodziną biologiczną której 
dziecko było umieszczone w pieczy zastępczej  
i powróciło do matki. 

3 Motywowanie rodziców 
biologicznych do utrzymywania 
kontaktów z dziećmi  z wyjątkiem 
przypadków, w których Sąd 
zakazał kontaktowania się, 

Prowadzono pracę socjalną mającą na celu  
zintegrowanie działań na rzecz dzieci i rodzin 
naturalnych, motywowano do częstych kontaktów  
z dziećmi będącymi w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych, urlopowania dzieci podczas wakacji,  
ferii, dni wolnych od nauki. Monitorowano pobyt dzieci 
urlopowanych. 

4 Udzielanie pomocy  rodzinom  
biologicznym  w poszukiwaniu  i 
podejmowaniu  pracy zarobkowej, 

Prowadzono pracę socjalną, współpracowano z PUP w 
Płońsku. W 2020r gmina organizowała prace 
interwencyjne i roboty publiczne dla 5 bezrobotnych. 5 
osób bezrobotnych wykonywało prace społecznie 
użyteczne.Efektem działań było zwiększenie  
umiejętności i aktywności w poszukiwaniu pracy oraz 
aktywizacja  społeczno – zawodowa. 

5 Motywowanie rodziców 
biologicznych do  podjęcia   
i kontynuowania  leczenia od 
uzależnień, 

Współpracowano z GKRPA w Baboszewie, pracownicy 
socjalni prowadzili działania w ramach pracy socjalnej  
z rodzinami u których zdiagnozowano problemy 
związane z nadużywaniem alkoholu. Działania miały na 
celu motywowanie rodziny do podjęcia leczenia od 
uzależnienia i kontynuację leczenia oraz  podniesienie 
świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny wolnej 
od uzależnień. 
  

6 Angażowanie rodziców  
biologicznych  do podnoszenia  
współodpowiedzialności  za 
sprawy  dziecka np. wybór szkoły, 
zawodu, motywowanie do nauki, 
poprawy zachowania. 

Prowadzono pracę socjalną z rodzinami, których dzieci 
są w pieczy zastępczej do częstych kontaktów z dziećmi 
urlopowania dzieci podczas ferii, wakacji innych dni 
wolnych od nauki.   

 
 
Wspieranie rodziny jest przeprowadzane za jej zgodą i aktywnym udziałem  

z uwzględnieniem  zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Powyższe działania realizowane były w ciągu całego 2020 roku. 

 
 Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy 

jakości życia  rodzin i dzieci w gminie Baboszewo. Głównym celem programu jest 

wsparcie rodzin  przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych oraz pomoc w przywróceniu im zdolności do prawidłowego 

wykonywania tych funkcji co w konsekwencji pozwoli na wychowywanie dzieci  

w środowisku rodziny biologicznej. 
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Wsparcie społeczno- socjalne i pedagogiczne dla rodzin dysfunkcyjnych jest konieczne 

i możliwe  pod warunkiem, że zostanie im udzielona wszechstronna  pomoc w porę, 

zanim  dysfunkcja nie stanie się nieodwracalna. Zawarte w programie działania były 

realizowane w 2020r w toku bieżącej  pracy  poszczególnych jednostek. 

Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki i potrzeby działań dla Gminy 

Baboszewo: 

1.    Położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku 

poprzez, wzmocnienie działań profilaktycznych; doskonalenie metod pracy z rodziną, 

realizowanie różnych form pomocy rodzinie między innymi wsparcie w formie świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, stypendia 

szkolne, realizacja zadań pomocowych w ramach programu FEAD, realizacja programów 

rządowych ,,Dobry start, oraz '' 500 plus''. 

2.   Rozwój placówek wsparcia dziennego, świetlic, klubów. W zakresie działalności 

świetlicy środowiskowej rodzi się potrzeba zatrudnienia specjalistów (psycholog, 

pedagog) zwłaszcza do pracy z trudną młodzieżą. 

3.   Dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka 

i rodziny ( Szkoły, Przedszkole, Policja,  Sąd, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny). 

4.   Dalsze zatrudnianie asystenta rodziny, którego zadaniem jest wzmocnienie rodziny 

poprzez prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną. 

5.  Organizowanie spotkań dla rodziców ( z psychologiem, pedagogiem, terapeutą od 

uzależnień), w celu podnoszenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. 

 Wskazane jest podejmowanie działań przede wszystkim profilaktycznych  

i wspomagających. W celu osiągnięcia  zamierzonych efektów konieczne jest dalsze 

interdyscyplinarne współdziałanie  wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny 

i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe 

wsparcie. W ostatnich latach zaobserwować można bardzo często zmieniające się 

przepisy prawa, dochodzą również nowe zadania do pomocy społecznej, aby temu 

sprostać pracownicy Ośrodka  muszą  pogłębiać  swoją wiedzę poprzez udział  

w szkoleniach. Realizatorzy i partnerzy starają się poprawić sytuację dziecka  i rodziny 

poprzez systematyczną pracę na rzecz poczucia bezpieczeństwa rodziny, ograniczania 

patologii społecznych, minimalizowania negatywnych zachowań. Zabezpieczenie 

rodzących się potrzeb z zakresu realizacji Programu  wspierania  rodziny umożliwi 

eliminowanie w/w zagrożeń, a efektem winno być pozostanie dziecka w bezpiecznym 

środowisku  rodzinnym. 
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6.9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na lata 2016-2022. 

 

Zespół Interdyscyplinarny w Baboszewie funkcjonuje od 2011r. Został powołany 

Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 grudnia 2011r. i jego 

zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Baboszewo. 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na lata 2016-

2022” przyjęty Uchwałą Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 

2016 r. 

W roku 2016 utraciła moc uchwała nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Baboszewo  

z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Została przyjęta nowa  uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 

28.10.2016 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.  

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łączących 

swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z pełnionych funkcji w instytucji, 

którą reprezentują, podejmujących współpracę i skoordynowane działania mające na 

celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy 

na terenie gminy Baboszewo. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na 

podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz porozumień zawartych między 

Wójtem Gminy Baboszewo a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład 

Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych  

i służbowych. 

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 85/2018 Wójta Gminy 

Baboszewo z dnia 27 września 2018 roku .Na koniec 2020 r. w skład Zespołu wchodziło 

13 osób. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie. 
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            W ramach podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących 

zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy 

i skuteczności podejmowanych działań członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

grup roboczych brali  udział w szkoleniach. 

W roku 2020 r. prowadzono działania mające na celu rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach i możliwościach skorzystania z pomocy. Ulotki i informacje 

udostępnione były w instytucjach znajdujących się na terenie Gminy: szkołach, 

ośrodkach zdrowia, urzędzie gminy. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Baboszewo 

zostały zamieszczone informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Informacje zawierały charakterystykę zjawiska przemocy, wskazywały  jak pomóc 

osobom uwikłanym w przemoc i gdzie szukać pomocy – zamieszczona została  baza 

teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 

baza teleadresowa programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

 
 

Ilość Niebieskich Kart  w roku 2019 i 2020 przedstawia poniższa tabela 
 

                                                                      
Dane statystyczne 

 
Rok 2019 

                                            
Rok 2020 

                             
 

Ilość Niebieskich Kart która wpłynęła do 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

11 19 

Z roku poprzedniego kontynuowano 
Niebieskich Kart 
 

7 4 

Ilość Zamkniętych Niebieskich Kart 
 
 

14 19 

Ilość posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
 

4 4 

Ilość spotkań Grup Roboczych 
 

47 58 

 

Z analizy Niebieskich Kart wynika że głównym problemem przemocy na terenie gminy 

Baboszewo jest nadużywanie alkoholu. 
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W roku 2019 i 2020r do wszystkich Niebieskich Kart które wpłynęły do Zespołu 

Interdyscyplinarnego powołane zostały grupy robocze które w trakcie posiedzeń 

przeprowadziły rozmowy z sprawcami i ofiarami na których podstawie wypełnione zostały 

formularze Niebieskich Kart część C i część D, opracowano plany pomocy z rodziną w 

ramach którego poszczególni członkowie grup roboczych podejmowali stosowne 

działania wobec ofiar i sprawców , a wynik skuteczności w/w działań był systematycznie 

monitorowany przez grupy robocze na posiedzeniach.    

 

6.10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy  

w Baboszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku. Na jego realizacje zaplanowano  

129 000,00 zł. Wpłaty indywidualnych przedsiębiorców za sprzedaż napojów 

alkoholowych za 2019 r wyniosły-118 043,22 zł. 

Dokumentem prawnym stanowiącym podstawę do finansowania działań ujętych  

w programie są: 

- Ustawa z dnia 26 pażdziernika 1982r o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r poz.2277) 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2019 r.1030 

ze. zm.) 

W programie ujęto podstawowe zadania, które były realizowane w ciągu roku. 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Gminna Komisja współpracowała z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

„Szansa” w Płońsku. 
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W zakresie udzielania rodzinom w których występują problemy alkoholowe  

i narkomania pomocy psychologicznej, prawnej i materialnej. 

W punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Baboszewie udzielono informacji  

o możliwości leczenia uzależnień, o dostępnych miejscach pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji. Przeprowadzone były rozmowy motywująco-

interwencyjne z osobami co do których wpłynęły zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu, 

osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych i współuzależnionych do 

podjęcia terapii w placówkach leczenia uzależnienia. 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dostępny był dwa razy w tygodniu: poniedziałek 

i wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00. Pomagano w sporządzeniu wniosków. Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działania w stosunku do 

180 osób nadużywających alkohol . Komisja zapraszała zgłoszone osoby uzależnione od 

alkoholu bądź zagrożone chorobą alkoholową na posiedzenia na których prowadzone 

były rozmowy motywujące do podjęcia terapii antyalkoholowej, a także informowano  

o możliwościach leczenia uzależnienia. W roku 2020 skierowano do Sądu 16 wniosków 

o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoby te zdecydowały się na 

podjęcie leczenia w Poradni Odwykowej „Szansa” w Płońsku. 

Świetlica  Środowiskowa w Baboszewie , działająca przy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baboszewie w roku 2020 była w większości 

nieczynna w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd. 

W okresie wakacji szkolnych do świetlicy uczęszczało średnio dziesięć osób 

dziennie. 

Świetlica prowadziła następujące formy pracy: 

-profilaktyka uzależnień (wykładanie ulotek informacyjnych, wywieszanie plakatów 

informacyjnych o konsekwencji i zagrożeniu używania alkoholu i narkotyków; 

-wyrabianie kulturalnego zachowania; 

-rozwijanie zainteresowań , kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania 

w grupie rówieśniczej; 

-zajęcia ruchowe dzięki którym dzieci i młodzież uczą się grać fair play, nabywają 

umiejętności kulturalnego przegrywania; 



109 
 

-wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny; 

- udostępnianie gier komputerowych i na play station; 

-udostępnienie gier planszowych, warcaby, puzzle; 

-dostęp do Internetu(8 komputerów); 

-bezpłatne drukowanie dla dzieci i młodzieży pomocy naukowych; 

-udostępnianie bilarda; 

-udostępnianie tenisa stołowego; 

-gry w piłkarzyki; 

-tablica interaktywna- zabawy, gry, rebusy, puzzle, zagadki matematyczne itp. 

