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Rysunek 1. Budynek Urzędu Gminy Baboszewo 
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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 2021. 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. 
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Rysunek 2. Mapa Gminy Baboszewo 
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2. Ogólna charakterystyka gminy 

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

województwa mazowieckiego. 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 Północnomazowieckiej, 

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 343 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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Rysunek 3. Kościół w Dziektarzewie. 

W tle parku krajobrazowego w Dziektarzewie widoczny jest sakralny Kościół 

murowany z XVI w., kaplica neogotycka i dzwonnica z XIX w., zaś w Sarbiewie znajduje 

się drewniany kościółek w XVII w. i stojąca obok drewniana dzwonnica z XVIII wieku.  

 

Demografia 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminę Baboszewo zamieszkiwało 7843 osób,  

z czego 49,87 % (3911 osób) stanowili mężczyźni, a 50,13 % (3932 osób) kobiety. Gęstość 

zaludnienia wynosi 48 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 na dzień 31 grudnia 2021 r.  

 

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

Tabela 1. Urodzenia i zgony w Gminie Baboszewo w 2021 r.  

3911 3932

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Mężczyźni Kobiety

Liczba dzieci urodzonych Liczba osób zmarłych 

67 118 

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

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500



12 

 

Tabela 2. Statystyka ludności wg płci i wieku na dzień 31 grudnia 2021 r. (pobyt czasowy). 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 0 0 0 

3 0 0 0 

4-5 0 1 1 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8-12 2 1 3 

13-15 1 0 1 

16-17 0 0 0 

18 0 1 1 

19-65 13 0 13 

19-60 0 19 19 

>65 1 0 1 

>60 0 3 3 

Ogółem 17 25 42 

Tabela 3. Statystyka ludności wg płci i wieku na dzień 31 grudnia 2021 r. (pobyt czasowy i stały). 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 118 111 229 

3 48 39 87 

4-5 93 85 178 

6 49 36 85 

7 47 32 79 

8-12 192 223 415 

13-15 165 119 284 

16-17 82 73 155 

18 42 52 94 

19-65 2600 0 2600 

19-60 0 2209 2209 

> 65 475 0 475 

> 60 0 953 953 

ogółem 3911 3932 7843 
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Bezrobocie 

 W roku 2021 nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z terenu gminy Baboszewo 

w porównaniu do roku poprzedniego. 31 grudnia 2021 r. odnotowano 351 osób 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne , natomiast 31 grudnia 2020 r. 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.  

 

3. Jednostki Budżetowe Gminy Baboszewo 

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie jest jednostką budżetową, 

powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie 

z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z 

późn. zm.). Środki na realizację tych zadań przekazywane są z budżetu państwa oraz z 

budżetu gminy. 

 W 2021 roku głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie 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, m.in. 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 systemie pieczy zastępczej. 

 W 2021 roku były realizowane przez GOPS zadania wynikające z ustawy z dnia 11 

lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2019 r., poz. 2407 z 

późn. zm.) oraz prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu 

Interdyscyplinarnego, potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

 Realizacja powyższych zadań wpisana jest w Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie gminy Baboszewo na lata 2022-2026, przyjęta Uchwałą 

XXVVI.238.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2021 roku. 
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 Pomoc i wsparcie w gminie Baboszewo z pomocy społecznej w 2021 roku 

uzyskało 243 osób, co stanowiło 3,08 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, 

w stosunku do 2020 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 

zmniejszyła się o 28 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z 

pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 5 rodzin. W 

przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 

108 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2020 o 9 osób. 

 W gminie Baboszewo najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

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

wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2021 roku było kolejno: 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, ubóstwo, potrzeba 

ochrony macierzyństwa. 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, wskaźnika deprywacji lokalnej, 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 opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa 

specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji 

kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów 

socjalnych. 

 

Tabela 4. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń w 2021 r. 

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni 

0-17 93 47 46 

Produkcyjny 97 50 47 

Poprodukcyjny 20 13 7 
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Tabela 5. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej  

w latach 2015 – 2021 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2015 243 808 

2016 245 784 

2017 222 661 

2018 212 625 

2019 203 561 

2020 179 484 

2021 174 455 

 

Tabela 6. Liczba osób korzystających ze świadczeń w latach 2016 – 2021. 

Rodzaj świadczenia 

Świadczenia 

niepieniężne 

Świadczenia 

pieniężne 

 

Tabela 7. Dane dotyczące powodów udzielania pomocy rodzinom w 2021 r. 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking Liczba rodzin 

ogółem 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 65 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 55 

BEZROBOCIE 53 

UBÓSTWO 27 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 26 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: 

POTRZEBA OCHRONY WIELODZIETNOŚCI 
23 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO - OGÓŁEM 

8 

ALKOHOLIZM 5 
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BEZDOMNOŚĆ 3 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 

2 

NARKOMANIA 1 

PRZEMOC W RODZINIE 1 

SIEROCTWO 1 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 
1 

 

Tabela 8. Dane dotyczące liczby osób korzystających ze usług opiekuńczych w latach 2016-2021. 