 

Planowane w miesiącu grudniu mikołajki nie odbyły się w związku z zamknięciem 

Świetlicy Środowiskowej spowodowanej pandemią. 

Ponadto w Świetlicy Środowiskowej w Baboszewie odbywały się: dwa razy  

w tygodniu, darmowe zajęcia z języka angielskiego dla chętnych mieszkańców (trzeciego 

wieku) z Gminy Baboszewo. Lekcje odbywały się od początku sierpnia do 28 

października 2020 roku. 

 

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. 

W 2020 r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

kontynuowała współpracę z Pedagogami, którzy pracują w szkołach na terenie gminy 

Baboszewo. W związku z nasileniem się problemu przemocy i zażywania dopalaczy 

przez dzieci i młodzież przeprowadzono w szkołach zajęcia z Pedagogiem szkolnym jak 

również spotkania z Policją w celu uświadomienia uczniom jak wielkim 

niebezpieczeństwem są dopalacze i przemoc. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Baboszewie  pokryła koszty biletów uczniom klas VII-VIII  

naszej gminy , co umożliwiło im obejrzenie spektaklu „WSPOMNIENIA NARKOMANKI” 

Po obejrzeniu spektaklu w szkołach Pedagodzy przeprowadzili szereg zajęć 

profilaktycznych. 
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W roku 2020 finał ogólnopolskiej akcji: ,,TRZEŹWY UMYSŁ”  odbył się w Szkole 

Podstawowej  im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie . W związku z tym, że od marca 

w szkołach odbywało się zdalne nauczanie, finał był realizowany tylko w tej jednej szkole. 

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny 

skoncentrowali się na wspieraniu pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, 

uświadamianiu wpływu siły grupy rówieśniczej na jednostkę, wspieraniu działalność 

wychowawczej szkoły w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej oraz 

kształtowaniu właściwych postaw społecznych. Realizując te działania poruszano tematy 

zrozumiałe dla uczniów. Dodatkowo skupienie uwagi na tematyce wolontariatu, dbania  

o siebie . Swoich bliskich i środowisko jest bliskie i łatwe do zrozumienia dla wszystkich 

uczestników. Pociąga też za sobą ogromne zaangażowanie , chęć pomocy  

i zaprezentowania swoich możliwości oraz pomysłów, co pozytywnie wpływa na 

budowanie poczucia wartości u młodych ludzi.  i W ramach kampanii uczniowie klas IV -

VIII uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych „ Dorastamy asertywnie” 

realizujących profilaktykę z edukacją i zabawą. Uczniowie zaangażowali się w kampanię 

biorąc udział w zajęciach online z pedagogiem i wychowawcami klas w oparciu  

o scenariusze i materiały kampanii. Uczniowie klas I- III. Wypełniali karty pracy „Czuję  

i pokazuję” oraz „ Kolory uczuć”. Uczniowie klas IV -VIII brali udział w zajęciach  

z wychowawcami klas, prowadzili rozmowy w ramach godzin wychowawczych na temat, 

„Jak grzecznie i stanowczo powiedzieć NIE!”. Uczniowie nabywali umiejętności 

rozpoznawania , nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań, uczuć w relacjach  

z innymi ludźmi. Uczniowie trenowali realistyczny sposób radzenia sobie z codziennym 

problemami. Skupili się na adekwatnym obrazie ”ja”. Uczniowie wykazali się 

kreatywnością w poszukiwaniu miejsc i instytucji , gdzie będą mogli otrzymać realna 

pomoc. (pedagog szkolny, poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, lekarz pierwszego 

kontaktu, Ośrodek Pomocy Społecznej, najbliższa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 

Dzieci i Młodzieży, gabinety prywatne w okolicy).Z budżetu GKRPA zakupiono materiały 

profilaktyczne z których mogą korzystać Pedagodzy zatrudnieni na terenie naszej gminy. 

 

W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,  

służącej rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W realizacji tych zadań Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

w Baboszewie współpracowała z Poradnią Uzależnień „SZANSA”, Gminnym Ośrodkiem 
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Pomocy Społecznej, Służba Zdrowia, Szkołami , Sądem, Zespołem Interdyscyplinarnym 

i organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy oraz o zasięgu powiatowym. 

W listopadzie właściciele sklepów i ich pracownicy wzięli udział w szkoleniu  

w sklepach z terenu Gminy Baboszewo przeprowadzono szkolenie: „ZASADY 

SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH” Szkolenie dla 

sprzedawców alkoholu realizowane w ramach projektu zintegrowanych działań 

profilaktycznych „TWOJA POSTAWA MA ZNACZENIE” 

Tematyka szkolenia: 

 Omówienie najważniejszych aktów prawnych, prawne aspekty sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

✓ Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 ✓ Ustawa prawo przedsiębiorców, rozdział 5 

 Prawa i obowiązki przedsiębiorców 

✓ Zasady kontroli punktów sprzedaży alkoholu 

 Zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 roku. 

✓ Zasady reklamy i promocji piwa zgodnie z zasadami prawa i rekomendacjami 

PARPA 

 Zasady sprzedaży piwa 0% - zgodnie ze stanowiskiem PARPA 

 Kiedy może nastąpić cofnięcie zezwolenia i jak wygląda postępowanie 

administracyjne. 

 Obowiązek składania oświadczeń o rocznej wartości sprzedaży alkoholu. 

 Prawa i obowiązki sprzedawcy alkoholu wobec klienta. 

 Konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim. 

 Prawa i obowiązki sprzedawcy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 

wobec klienta. 

 Przekrojowe informacje na temat wpływu alkoholu na organizm. 

 Skutki społeczne i psychiczne spożywania alkoholu przez osoby nieletnie. 
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 Zalecenia jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony nietrzeźwego 

klienta – wypracowanie trybu postępowania w różnych nietypowych sytuacjach. 

 Podczas szkolenia użyte będą alkogogle dzięki którym sprzedawcy będą mogli 

„trzeźwym okiem” spojrzeć na świat oczyma człowieka pod wpływem alkoholu. 

 Asertywne techniki odmowy sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych – 

nieletnim, osobom agresywnym, w stanie nietrzeźwym. 

Po zakończonym szkoleniu każdy ze sprzedawców otrzyma możliwość skorzystania  

z dodatkowego szkolenia w formie e-learnigowej. Szkolenie będzie dotyczyło technik 

asertywnej odmowy i umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych. Informacje 

jak można skorzystać ze szkolenia przekażemy w formie dodatkowej ulotki. 

W grudniu w szkoleniu online uczestniczyli członkowie GKRPA oraz członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Temat  szkolenia:”Praca z klientem, wypracowanie sposobów 

radzenia sobie z trudnym klientem. 

 

Harmonogram szkolenia: 

 -Komunikacja z klientem. 

-Metody wspomagające kontakt z klientem. 

-Istota komunikacji w zespole. 

-Komunikacja niewerbalna. 

-Jak radzić sobie z barierami w zespole. 

-Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, jak nie dopuścić do konfliktów, reakcja 

na konflikt. 

-Integracja zespołu. 

-Trening antystresowy: jak zadbać o dobrostan psychiczny. Analiza źródeł stresu, 

ćwiczenia relaksacyjne, grupa wsparcia w środowisku pracy 
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Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art.131i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

posiłkowego. 

Przestrzegano realizację Uchwały Rady Gminy Baboszewo Nr XLII/271/2018  

z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających 

-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo na 35 

-powyżej 4,5%  do18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa na 35 

-powyżej 18 % zawartości alkoholu na 35 

Ustalono też maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 75. 

Przestrzegano realizacji Uchwały Rady Gminy Baboszewo NR.XLII/272/2018  

z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Baboszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

W 2020 r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła  

3 posiedzenia na których zaopiniowano pozytywnie następujące wnioski w sprawie 

uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

-do spożycia poza miejscem sprzedaży do 4,5%, od 4,5% do 18% i powyżej 18 

alkoholu-1 wniosek 

Ogółem zaopiniowano 1 wniosek. 

 

Zespół do prowadzenia kontroli przeprowadził kontrolę w 2 punktach sprzedaży. 

Wszystkie przeprowadzone kontrole były z zakresu: 

-zgodności prowadzenia działalności z zezwoleniem na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

-przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 
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-przestrzeganie warunków , zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

określonych w uchwałach gminnych. 

 

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r prowadziła 

działania w stosunku do 180 osób zgłoszonych odnośnie nadużywania alkoholu. 

Zaproszono te osoby na rozmowy motywujące i poinformowano o konieczności 

zaprzestania działań wymienionych w artykule 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz możliwościach podjęcia terapii. Przygotowano 

dokumentacje związaną z postępowaniem sądowym. Skierowano 16 wniosków do Sądu 

o wszczęcie postępowania obowiązku poddania leczeniu odwykowemu. Wszystkie te 

osoby zdecydowały się na terapię w Poradni Odwykowej „SZANSA” w Płońsku. 

Rozpatrywano i odpowiadano na pisma dotyczące problematyki uzależnień i profilaktyki 

wpływające do Urzędu Gminy. Koordynowano programy profilaktyczne i kampanie 

ogólnopolskie prowadzone w szkołach. 

 

W zakresie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Członkowie Gminnej Komisji otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z przyjętymi 

zasadami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2020r. 
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7. Realizacja uchwał Rady Gminy 
 

 W myśl art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m. in. 

wykonywanie Uchwał Rady Gminy.  

 Realizując obowiązki nałożone przepisami wyżej wymienionej ustawy Wójt Gminy 

przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 roku 

w sposób określony w uchwałach.  

 Rada Gminy obradowała na 9 Sesjach, podjęła 56 uchwał, jedna z uchwał nie 

została przyjęta. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały 

zostały przekazane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru – 

Wojewodzie Mazowieckiemu oraz w zakresie spraw finansowych – Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. Organy nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI.113.2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku  

w sprawie podziału środków w 2020 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Baboszewo jak również uchwały Nr XVIII.124.2020 z dnia 28 maja 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Baboszewo. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność obu 

uchwał. 

 Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 

informacji publicznej, wszystkie uchwały zostały opublikowane na Biuletynie Informacji 

Publicznej, uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 Organ wykonawczy z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami  

i przepisami prawa wszystkie uchwały wykonał. Szczegółowy wykaz uchwał i ich 

wykonanie zawiera poniższa tabela. 

 

L.p. 
Numer i data 

podjęcia 
W sprawie Sposób wykonania 

1 XVI.109.2020 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 
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Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

Opublikowano 

25.03.2020 r., poz. 

3979. 

2 XVI.110 
W sprawie funduszu sołeckiego na 

rok 2021 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Zdecydowano o 

niewyodrębnieniu 

środków.  

3 XVI.111 

W sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg 

Uchwała wchodzi po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

Opublikowano 

29.01.2020 r., poz. 

1365.  

4 XVI.112 

W sprawie wyrażania woli 

dofinansowania działań powiatu 

związanych z opracowaniem 

dokumentacji dróg powiatowych 

przebiegających przez teren gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

5 XVI.113.2020 

W sprawie podziału środków w 2020 

roku na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenie planu 

dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolu, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Z datą 

realizacji od 

1.01.2020 r. Uchwałą 

dokonano podziału 

środków na 

dofinansowanie 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli. 

6 XVI.114.2020 

W sprawie odmowy wyrażenia 

zgody na rozwiązaniem z Radnym 

stosunku pracy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

7 XVII.115.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

8 XVII.116.2020 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 
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Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

Opublikowano 

31.03.2020 r., poz. 

4162. 

9 XVII.117.2020 
W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

10 XVII.118.2020 

W sprawie uchwalenia „Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2020-2022” 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

11 XVII.119.2020 

W sprawie określenia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Baboszewo w 2020 roku” 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

31.03.2020 r., poz. 

4163. Uchwałą 

podjęto Program, 

który określa opiekę 

nad zwierzętami 

bezdomnymi, 

wyłapywanie 

bezdomnych psów, 

opiekę nad 

zwierzętami w 

schronisku oraz 

poszukiwanie 

właścicieli dla 

zwierząt. 

12 XVII.120.2020 
W sprawie pozbawienia statusu 

pomnika przyrody 

Uchwała nie została 

podjęta. 

13 XVIII.121.2020 
W sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Baboszewo wotum zaufania 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wotum 

zaufania zostało 

udzielone.  

14 XVIII.122.2020 

W sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy 

Baboszewo za 2019 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Sprawozdanie zostało 

przyjęte.  
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15 XVIII.123.2020 

W sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Baboszewo absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2019 

rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Absolutorium zostało 

udzielone. 

16 XVIII.124.2020 

W sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

17 XVIII.125.2020 W sprawie nieuwzględnienia petycji 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

18 XIX.126.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

19 XIX.127.2020 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

8.07.2020 r., poz. 

7577. 

20 XIX.128.2020 

W sprawie zawarcia porozumienia z 

Gminą Nowe Miasto w zakresie 

współfinansowania kosztów 

zatrudnienia prezesa 

międzyzakładowej organizacji 

związkowej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.   

21 XX.129.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

22 XX.130.2020 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

9.09.2020 r., poz. 

9465. 

23 XX.131.2020 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenie pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 
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24 XX.132.2020 

W sprawie uzgodnienia odstępstw od 

zakazów obowiązujących w 

odniesieniu do pomnika przyrody w 

miejscowości Dłużniewo w związku 

z planowaną realizacją inwestycji 

celu publicznego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

25 XX.133.2020 

W sprawi przyjęcia „Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Baboszewo” 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

od dnia publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

31.08.2020 r., poz. 

9030. 

26 XX.134.2020 

W sprawie określenia szczegółowych 

warunków udzielenia pomocy oraz 

trybu postępowania w ramach 

„Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Baboszewo” 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

9.09.2020 r., poz. 

9463. 

27 XX.135.2020 

W sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie 

Baboszewo na rok szkolny 

2020/2021 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

31.08.2020 r., poz. 

9031. 

28 XX.136.2020 

W sprawie wyrażenia woli 

utworzenia Posterunku Policji w 

Baboszewie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

29 XX.137.2020 
W sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

30 XX.138.2020 

W sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia 

jej przebiegu 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 
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31.08.2020 r., poz. 

9032 

31 XXI.139.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

32 XXI.140.2020 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

2.10.2020 r., poz. 

9991. 

33 XXI.141.2020 

W sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia 

jej przebiegu 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

2.10.2020 r., poz. 

9992. 

34 XXI.142.2020 W sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

35 XXI.143.2020 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Baboszewo  

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

36 XXII.144.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

37 XXII.145.2020 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

26.11.2020 r., poz. 

11556. 

38 XXII.146.2020 

W sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin przy realizacji 

zadania polegającego na 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 
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wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji  

39 XXII.147.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XIII/94/2016 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 

roku w sprawie zapewnienia 

wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej 

jednostkom organizacyjnym Gminy 

Baboszewo zaliczonym do sektora 

finansów publicznych 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

40 XXII.148.2020 

W sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie 

skargi Marianny i Edwarda Lipskich 

wraz z odpowiedzią na skargę 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

41 XXIII.149.2020 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

7.12.2020 r., poz. 

12248. 

42 XXIII.150.2020 
W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2021 r., podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

7.12.2020 r., poz. 

12249. Określono 

stawki podatku.  

43 XXIII.151.2020 

W sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2021 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2021 r., podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

7.12.2020 r., poz. 
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12250. Określono 

stawki podatku. 

44 XXIII.152.2020 

W sprawie uchwalenia „Rocznego 

Programu Współpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

rok 2021” 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.   

45 XXIII.153.2020 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2021 r., podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

7.12.2020 r., poz. 

12251. Uchwalono 

regulamin. 

46 XXIII.154.2020 

W sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zmian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowania odpadami 

komunalnymi  

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2021 r., podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

7.12.2020 r., poz. 

12252. 

47 XXIII.155.2020 

W spawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Baboszewo na lata 2021-2025 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia publikacji 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

7.12.2020 r., poz. 

12253.  

48 XXIV.156.2020 
W sprawie planu pracy Rady Gminy 

Baboszewo na 2021 rok  

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

49 XXIV.157.2020 

W sprawie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Baboszewo 

na 2021 roku 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

50 XXIV.158.2020 
W sprawie ustalenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 
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w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Baboszewo 

dni od dnia publikacji 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

18.01.2021 r., poz. 

418.  

51 XXIV.159.2020 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 

świadczenia usług indywidualnego 

transportu DOOR TO DOOR w 

Gminie Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia publikacji 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

18.01.2021 r., poz. 

419. 

52 XXIV.160.2020 

W sprawie uchwalenia 

Kompleksowej koncepcji organizacji 

usług transportowych DOOR TO 

DOOR w Gminie Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia publikacji 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

18.01.2021 r., poz. 

420. 

53 XXIV.161.2020 

W sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Baboszewo 

na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

54 XXIV.162.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

55 XXIV.163.2020 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

18.01.2021 r., poz. 

421. 
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56 XXIV.164.2020 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, obowiązuje 

od 1.01.2021 r. 

57 XXIV.165.2020 Uchwała Budżetowa na rok 2021 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, obowiązuje 

od 1.01.2021 r., 

podlega publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

18.01.2021 r., poz. 

422. 

 

 

 Tabela nr 29. Szczegółowy wykaz uchwał i ich wykonanie. 
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8. Część analityczna 
 

8.1. Stan realizacji zadań oświatowych w roku 2019/2020 
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki 

za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do 

zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Baboszewo w roku 

szkolnym 2019/2020 została opracowana na podstawie danych zawartych  

w Systemie Informacji Oświatowej, danych Urzędu Gminy Baboszewo oraz informacji 

przekazanych przez placówki oświatowe. 

 

 

Placówki Oświatowe na terenie Gminy Baboszewo, dla których  organem 

prowadzącym jest JST: 

 
Szkoła Podstawowa w POLESIU im. Jana Brodeckiego 

 
Polesie 9 09-130 Baboszewo 

tel/fax.   (023) 661-24-69 e-mail: zspolesie@wp.pl 

DYREKTOR: mgr Ewa Goszczycka 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSTKOWIE 

Mystkowo 53 09-130 Baboszewo  

tel. (23)6611035 e-mail: sp_mystkowo@wp.pl 

DYREKTOR: mgr Janina Jóźwiak 

 

 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBIEWIE 
im. ks. M.K. Sarbiewskiego 

Sarbiewo 17 09-130 Baboszewo 
tel. (23)6612102 e-mail: szkola.podstawowa.sarbiewo@onet.pl 

DYREKTOR: mgr Monika Witkowska 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE 
im. J. Wybickiego  

ul. J.A. Brodeckich 6A 09-130 Baboszewo  
tel. (23)6611133 e-mail: szpbaboszewo@wp.pl  

DYREKTOR: mgr Artur Piotrowski  
Z-ca dyrektora: mgr Joanna Giszczak Z-ca dyrektora: mgr Joanna Sędzicka 

 
 
 
 
 

PRZEDSZKOLE W BABOSZEWIE 
ul. J.A. Brodeckich 4A 09-130 Baboszewo  

tel. (23)6611094 e-mail: przedszkole.w.baboszewie@neostrada.pl 
DYREKTOR: mgr Janina Macikowska 
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Jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Baboszewo – wychowanie 
przedszkolne: 
 
 Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego oparte na podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, które zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie  

i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Zatrudniają nauczycieli 

posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie  

z zasadą powszechnej dostępności. Przedszkole prowadzone jest przez Gminę 

Baboszewo i obejmuję opieką dzieci w godzinach od 7:00 do 16:30 (podstawa 

programowa realizowana jest w godzinach 8.00- 13.00). Czas pracy przedszkola na 

bieżąco dostosowywany jest do potrzeb rodziców. Funkcjonujące na obszarze Gminy 

przedszkole oraz oddziały przedszkolne zlokalizowane przy szkołach podstawowych  

w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu systemu dowozów, zapewnia opiekę wszystkim 

dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Baboszewo.  

 
 

Jednostki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 
(stan na dzień 30 czerwca 2020 r.) 

lp Przedszkole 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych/umowa 

na czas nieokreślony 

administracja obsługa 

1. 
Przedszkole 

w Baboszewie 
128 6 9,40 1 4 

 

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020  

(stan na dzień 30 czerwca 2020 r.) 

lp Nazwa  
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych/umowa 

na czas nieokreślony 

administracja obsługa 

1. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

16 1 1 0 2,5 
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Polesiu 

2. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

Mystkowie 

18 1 1 0 1 

3. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

Sarbiewie 

33 1 1 0 0 

4. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

Baboszewie 

0 0 0 0 0 

Razem 67 3 3 0 3,5 

 

 

 

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ze względu na wiek 

dziecka w roku szkolnym 2019/2020 

 (stan na 30 września 2019 r. wg danych w SIO) 

lp Nazwa 
Liczba 

dzieci 

w tym ze względu na wiek – lata dziecka 

2,5 i 

mniej 
3 4 5 6 7 

1. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

Polesiu 

 

17  1 2 9 5  

2. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

Mystkowie 

18   2 6 10  

3. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

Sarbiewie 

33   10 12 11  
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4. 
Przedszkole 

w Baboszewie 
128  11 30 37 29 21 

Razem 196  12 44 64 55 21 

Źródło: sprawozdanie SIO - 2019 r. oraz arkusze organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 

 
 

 
Jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie  Gminy Baboszewo – szkoły 
podstawowe 
 
 W Gminie Baboszewo funkcjonują cztery szkoły podstawowe, dla których organem 

jest prowadzącym jest Gmina Baboszewo. W roku szkolnym 2019/2020 do 4 szkół 

podstawowych uczęszczało 779 uczniów  od grupy zerowej do klasy ósmej. 

Organizację szkół podstawowych na terenie Gminy Baboszewo przedstawia niżej 

zamieszczona tabela. 

 
 
 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
(stan na dzień 30 czerwca 2020 r.) 

 

lp Nazwa  
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych/ 

umowy na czas 

nieokreślony 

administracja obsługa 

1. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Polesiu 

116 11 20,61 0 2,5 

2. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Mystkowie 

106 10 16,06 0 1 

3. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Sarbiewie 

133 10 21,67 0 0 

4. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Baboszewie 

424 22 52,73 1 4 

Razem 779 53 111,07 1 7,5 

Źródło: sprawozdanie SIO - 2019 r. oraz arkusze organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 
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Stan organizacji Szkoły Podstawowej w Baboszewie – oddział klasy specjalnej 

roku szkolnym 2019/2020 
(stan na dzień 30 czerwca 2020 r.) 

 

lp Nazwa  
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych/ 

umowy na czas 

nieokreślony 

administracja obsługa 

1. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Baboszewie 

Klasa specjalna 

10 1 5 1 4 

Razem 10 1 5 1 4 

Źródło: sprawozdanie SIO - 2019 r. oraz arkusze organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 

 
 

Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola 

 

 Przepisy prawne określające zasady zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania 

dziecka do przedszkola zostały zawarte w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 października 2017 

r. o finansowaniu zadań oświatowych w Art. 50.2. Jeżeli do placówki wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej 

kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji 

dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa 

w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania 

przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki 

wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 

1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy oraz Art. 51. 1. Jeżeli do publicznego 

przedszkola, o którym mowa w art. 16 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, 

niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 
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udzielonej zgodnie z art. 16 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 

53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

 
 
Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola  
 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli do przedszkola prowadzonego 

przez gminę uczęszcza dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, niebędące jej 

mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko pokrywa jego koszty 

wychowania przedszkolnego. W 2019 roku Gmina Baboszewo dokonała zwrotu kosztów 

z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy uczęszczających do 

przedszkoli na terenie innej gminy.  Gmina Baboszewo dokonała zwrotu innym gminom 

na łączną kwotę w wysokości 196 079,12 zł. 

Podobnie inne gminy dokonały zwrotu kosztów uczęszczania dzieci 

zamieszkałychna ich terenie, a uczęszczających do przedszkola oraz oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie naszej gminy zgodnie z tabelą 

przedstawioną poniżej: 

 

lp 
Gmina 

 
Średnia 

liczba dzieci 
Razem roczne 

obciążenie 

1 
Płońsk 
 

6 21 093,39 

2 
Glinojeck 
 

2 6 686,41 

3 
Staroźreby 
 

1 2 401,33 

4 
Dzierzążnia 
 

2 16 352,31 

5 
Joniec 
 

1 3 311,75 

Razem 
 

12 49 845,19 

 
 
 
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 
 

Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: 

niepełnosprawnych (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych  

i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi 

realizować. 
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Kształcenie specjalne 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadające orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:  

➢ niepełnosprawność (dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabosłyszących, 

niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi);  

➢ niedostosowanie społeczne;  

➢ zagrożenie niedostosowaniem społecznym.  

Zgodnie z obowiązującym prawem dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowanie 

społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym mogą pobierać naukę we 

wszystkich rodzajach przedszkoli oraz typach i rodzajach szkół publicznych. W Gminie 

Baboszewo kształcenie specjalne realizowane jest w szkołach podstawowych, w których 

są dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W bieżącym roku 

szkolnym zadania związane z zapewnieniem dzieciom i uczniom kształcenia specjalnego 

realizowały:  

➢ szkoły podstawowe prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego dla 37 

uczniów,  

Łącznie na wszystkich etapach edukacyjnych kształceniem specjalnym objęto 37 dzieci i 

uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym z uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności zgodnie z poniższymi zestawieniami tabelarycznymi.  

 

 

Szkoły Podstawowe i oddziały przedszkolne/Przedszkole  
 
 Przedszkole/ oddział przedszkolny/Szkoły Podstawowe 

SP  w 
Babosze

wie 

SP  w 
Sarbiewie 

SP 
w 

Mystkowie 

SP 
w 

Polesiu 

Przedszkole 
w Baboszewie 

L
ic

z
b

a
 d

z
ie

c
i 
o

b
ję

ty
c
h
 

k
s
z
ta

łc
e

n
ie

m
 

s
p

e
c
ja

ln
y
m

 

z 

niepełnosprawnośc

iami sprzężonymi 

8 1    

niewidomych      

słabowidzących 3   1  

Niesłyszących      

słabo słyszących      
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z 
niepełnosprawnośc
ią intelektualną w 
stopniu lekkim 

2  1 1  

Z 
niepełnosprawnośc
ią intelektualną w 
stopniu 
umiarkowanym/zna
cznym 

3     

Z 
niepełnosprawnośc
ią ruchową, w tym 
z afazją 

4  1   

Z 
niepełnosprawnośc
ią  intelektualną w 
stopniu głębokim 

2     

zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym 

5 1    

z zaburzeniami 
zachowania 
 

     

z autyzmem, w tym 
z 
zespołem 
Aspergera 

1 3    

przewlekle chorych 
 

     

Z zaburzeniami 
psychicznym 
 

     

 
Ogółem 

 
28 5 2 2  

Źródło: sprawozdanie SIO - 2019 r. oraz arkusze organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 

 
Dodatkowo dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub 

niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 

tych uczniów. Z powyższego zestawienia wynika, że w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego było łącznie 4 uczniów  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm,  

w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, w tym 2 w szkołach 

podstawowych, przeznaczono na zatrudnienie nauczycieli współorganizujących 

kształcenie tych uczniów.  
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Uwarunkowania kadrowe – struktura zatrudnienia, doskonalenie i dokształcanie 

nauczycieli 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów  

i godzin zajęć obowiązkowych oraz godzin zajęć dodatkowych w szkołach  

i w przedszkolach. W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych 

i przedszkolach ogółem było zatrudnionych 135 nauczycieli z czego 114 pracowało  

w pełnym wymiarze czasu pracy, a 21 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółową 

strukturę zatrudnienia z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego przedstawiają 

poniższe tabele: 

 

JEDNOSTKA 

OŚWIATOWA 

NAUCZYCIEL 

BEZ STOPNIA 

AWANSU 

ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIEL 

STAŻYSTA 

NAUCZYCIEL 

KONTRAKTOWY 

NAUCZYCIEL 

MIANOWANY 

NAUCZYCIEL 

DYPLOMOWA

NY 

OGÓŁEM 

szkoła 

podstawowa 

w polesiu 

  1 5 18 24 

szkoła 

podstawowa 

w mystkowie 

   3 19 22 

szkoły 

podstawowej 

w sarbiewie 

  5 7 13 25 

szkoły 

podstawowej 

w baboszewi

e 

 2 3 8 41 54 

przedszkole 

w baboszewi

e 

1  2 4 3 10 

razem 1 2 11 27 94  

Źródło: Sprawozdanie  - Spis SIO-wrzesień 2019 r. oraz arkusze organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 
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Jak wynika z powyższego zestawienia w jednostkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Baboszewo na 135 zatrudnianych nauczycieli przypadało: 

✓ 94 nauczycieli, co stanowi 69,62% ogółu zatrudnionych to etaty nauczycieli 

dyplomowanych, 

✓ 27 etatów, co stanowi 20% ogółu zatrudnionych to etaty nauczycieli mianowanych, 

✓ 2 etatów, co stanowi 1,48% ogółu zatrudnionych to etaty nauczycieli stażystów, 

✓ 11 etatów, co stanowi 8,14% ogółu zatrudnionych to etaty nauczycieli kontraktowych, 

✓ 1 etatów, co stanowi 0,74% ogółu zatrudnionych to etaty nauczycieli bez stopnia 

awansu zawodowego. 

 

 

Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. 

Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość 

środków finansowych w budżecie oświatowym. Zdecydowana większość nauczycieli  

i pedagogów szkół posiada pełne kwalifikacje, wielu cały czas się doskonali. Dane z roku 

szkolnego 2019/2020 wykazują, że kadra pedagogiczna to nauczyciele z wyższym 

wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. 

Zgodnie z regulacjami określonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.), postępowanie egzaminacyjne na 

stopień nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę. Gmina 

Baboszewo jako organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe posiada 

ETATY NAUCZYCIELSKIE WEDŁUG STOPNIA 
AWANSU

dyplomowani

mianowani

stażyści

kontraktowi

bez stopnia awansu
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kompetencje w zakresie przeprowadzania postępowania i nadawania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele kontraktowi, ubiegający się o ten 

stopień awansu, po odbyciu stażu (2 lata i 9 miesięcy) i spełnieniu wymogów formalnych, 

przystępują do egzaminu, którego pozytywny wynik jest podstawą do nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego. W roku szkolnym 2019/2020 po rozpatrzeniu wniosków 

przeprowadzono 1 takie postępowanie: 

✓ ze Szkoły Podstawowej im. Ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie –  1 nauczyciel.  

Zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

uregulowane są art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst. 

jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), który mówi, że w budżetach organów prowadzących 

szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz przez przepisy 

Rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) i Rozporządzenia MEN z dnia 23 

sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 

nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 poz. 1653 (Dz. U. z 2019 r. poz. 136). 

Wydatki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baboszewo przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Lp Jednostka Oświatowa Razem (zł) 

1 Przedszkole w Baboszewie 3 400,00 

2 Szkoła Podstawowa w Baboszewie 25 112,00 

3 Szkoła Podstawowa w Mystkowie 6 608,00 

4 Szkoła Podstawowa w Polesiu 10 400,00 

5 Szkoła Podstawowa w Sarbiewie 8 160,00 

Razem 53 680,00 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 

2019/2020, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli (dofinansowanie kosztów kształcenia) wydatkowano kwotę 53 680,00 zł. 

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności pracy 
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szkoły i przedszkola poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry 

pedagogicznej. Po określeniu potrzeb przez dyrektorów szkół i przedszkola organ 

prowadzący w porozumieniu z dyrektorami ustalił specjalności, na które przyznawane jest 

dofinansowanie. 

 

 Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020: 

Z uwagi na pandemię koronawirusa egzamin ósmoklasisty nie mógł odbyć się 

w pierwotnie założonym terminie. 24 kwietnia minister edukacji Dariusz Piontkowski 

podał nowy terminy egzaminu ósmoklasisty. Nowa data egzaminu ósmoklasisty to 16-18 

czerwca 2020. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista 

przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 

 języka polskiego 

 matematyki 

 języka obcego nowożytnego 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i musi do niego przystąpić każdy uczeń klasy 

ósmej szkoły podstawowej. Jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Uzyskane 

przez uczniów wyniki nie mają wpływu na promocję, ale mają znaczenie przy rekrutacji 

do szkół ponadpodstawowych. Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany przez trzy 

kolejne dni 16-18 czerwca 2020 roku. 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00 – język 

polski 120 minut (przedłużenie czasu do 180 minut), 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 

9:00 – matematyka 100 minut (przedłużenie czasu do 150 minut), 18 czerwca 2020 r. 

(czwartek) godz. 9:00 – język obcy nowożytny 90 minut (przedłużenie czasu do 135 

minut). Egzamin ósmoklasisty obejmował wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych 

przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został 

przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili 

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. 

 

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów 

na zakończenie etapu kształcenia szkoły podstawowej. Należy podkreślić, że egzaminy 

zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki niepełnie przedstawiają pracę 
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szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc traktować jako surowego 

wskaźnika, znaczący wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące 

czynniki:  

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

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

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

indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach 

badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się 

do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne;  

➢ czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii;  

➢ nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy  

i umiejętności, otwarcie na własny rozwój, nie mniej jednak wynik egzaminu daje 

określoną wiedzę co do dalszych kierunków pracy szkoły.  

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy 

szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany 

na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie 

egzaminowi. Należy jednak zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają 

wskazówki na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać 

określonych korekt i modyfikacji. Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest 

diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. 

 

 

Poniżej zamieszczone: tabele i wykresy obrazują wyniki uzyskane przez uczniów 

poszczególnych szkół Gminy w zestawieniu z wynikami na poziomie gminy, powiatu 

i kraju. 
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Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku 

         Zajęcia      

Szkoła  

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK 

ANGIELSKI 

JĘZYK 

ROSYJSKI 

Procent 
punktów 

Stanin 
Procent 
punktów 

Stanin Procent 
punktów 

Stanin Procent 
punktów 

Stanin 

S P w Polesiu 57% 5 46% 5 55% 5 27% 4 

S P w 

Mystkowie 
52% 5 35% 4 16% 3   

S P w 

Sarbiewie 
56% 5 32% 4 48% 5   

S P  

w Baboszewie 
69% 6 50% 5 63% 6   

GMINA 

BABOSZEWO 
64% 6 46% 5 55% 5   

POWIAT 

PŁOŃSKI 
56% 5 39% 4 45% 5 29% 4 

WYNIK 

KRAJOWY 
59% 5 46% 5 54% 5 48% 5 

Skala staninowa: 1 - najniższy 2 – bardzo niski 3 – niski 4 – niżej średni 5 - średni 6 – wyżej średni 7 – 

wysoki 8 – bardzo wysoki 9 – najwyższy 

 

Na początku sierpnia CKE podała wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020. Najlepiej 

w powiecie płońskim wypadli uczniowie z gminy Baboszewo. Tegoroczny egzamin 

z uwagi na pandemię COVID-19 odbył się dopiero w czerwcu. Uczniowie od marca nie 

chodzili do szkoły, więc mieli utrudnione warunki do dobrego przygotowania się do tego 

ważnego dla nich egzaminu. Młodzież z gminy Baboszewo uzyskała najlepsze wyniki  

w powiecie płońskim. Osiemdziesięcioro naszych ósmoklasistów na tle wszystkich 

ośmiuset czternastu przystępujących do egzaminu, osiągnęło niemalże w każdym 

przedmiocie najlepsze rezultaty. 

 

Średni wynik w % egzaminu z języka polskiego w  powiecie płońskim. 
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Średni wynik w % egzaminu z matematyki w  powiecie płońskim 
 

 
 
 
 

 

Średni wynik w % egzaminu z języka angielskiego powiecie płońskim. 
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Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje: określa poziom 

wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów 

egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom 

oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia oraz zastępuje 

egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu 

ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli 

liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole. 

Uzyskane wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej są zróżnicowane 

w poszczególnych szkołach.  Z analizy wyników przeprowadzonego sprawdzianu należy 

wyciągnąć wnioski do dalszych działań. 

 

 
Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych, wiedzy  

i artystycznych, a także olimpiadach, turniejach i rozgrywkach sportowych na 

szczeblu  szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim 

 

Bardzo ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów szczególnie 

uzdolnionych poprzez odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa  

w różnych konkursach: przedmiotowych, tematycznych, wiedzy i artystycznych, a także 

olimpiadach, turniejach i rozgrywkach sportowych. 
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W roku szkolnym 2019/2020 pomimo pandemii COVID-19 i obowiązującego od 25 marca 

2020 r. zdalnego nauczania, a w związku z tym odwołania wielu konkursów, uczniowie 

szkół prowadzonych przez Gminę Baboszewo w rywalizacji z rówieśnikami odnieśli liczne 

sukcesy w skali gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju. 

Przedstawione informacje dotyczące osiągnięć uczniów w konkursach, przeglądach  

i zawodach przekazali dyrektorzy szkół.  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu: 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach, 

zarówno na poziomie szkolnym, jak i gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.  

 

Udział w konkursach gminnych, takich jak: 

a. „W krainie bajek i baśni”, gdzie nasi uczniowie zdobyli III miejsce oraz wyróżnienie  

w kategorii „Ekopostać czyli mój ulubiony bajkowy bohater w wersji EKO”, I, II,III 

miejsce za przebranie postać z bajek w kategorii przedszkole oraz I, II miejsce za 

prezentację rekwizytów z bajek. 

 

Braliśmy udział w konkursach powiatowych, takich jak: 

a. „Moje wędrówki po lesie” organizowanym przez Nadleśnictwo Płońsk, gdzie nasz 

uczeń zdobył wyróżnienie. 

 

Braliśmy udział w konkursach wojewódzkich, takich jak: 

a. Konkurs na film fabularny lub dokumentalny, reportaż, wideoklip dla dzieci 

i młodzieży województwa mazowieckiego „Współczesne zagrożenia” – zagrożenia  

w ruchu drogowym. 

Braliśmy udział w konkursach ogólnopolskich, takich jak: 

a. Olimpiada Matematyczna Pionier, gdzie nasz uczeń zdobył wyróżnienie. 

b. Olimpiada Matematyczna Juniorów. 

c. Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego w IV edycji programu „Być jak Ignacy”. 

Odkryj Tajemnice Nauki. 

d. Konkurs „Koloratorium”. 

e. Konkurs „Projektanci edukacji z Nową Erą” 

f. Konkurs czytelniczy „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. 
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Osiągnięcia uczniów w dyscyplinach sportowych,  

Szkoła brała udział w licznych wydarzeniach sportowych i zawodach. Dzięki czemu 

pochwalić się możemy zdobytymi trofeami, takimi jak: 

• IV miejsce na Finale mistrzostw powiatu w piłce siatkowej dziewcząt kl. 4-6 

• IV miejsce na Finale mistrzostw powiatu w piłce siatkowej dziewcząt kl. 7-8 

• IV miejsce na Finale mistrzostw powiatu w piłce siatkowej chłopców kl. 4-6 

• II miejsce na Finale mistrzostw powiatu w piłce siatkowej chłopców kl. 7-8 

• III miejsce na Mikołajkowym turnieju halowej piłki nożnej dziewcząt 

• IV miejsce na finale powiatu halowej piłki nożnej dziewcząt kl. 7-8 

 

Szkoły Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie: 

Osiągnięcia uczniów w dyscyplinach sportowych 

IV miejsce w powiecie - Piłka halowa dziewcząt 

III miejsce Gminny Turniej Mikołajkowy – Piłka halowa chłopców 

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie 

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych,  

Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego 

Etap szkolny: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu w Szczytnie to 6 uczniów naszej 

szkoły. 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego OLIMPUS uczniowie naszej szkoły zajęli 

następujące miejsca : 

I miejsce IV – miejsce V miejsce oraz dwóch Laureatów . 

Konkurs chemiczny "Chemik”  uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca: 

1. laureat (III miejsce) 

2. finalista (9 miejsce) 

3. finalista (13 miejsce) 

4. finalista (17 miejsce) 

Kangur matematyczny: Magdalena K. - wynik bardzo dobry 

Konkurs "Jestem Mistrzem Matematyki" uczniowie naszej szkoły zajęli następujące 

miejsca: I miejsce II miejsce III miejsce.  

KONKURS MUZYCZNY 
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II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznych pod patronatem 

Marszałka Województwa Mazowieckiego, Płońsk, 08.11.2019 

Zespół wokalny w składzie: I miejsce w kat. klas 1-3 w Międzyszkolnym Konkursie Pieśni 

Patriotycznych pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Płońsk, 

08.11.2019 

 

Osiągnięcia uczniów w dyscyplinach sportowych,  

Kategoria chłopcy klasa VI-VIII 

-II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 

w Raciążu;  

- III miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w Badmintona  w kategorii chłopców 

rocznik 2005-2006;  

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Badmintona w kategorii chłopców rocznik 2005-

2006;  

-II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej w kategorii chłopców 

rocznik 2007-2009;  

- III miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w Badmintona w kategorii chłopców 

rocznik 2007-2009;  

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Badmintona w kategorii chłopców rocznik 2007-

2009;  

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej w kategorii chłopców 

rocznik 2007-2008;  

Kategoria dziewczęta klasa V-VIII  

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej w kategorii dziewcząt 

rocznik 2005-2006; 

- I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w Halowej Piłce Nożnej w kategorii 

dziewcząt rocznik 2005-2006; 

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej w kategorii dziewcząt rocznik 

2005-2006; 

- III miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w Badmintona w kategorii dziewcząt 

rocznik 2005-2006; 

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Badmintona w kategorii dziewcząt rocznik 2005-

2006;  

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej w kategorii dziewcząt 
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rocznik 2007-2009; 

- III miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w Badmintona w kategorii dziewcząt 

rocznik 2007-2009; 

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Badmintona w kategorii dziewcząt rocznik 2007-

2009. 

 
Realizacja innowacji pedagogicznych w jednostkach oświatowych oraz programy 

profilaktyczne w szkołach 

Ustawa Prawo oświatowe zawiera regulacje prawne dotyczące działalności 

innowacyjnej poprzez konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania  

u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych organizacyjnych lub metodycznych. Przepisy 

prawa oświatowego obligują przedszkola, szkoły i placówki do podejmowania 

innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

Przedstawione informacje dotyczące realizacji innowacji pedagogicznych w jednostkach 

oświatowych oraz programów profilaktycznych w szkołach przekazali dyrektorzy szkół. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu: 

Szkoła brała udział w różnych projektach. Jednym z nich był projekt edukacyjny „Być jak 

Ignacy. Odkryj tajemnice Nauki” – ogólnopolski konkurs o tytuł Naukowej Szkoły 

Ignacego.  

Przedszkolaki brały udział w projekcie pt. „Czytające przedszkolaki”. Uczniowie 

uczestniczyli również w ogólnopolskich programach edukacyjnych, takich jak: Code 

Week, „Z kodowaniem za pan brat” oraz projekt pt. „Czy wiesz, gdzie mieszka jeż”. 

Podejmowane były działania z zakresu profilaktyki:       

• Całym rokiem zbieramy zużyte baterie – akcja ekologiczna, ochrona najbliższego 

otoczenia i życia organizmów (baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym 

metale ciężkie); 

• Spektakl profilaktyczny pt. "wspomnienia narkomanki”; 

• Warsztaty profilaktyczne, „Co wybierasz życie czy śmierć”; 

• Podczas spotkań z pielęgniarką odbyły się pogadanki na temat zdrowego 

odżywiania się, konieczności dbania o higienę osobistą i otoczenia oraz aktywnego 

spędzania czasu wolnego z korzyścią dla zdrowia.  Pani pielęgniarka prowadziła 
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fluoryzację zębów;   

• Akcja „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” to projekt ekologiczny 

i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do 

promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej 

na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci. 

• „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak 

hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno 

profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak  

i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób. 

Uczniowie realizowali podstawę programową poprzez wspólne wycieczki: 

a. Dzieci z przedszkola i klas I-III wzięły udział w innowacyjnych warsztatach „Misie 

Pluszowe” w Zakątku Odkrywców, podczas których samodzielnie wykonały misie.       

b. Dzieci z zerówki i klas I - III zwiedziły sad w Korzybiu u Pana Marcina Kwiatkowskiego. 

Uczniowie poznali pracę sadownika, dowiedzieli się jak pielęgnuje się drzewa owoce. 

c. Uczniowie z klas I -II brały udział w lekcji „Książka uczy i bawi” w Bibliotece 

Pedagogicznej w Płońsku, gdzie zobaczyły, na czym polega praca bibliotekarza, 

ukształtowały poczucie szacunku dla książek. 

d. Uczniowie klas V-VII wyjechali do MCK  w Płońsku na sztukę teatralną pt: „W krainie 

fantasy” oraz „Chłopcy z Placu Broni”. 

e. Dzieci z zerówki oraz uczniowie klas I-III wyjechali do MCK w Płońsku na sztukę 

teatralną pt: „Alladyn” oraz „Kot w butach”. 

f. Dzieci z zerówki oraz uczniowie klas I-III wyjechali do Młocka oraz Opinogóry, aby 

dowiedzieć się więcej na temat wielkiego Polaka Zygmunta Krasińskiego, poznali pomnik 

przyrody „Uparty Mazur” oraz wzięli udział w warsztatach plastycznych. 

g. Dzieci z zerówki oraz uczniowie klas I-III byli również w Happy Parku koło Płocka, gdzie 

integrowali się w grupie poprzez zabawę. 

h. Uczniowie klas IV-VIII wyjechali na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzili Starówkę, 

Muzeum Świat Iluzji oraz aktywnie spędzili czas w Stacji Grawitacja. 

W ramach współpracy z sanepidem w Płońsku były przeprowadzone programy 

profilaktyczne: 

• Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej - Czyste powietrze wokół nas; 

• Nie pal przy mnie proszę – klasy I – III; 

• Realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla klasy IV „Bieg po 
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zdrowie”; 

• Talerz Zdrowia z programu Trzymaj Formę;  

• Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami – od zerówki;  

• Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży – od klasy VII. 

Prowadzone były akcje charytatywne i społeczne, które uczą nas, że warto pomagać 

innym. Takie jak: 

• „Ze szczoteczką i pastą do zębów dla dzieci z Czadu”. 

• Zbiórka „Karma dla psiaka” dla Stowarzyszenia „Uszy do góry”. 

• Szlachetna Paczka. 

• Dom Samotnej Matki w Kraśniewie. 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

• Kolędnicy Misyjni. 

• „Zbiórka plastikowych nakrętek”.  

 

Wspieramy indywidualny rozwój uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć 

rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.  

a.  Zajęcia z ceramiki. 

b. Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora.  

 W ciągu całego roku szkoła ściśle współpracowała z rodzicami w realizacji zadań 

edukacyjnych i wychowawczych. Organizowano wspólne uroczystości, takie jak: 

Andrzejki, Choinka Szkolna. Rodzice obecni byli w życiu szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa w Mystkowie:  

W szkole prowadzono następujące innowacje pedagogiczne: 

- „Eksperymenty – magia czy nauka?” 

- „Igłą malowane” 

Szkoła uczestniczyła w następujących programach profilaktycznych: 

- Program dla szkół 

- Zachowaj Trzeźwy Umysł 

- Programy  PSSE w Płońsku  

Szkoła Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie: 

Szkoła uczestniczyła w następujących programach profilaktycznych: 

- Program dla szkół 

- Zachowaj Trzeźwy Umysł 
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- Programy  PSSE w Płońsku 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie 

1) Programy profilaktyczne: 

• „Lekki tornister” -  kontrola ciężaru plecaków, 

• „Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami”, 

• „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, 

• „Bieg po zdrowie”, 

• „Trzymaj Formę”, 

• „Szklanka Mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

• „5 minut ratujących życie”, 

• „Czyste powietrze wokół nas”, 

•  „Czyste powietrze dla województwa mazowieckiego”, 

• „Nie pal przy mnie proszę” 

2) Inne programy, projekty, programy autorskie:  

• „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – projekt czytelniczy, 

• „Cała Polska czyta dzieciom” – akcja czytelnicza, 

• „Narodowe czytanie” – akcja promująca czytanie, 

• Program nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas II – VII 

Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie – program autorski, 

• „Ortografia na wesoło” – program koła polonistycznego 

Przedszkole w Baboszewie 

Programy profilaktyczne: 

1. „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” 

2. „Czyste powietrz wokół nas” 

3. „Chrońmy się przed kleszczami wszystkimi sposobami” 

4. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 

5. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

W związku z COVID-19 wprowadzenie innowacji przełożone na rok szk. 2020/21 

 
 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
 

W roku szkolnym 2019/2020 nie została przeprowadzona kontrola doraźna przez 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w żadnej placówce oświatowej z terenu Gminy 



150 
 

Baboszewo. 

 
Pomoc materialna dla uczniów 

 
Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty pomoc materialna ma charakter 

socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Świadczeniami pomocy materialnej  

o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe. Stypendium szkolne finansowane jest w 80% z budżetu państwa oraz w 20% 

ze środków własnych gminy. Przysługuje ono uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych lub gdy rodzina jest niepełna. Zasady przyznawania ww. 

stypendium są szczegółowo opisane w art. 90d wyżej cytowanej ustawy.  

W roku szkolnym 2019/2020 wydano decyzje przyznające stypendium szkolne dla 108 

uczniów. Kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 82 641,07zł, z czego 74376,94 zł to 

dotacja celowa, a 8264,13 zł to wkład własny gminy.  

 

 

Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe finansowane są  

z dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Do Urzędu Gminy Baboszewo, w dniach 

22-23.06.2020 wpłynęło 60 wniosków dyrektorów szkół o przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce / konkursach lub olimpiadach przedmiotowych / zawodach sportowych za 

rok szkolny 2018/2019. Wszystkie wnioski zostały złożone zgodnie z Uchwałą nr 

VIII.49.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Baboszewo (Dz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7071 z późn. zm.). 

Komisja przyznała stypendium za wyniki w nauce / konkursach lub olimpiadach 

przedmiotowych / zawodach sportowych 59 uczniom na łączną kwotę 13400,00 zł. 
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Lp. Wnioskodawca 
Liczba 

uczniów 

Łączna 

wnioskowana 

kwota (zł) 

1. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 
16 3200,00 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mystkowie 2 400,00 

3. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Jana Brodeckiego w Polesiu 
8 1600,00 

4. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Józefa Wybickiego w Baboszewie 
33 8200,00 

Razem: 59 13400,00 

 
 
 
 

Bezpłatne podręczniki 
 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 

prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych. Zmiany wprowadzane są sukcesywnie, począwszy od klasy 

I szkoły podstawowej. W związku z przyjętym harmonogramem wprowadzenia 

bezpłatnego dostępu do podręczników złożony został wniosek  

o udzielenie dotacji celowej w 2019 r. na wyposażenie szkół podstawowych  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wysokość 

udokumentowanych wydatków poniesionych w 2019 r. pokrytych ze środków dotacji 

celowej wyniosła  54043,84 zł. 

 

 
Programy i projekty rządowe 
  

Dyrektorzy szkół przy współudziale Urzędu Gminy w Baboszewie pozyskują 

dodatkowe środki finansowe na wspomaganie funkcjonowania szkół i przedszkola 

składając wnioski i przystępując do konkursów, projektów i programów rządowych. Nie 

zawsze wnioski są pozytywnie rozpatrzone ale próbować trzeba. 

W roku szkolnym 2019/2020 od 1 września 2019 r. pozyskano dodatkowe środki  

w następujących programach i projektach: 

1. „Posiłek w szkole i w domu ”- moduł 3 wieloletniego programu rządowego 

wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących szkoły podstawowe 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 

stołówek i miejsc spożywania posiłków - niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania.  
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2. Program „ZDALNA SZKOŁA” – Rządowy Program Ministerstwa Cyfryzacji – 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internatu o wysokich 

przepustowościach – uzyskano wsparcie w wysokości 59.800,00 zł: 

➢ zakupiono 46 zestawów: laptopy z myszką,  

➢ przekazano następujące zestawy do czterech szkół: Szkoła Podstawowa 

w Baboszewie – 10szt, Szkoła Podstawowa w Polesiu – 10szt, Szkoła Podstawowa w 

Mystkowie – 13szt, Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – 13szt prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego;  

➢ czas realizacji: marzec – kwiecień 2020 r 

3. Program „ZDALNA SZKOŁA+” – Rządowy Program Ministerstwa Cyfryzacji – 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internatu 

o wysokich przepustowościach – uzyskano wsparcie w wysokości 74043,00 zł: 

➢ zakupiono 57 zestawów: laptopy wraz z myszkami 

➢ przekazano następujące zestawy do czterech szkół: Szkoła Podstawowa 

w Baboszewie – 17szt, Szkoła Podstawowa w Polesiu – 17szt, Szkoła Podstawowa w 

Mystkowie – 10szt, Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – 13szt. 

➢ czas realizacji: czerwiec - sierpień 2020 r. 

4. MAZOWSZE 2020 Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Gmina 

Baboszewo złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont 

wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole Podstawowej im. Ks. M. K. 

Sarbiewskiego w Sarbiewie”. Przedmiotowe zadanie obejmuje: 

 Demontaż istniejącej nawierzchni boiska wraz z jej utylizacją, 

 Uzupełnienie warstwy podbudowy wraz z równaniem oraz zagęszczeniem, 

 Montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej uzupełnionej piaskiem 

kwarcowym, 

 Wcinanie i wklejanie linii wyznaczających pola gier. 

Przewidywany koszt całkowity inwestycji 150 000,00zł. W dniu 24.06.2020 r. otrzymano 

informację o przyznaniu dofinansowania w kwocie 90 000,00zł 

Są to te najistotniejsze projekty i programy rządowe przy realizacji których Gmina 

partycypuje finansowo. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że szkoły i przedszkole realizują szereg projektów  
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i programów, które wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną w zakresie 

dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Rok 2019/2020 był rokiem bardzo 

trudnym ze względu na pandemię wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

 
Dowóz  uczniów niepełnosprawnych 
 

Na podstawie art. 17 ust.3 a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki do szkoły. 

Powyższy zapis w gminie Baboszewo jest realizowany. Gmina posiada własny środek 

transportu, którym dzieci niepełnosprawne dowozi się do oddziałów specjalnych do 

szkoły podstawowej w Baboszewie i ponadpodstawowej w Płońsku. 

Gmina Baboszewo zawarła umowy z dziewięcioma rodzicami na zwrot kosztów dowozu 

dziecka niepełnosprawnego do szkół ponadpodstawowych, podstawowych oraz 

przedszkoli z oddziałami integracyjnymi na łączną kwotę w roku szkolnym 2019/2020  

w wysokości 15 346,00 zł. 

Ponadto w Gminie Baboszewo w roku szkolnym 2019/2020 jedno dziecko miało 

indywidualny dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu. 

 
 

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Baboszewo 
 

Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić 

wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm. ) droga dziecka z domu do 

szkoły w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych  nie może przekraczać 3 km, 

a w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych nie może przekroczyć 4 km. 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 

powyżej podanej odległości, to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły nie 

przekracza powyższych odległości, to gmina może zapewnić i zorganizować bezpłatny 

transport. 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dziecko w wieku 5 lat 

obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej czy w punkcie przedszkolnym. 

Jeżeli droga 5-letniego dziecka przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Przy organizacji dowozów bardzo 
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istotnym jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w czasie 

przejazdu do i ze szkoły oraz takiego ułożenia harmonogramów, aby umożliwić udział 

uczniów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły. 

Osiągnięcie zamierzonego efektu możliwe jest dzięki ścisłej współpracy i koordynacji 

działań między organem prowadzącym a dyrektorami szkół. Wg opinii rodziców, 

nauczycieli, dyrektorów szkół dowozy funkcjonują sprawnie, zapewniając bezpieczny  

i terminowy przewóz dzieci zarówno na terenie Gminy jak i poza, realizując jednocześnie 

inne zadania statutowe, takie jak: wycieczki szkolne, uroczystości, imprezy 

okolicznościowe, wypoczynek letni, zawody sportowe, konkursy i wiele innych. 

Usługi dowozu realizowane są przez dwa autobusy szkolne w obwodzie szkół  

w Baboszewie i Mystkowie oraz dwa autobusy przewoźnika wyłonione w drodze 

postępowania przetargowego w obwodzie Szkół w Polesiu i Sarbiewie oraz do szkoły 

Podstawowej w Krajkowie. Pojazdy, którymi realizowane są dowozy są w dobrym stanie 

technicznym. Ocena ta wynika m.in. z ustaleń kontroli przeprowadzanych przez takie 

instytucje, jak: Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego, Stacje Kontroli Pojazdów 

W roku szkolnym 2019/2020 koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkół  

i przedszkoli (dwa autobusy+ dwa autobusy przewoźnika) oraz dowozu dzieci 

niepełnosprawnych (bus Fiat Duacato) wyniósł 416 597,26 zł. Na powyższy koszt 

składają się: usługa przewoźnika, wynagrodzenia kierowców, wydatki związane  

z eksploatacją samochodu, ubezpieczenia, zakup paliwa. 

 
 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 
 

Na podstawie art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli 

umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez 

pracodawcę, Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina 

otrzymuje środki finansowe z Funduszu Pracy. 

W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowano kształcenie 5 młodocianych na łączną kwotę 

34 610,00 zł. 
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Prace remontowe wykonane w roku szkolnym 2019/2020 
 

Szkoła Podstawowa w Mystkowie 

1. Klasa „0” – kompleksowy remont, wylewka podłogi, docieplenie podłogi, panele, 

gładź na ścianach i suficie, malowanie, zabudowa rur od centralnego, wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej, wymiana umywalki, rolety okienne kupione; 

2. Założenie żywicy na klatce schodowej; 

3. Przerobienie instalacji elektrycznej w Sali Komputerowej, uzupełnienie tynku 

malowanie; 

4. Malowanie klasy, która była malowana w grudniu 2019r; 

5. Częściowe malowanie klasy; 

6. Przegląd instalacji oświetleniowej; 

7. Przegląd placu zabaw; 

8. Przegląd roczny budynku; 

9. Przegląd kominiarski; 

10. Koszenie trawy przez cały okres wakacyjny; 

11. We wrześniu przegląd odgromowej i rezystancji instalacji; 

12. Po rozpoczęciu roku szkolnego awaria zaworu, która już została usunięta; 

13. W dniu 17 września 2020r. zgłoszono awarię spłuczek, które zostaną usunięte do 

25 września; 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu 

1. Malowanie 2 klas lekcyjnych (Nr 5 i 6); 

2. Malowanie biblioteki; 

3. Malowanie korytarza do Sali sportowej po zaciekach; 

4. Naprawa blachy na dachu łącznika z Halą Sportową; 

5. Przegląd instalacji oświetleniowej, usunięcie usterek elektrycznych; 

6. Przegląd placu zabaw; 

7. Przegląd roczny budynku; 

8. Przegląd kominiarski; 

9. Remont łazienek w lutym 2020r; 

10. Awaria rury kanalizacyjnej – usunięta; 

11. Ogrodzenie tymczasowe dzieli teren szkoły od terenu budowy trasy 7; 

Szkoła Podstawowa im. Ks. K.M. Sarbiewskiego w Sarbiewie 

1. Założone zabudowy na grzejniki; 

2. Przegląd instalacji elektrycznej, wymiana żarówek, świetlówek, włączników; 
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3. Przegląd sanitariatów wymiana desek klozetowych 6 szt; 

4. Montaż tablic korkowych; 

5. Zamiana przeznaczenia klasy na świetlicę –przenoszenie mebli ; 

6. Wymiana szyby pękniętej; 

7. Dostosowanie ławek do wzrostu uczniów; 

8. Koszenie trawy przez cały okres wakacyjny; 

9. Przegląd roczny budynku; 

10. Przegląd kominiarski; 

11. Zaplanowany jest remont boiska przy szkole ( podpisana umowa na 

dofinansowanie) 

12. Do sierpnia 2021r zostanie zmieniony plac zabaw przy szkole. 

Przedszkole w Baboszewie 

1. Nowy sufit z płyt gipsowo kartonowych na łączniku ze szkołą podstawową; 

2. Położone płytki na ścianie w części stołówki; 

3. Przegląd instalacji oświetleniowej; 

4. Przegląd placu zabaw; 

5. Przegląd roczny budynku; 

6. Przegląd kominiarski; 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie 

1. Przegląd instalacji oświetleniowej; 

2. Przegląd placu zabaw; 

3. Przegląd roczny budynku; 

4. Przegląd kominiarski; 

 

 
Uchwały Rady Gminy Baboszewo i Zarządzenia Wójta Gminy Baboszewo 
 

W okresie od września 2019 r. do sierpnia 2020 r. zostało przygotowanych osiem 

uchwał: 

1. Uchwała Nr XII.74.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania 
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nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze 

socjalnym. 

2. Uchwała XIV.84.2019 r. z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie. 

3. Uchwała XV.104.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego trudnej sytuacji w oświacie w Gminie Baboszewo oraz potrzeby zmian 

ustawowych dotyczących oświaty. 

4. Uchwała Nr XVI.113.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków  

w 2020 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo.  

5. Uchwała Nr XIX.128.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia z Gminą Nowe Miasto w zakresie współfinansowania kosztów 

zatrudnienia prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej. 

6. Uchwała XX.135.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Baboszewo na rok szkolny 2020/2021. 

7. Uchwała XX.133.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Baboszewo”. 

8. Uchwała XX.134.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 w sprawie określenia szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz 

trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Baboszewo”. 

 

W okresie od lipca 2019 r. do sierpnia 2020 r. zostało przygotowanych dwadzieścia jeden 

zarządzeń: 

1. Zarządzenie nr ORG.0050.61.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w 

Baboszewie wyłącznie w formie elektronicznej. 

2. Zarządzenie nr ORG.0050.62.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mystkowie 

wyłącznie w formie elektronicznej. 

3. Zarządzenie nr ORG.0050.63.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. J. Brodeckiego  

w Polesiu wyłącznie w formie elektronicznej. 
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4. Zarządzenie nr ORG.0050.64.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Ks. M. K. 

Sarbiewskiego wyłącznie w formie elektronicznej. 

5. Zarządzenie ORG.0050.6.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru wniosków składanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego 

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

i wzoru zgłoszenia do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Baboszewo. 

6. Zarządzenie ORG.0050.7.2020 2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo. 

7. Zarządzenie ORG.0050.29.2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia 

nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polesiu podczas Jego 

nieobecności. 

8. Zarządzenie ORG.0050.43.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie organizacji 

dowozu dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Baboszewo w czasie trwania 

epidemii. 

9. Zarządzenie ORG.0050.52.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania 

Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie stypendiów za rok 

szkolny 2019/2020 dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo. 

10. Zarządzenie ORG.0050.56.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia 

eksperta za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, którzy złożyli wnioski  

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 2020r. 

11. Zarządzenie ORG.0050.57.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla Pani Doroty Chojeckiej – nauczyciela zatrudnionego w Szkole 

Podstawowej im. Ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Zarządzenie ORG.0050.58.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 

należności przysługujących Dyrektorom Placówek Oświatowych I Kierownikom 

Jednostek Organizacyjnych z terenu Gminy Baboszewo z tytułu używania do celów 
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służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy. 

13. Zarządzenie ORG.0050.67.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Przedszkola w Baboszewie. 

14. Zarządzenie ORG.0050.69.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baboszewie. 

15. Zarządzenie ORG.0050.72.2020 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Przedszkola w Baboszewie.  

16. Zarządzenie ORG.0050.73.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia 

uczniów do szkół w Gminie Baboszewo. 

17. Zarządzenie ORG.0050.74.2020 w sprawie organizacji dowozu dzieci do placówek 

oświatowych z terenu gminy Baboszewo w czasie trwania epidemii. 

18. Zarządzenie ORG.0050.75.2020 w sprawie określania zasad dowozu uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Baboszewo objętych 

obowiązkiem szkolnym I obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu 

uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych  

z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

19. Zarządzenie ORG.0050.76.2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Przedszkola w Baboszewie. 

20. Zarządzenie ORG.0050.77.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Przedszkola w Baboszewie. 

21. Zarządzenie ORG.0050.79.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 

nr ORG.0050.74.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 21 sierpnia 202 r. w sprawie 

organizacji dowozu dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Baboszewo  

w czasie trwania pandemii. 

 

Podjęte działania Dyrektorów Szkół i Przedszkola w okresie epidemii COVID-19 

mające na celu zapewnienie funkcjonowania szkoły. 

 
Przedstawione informacje dotyczące podjętych działań Dyrektorów Szkół  

i Przedszkola w okresie epidemii COVID-19 mające na celu zapewnienie funkcjonowania 

szkoły przekazali dyrektorzy szkół. 

W okresie epidemii COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mystkowie podjął 

działania mające na celu zapewnienie funkcjonowania szkoły od marca do czerwca br.: 
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- czasowo zawieszono funkcjonowanie placówki i wprowadzono nauczanie zdalne. 

- prowadzono rejestr wejść i wyjść do/z placówki. 

- prowadzono pomiar temperatury ciała. 

- zakupiono dodatkowe środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo i higienę 

warunków pracy (płyny dezynfekujące, termometry, odzież ochronna, maski 

jednorazowego użytku, przyłbice, rękawiczki). 

- szkołę zgłoszono do programów ministerialnych wspomagających placówki                      

w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – szkoła otrzymała dystrybutor do 

dezynfekcji rąk, maski, termometry i płyny dezynfekujące). 

- ustalił czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami  

a nauczycielami, 

- ustalił, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć, 

- określił zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

- ustalił, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, z których uczniowie mogą korzystać, 

- ustaliła, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 

wynikających z ramowych planów nauczania dla szkoły do zrealizowania  

w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 

realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: 

- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

-konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych 

zajęć; 

- ustalił, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów 

na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na 

zajęciach edukacyjnych; 

- zapewnił każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 
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prowadzącym zajęcia 

- ustalił, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów 

oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, itp., 

- opracowano i wdrożono następujące dokumenty zmieniające organizację pracy 

szkoły: 

- Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie PANDEMII COVID-19    

w Szkole Podstawowej w Mystkowie, 

- Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły   

w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji. 

- Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19. 

- Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Mystkowie obowiązujący w roku szkolnym 

2019/2020.  

 

W okresie epidemii COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baboszewie podjął 

działania mające na celu zapewnienie funkcjonowania szkoły od marca do czerwca br.: 

• Prowadzenie zdalnego nauczania z wykorzystaniem dziennika elektronicznego 

oraz innych dostępnych form komunikacji mobilnej i internetowej, 

• Przekazanie komputerów dla dzieci, którzy nie posiadali w/w urządzenia. 

• Stopniowe włączanie do zajęć stacjonarnych uczniów z klas I-III oraz organizacja 

zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełno sprawnościami i posiadającymi 

orzeczenia lub opinie z PPP. 

• Prowadzenie konsultacji dla uczniów klas ósmych, później dla uczniów  

z pozostałych klas. 

• Przygotowanie szkoły pod zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, i GIS. 

• Przygotowanie egzaminu zewnętrznego w klasach ósmych zgodnie z procedurami 

w okresie pandemii. 

• Przygotowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania  

i przeciwdziałania COVID – 19 wśród dzieci, rodziców i pracowników szkoły. 
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• Opracowanie i wdrożenie procedur hybrydowego i zdalnego nauczania. 

• Przygotowanie procedur postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia lub 

zachorowania na COVID – 19. 

• Umieszczanie na szkolnym facebooku oraz dzienniku elektronicznych istotnych 

informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa i przestrzegania higieny. 

• Zabezpieczenie szkoły w odpowiednie ilości płynów dezynfekujących, maseczek, 

przyłbic, odzieży ochronnej dla pracowników i uczniów szkoły. 

• Dezynfekowanie pomieszczeń szkolnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami 

sanitarnymi. 

 

Działania podjęte przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego  

w Polesiu od marca do czerwca 2020 r. w okresie epidemii COVID-19: 

• Czasowo zawieszono funkcjonowanie placówki i wprowadzono nauczanie zdalne. 

• Wdrożono platformę Microsoft Office 365 dla nauczycieli i uczniów. 

• Użyczono 10 laptopów do nauki zdalnej, zakupionych przez organ prowadzący. 

• Prowadzono rejestr wejść i wyjść do/z placówki. 

• Prowadzono pomiar temperatury ciała. 

• Zakupiono dodatkowe środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo i higienę 

warunków pracy (płyny dezynfekujące, termometry, odzież ochronna, maski 

jednorazowego użytku, przyłbice, rękawiczki). 

• Szkołę zgłoszono do programów ministerialnych wspomagających placówki                      

w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – szkoła otrzymała dystrybutor do 

dezynfekcji rąk, maski, termometry i płyny dezynfekujące). 

• Opracowano i wdrożono następujące dokumenty zmieniające organizację pracy 

szkoły: 

- Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie PANDEMII COVID-19  

w Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu. 

- Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły                

w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji. 

- Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19. 

- Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu obowiązujący  

w roku szkolnym 2019/2020. 
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• Zapewniono konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujące do egzaminu 

ósmoklasisty oraz konsultacje ogólne dla wszystkich chętnych uczniów. 

• Od maja 2020 r. zapewniono uczniom oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III 

bezpieczny powrót do szkoły, zorganizowano dowozy i pracę dzieci/uczniów w sposób 

zapewniający higieniczne jej warunki zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

wytycznymi. 

 

Działania podjęte przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego  

w Sarbiewie od marca do czerwca 2020 r. w okresie epidemii COVID-19: 

• Czasowo zawieszono funkcjonowanie placówki i wprowadzono nauczanie zdalne. 

• Prowadzono rejestr wejść i wyjść do/z placówki. 

• Prowadzono pomiar temperatury ciała. 

• Zakupiono dodatkowe środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo i higienę 

warunków pracy (płyny dezynfekujące, termometry, odzież ochronna, maski 

jednorazowego użytku, przyłbice, rękawiczki). 

• Szkołę zgłoszono do programów ministerialnych wspomagających placówki                      

w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – szkoła otrzymała dystrybutor do 

dezynfekcji rąk, maski, termometry i płyny dezynfekujące). 

• Opracowano i wdrożono następujące dokumenty zmieniające organizację pracy 

szkoły: 

- Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie PANDEMII COVID-19    

w Szkole Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie. 

- Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły   

w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji. 

- Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19. 

- Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 

obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020. 

• Zapewniono konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujące do egzaminu 

ósmoklasisty oraz konsultacje ogólne dla wszystkich chętnych uczniów. 

• Od maja 2020 r. zapewniono uczniom oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III 

bezpieczny powrót do szkoły, zorganizowano dowozy i pracę dzieci/uczniów          

w sposób zapewniający higieniczne jej warunki zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
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wytycznymi. 

 

Działania podjęte przez dyrektora Przedszkola w Baboszewie od marca do czerwca 

2020 r. w okresie epidemii COVID-19: 

1. Zapewnienie ochrony osobistej pracownikom: zakupiono płyny do dezynfekcji rąk 

i powierzchni, fartuchy ochronne, maseczki i przyłbice; 

2. Opracowanie i wprowadzenie „Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki  

w okresie pandemii COVID – 19” 

3. Ustalenie zasad postępowania w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci 

4. Ustalenie harmonogramu prac dla pracowników obsługi – wydawanie posiłków, 

dezynfekcja pomieszczeń i placu zabaw w dobie pandemii;  

5. Monitorowanie dezynfekcji pomieszczeń i placu zabaw; 

6. kształcenie na odległość  – wszystkie nauczycielki przesyłały drogą mailową 

tematykę zajęć, karty pracy, obrazki do kolorowania,  wiersze do nauki, piosenki wraz 

z linią melodyczną i inne niezbędne materiały i informacje dla rodziców 

7. Deklaracje  dotyczące powrotu dzieci do przedszkole również przesyłane drogą 

elektroniczną 

 

Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań 

oświatowych. Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które 

finansowane są częścią oświatową subwencji. Wydatki na oświatę, to znacząca część 

budżetu i pokrywane były z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. 

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie 

uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin  

i poszczególnych placówek oświatowych. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji 

nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów  

w oddziałach, wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, których 

wynagrodzenia nie są objęte subwencją oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki 

związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych, konieczności wypłaty 

dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski, 

dodatek uzupełniający, dowożenia uczniów itp. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy 

są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, 

urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy 
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materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty 

nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej, zmiany zasad odpisu  

i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

czy też na dokształcanie nauczycieli. Dlatego też starając się poprawić finansowanie 

zadań oświatowych, gmina pozyskuje na ten cel środki z zewnątrz. Szczególnie istotną 

rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu terytorialnego, będące 

organami prowadzącymi dla szkół podstawowych, na które na mocy obowiązującego 

prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich realizacji przez poszczególne 

gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji. Jednym z istotniejszych czynników 

warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość nakładów. Należy jednak zaznaczyć,  

iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” pociąga za sobą konieczność dopłacania przez 

samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie kosztem rezygnacji z realizacji innych 

zadań publicznych. Dlatego też w dziedzinie finansowania edukacji stale narasta napięcie 

wokół algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, która wśród 

przedstawicieli samorządów wywołuje poczucie, iż subwencja jest zbyt niska w stosunku 

do zakresu zadań oświatowych przez nich wykonywanych, zatem bardzo trudne jest 

osiągnięcie pożądanego efektu przy bardzo ograniczonych możliwościach finansowych. 

 

8.2. Kultura, sport i rekreacja 
 

Hala Sportowo – Widowiskowa W Baboszewie 

 Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie wraz z boiskiem zewnętrznym  

o nawierzchni syntetycznej są obiektami administrowanymi przez Urząd Gminy.  

W godzinach od 8:00 do 15:00 korzystają z nich uczniowie Szkoły Podstawowej  

i Przedszkola w ramach wychowania fizycznego. Od godz. 16:00 do 21:00 obiekty są 

dostępne dla wszystkich zainteresowanych za odpłatnością. 
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Budynek Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie. 

 

 Budowa obiektu trwała od 30.06.1997r. do 28.04.2000r. Koszt inwestycji – 3 mln 

zł w tym dofinansowanie 1 mln z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Uroczyste otwarcie 

Hali Sportowo-Widowiskowej odbyło się 8 czerwca 2000r. Hala dysponuje w pełni 

wyposażoną salą sportową z widownią na 330 osób, salą korekcyjno-gimnastyczną, aulą 

ze stołami do tenisa stołowego oraz siłownią z pełnym wyposażeniem czy sauną. W 2001 

roku Hala otrzymała nagrodę III stopnia na najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt 

sportowy w kategorii hal sportowych o wymiarach areny 44mx22m i większe, przyznaną 

przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu.  

W 2020 r. z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2, nie organizowano imprez sportowych. Natomiast aby 

sprostać oczekiwaniom mieszkańców w trudnym dla każdego czasie zorganizowano  

w dniu 29 sierpnia 2020 r., zgodnie z pełnym poszanowaniem zasad obowiązujących  

w stanie epidemii, bezpłatne Kino Samochodowe. Film, jaki został wyemitowany to 

„Zielona Mila”. Dla każdego uczestnika przygotowano darmowy popcorn. 
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Rezerwat przyrody w Dziektarzewie. Rzeka Wkra. 