Rok Liczba osób 

2016 5 

2017 5 

2018 4 

2019 7 

2020 5 

2021 4 

Gmina Baboszewo na swoim terenie nie posiada Domów Pomocy Społecznej. 

W 2021 r. z uwagi na stan zdrowia i potrzebę całodobowej opieki 1  ,    osoba z terenu naszej 

gminy przebywała w domu pomocy społecznej zakwalifikowana zgodnie z rodzajem 

występujących schorzeń. 

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

GOPS w Baboszewie w 2021 r. podpisał ze Stowarzyszeniem MONAR Schronisko dla 

Bezdomnych Markot w Dreglinie, Fundacją „Dary Losu” w Gąsocinie oraz Fundacją "Leśne 

Zacisze" w Sokołowym Kącie umowę na świadczenie usług polegających na zapewnieniu 

schronienia, całodobowego wyżywienia w tym jednego gorącego posiłku oraz usług 

opiekuńczych. W 2021 r. pomocy w formie schronienia potrzebowały 3 osoby 

bezdomne z gminy Baboszewo. 

 Liczba pobierających w roku 2021 zasiłek wychowawczy wyniosła 931 

rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 40 rodzin (co stanowi 



17 

 

wzrost o 4,49 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 8 577 137,34 zł i w 

porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 87 501,18 zł. Liczba osób pobierających 

w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 228 rodzin, stosunku do roku poprzedniego 

zmalała o 43 rodziny (co stanowi spadek o 15,87 % w porównaniu do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego 

wyniosła 1 075 754,25 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 145 948,79 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 pielęgnacyjnego dla osób, które 

ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń 

alimentacyjnych. 

Tabela 9. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 

Rok Liczba rodzin 

2018 601 

2019 902 

2020 891 

2021 931 

 

Tabela 10. Kwoty świadczeń w latach 2018 - 2021 

Rok Wydatki 

2018 5 960 998,00 zł 

2019 7 121 459,00 zł 

2020 8 664 638,00 zł 

2021 8 577 137,00 zł 
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Tabela 11. Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 

korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w latach 2014-2021 

 Liczba rodzin 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba rodzin 

korzystających z zasiłków 

rodzinnych wraz 

dodatkami 

378 371 317 271 271 

 

Tabela 12. Kwoty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłacone w latach 2017–2021 

Rok Kwota 

2017 1 643 419,99 zł 

2018 1 535 456,80 zł 

2019 1 378 227,71 zł 

2020 1 221 703,04 zł 

2021 1 075 754,25 zł 

Tabela 13. Liczba poszczególnych świadczeń w latach 2017-2021. 

 Liczba świadczeń 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 2 280 2 198 2 189 2 187 2149 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla 

niepełnosprawnego dziecka 
596 549 519 484 505 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16. roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

882 912 932 922 893 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która 

ukończyła 75 lat 
12 11 24 26 24 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16. roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w 

 

790 

 

726 

 

714 

 

755 

 

727 
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wieku do ukończenia 21 roku życia 

Świadczenie pielęgnacyjne 356 365 357 370 437 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 76 89 73 83 64 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - 

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

 

2 712 

 

2 652 

 

2 619 

 

2 640 

 

2650 

 

Tabela 14. Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba osób korzystających 

ze świadczenia 

alimentacyjnego 

61 48 47 45 45 

 

Tabela 15. Liczby rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

świadczenia 

alimentacyjnego 

43 35 34 32 31 

 

Tabela 16. Kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2016-2021. 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Ogólna kwota 

świadczeń 

z funduszu 

alimentacyjnego 

[zł] 

292 525,00  241 680,00  225 950,00 229 960,00 221 736,00 
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Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących 

pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. 

W gminie Baboszewo w 2021 roku na rzecz osób starszych prowadził działalność Ośrodek 

wsparcia Klub Senior+, który Funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 34 

Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020 (M. P. z 2018 r., poz. 228 ze zm.).  

Klub działa zgodnie z przepisami: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 

ze zm.), 

 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie (Uchwała Nr 

XXV/210/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie, 

Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w 

sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie, 

Uchwała Nr XV. 106.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie), 

 Uchwały nr XV. 105.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Baboszewo Ośrodek Wsparcia 

Klub „Senior+” włączenia go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Baboszewie, oraz ustalenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych 

przez Ośrodek Wsparcia Klub Senior +. 

Źródła finansowania Klubu pochodzą ze środków własnych Gminy Baboszewo, 

dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz składek 

członkowskich.  

W roku 2021 gmina Baboszewo uczestniczyła: w 1 konkursie ogłoszonym przez 

MRiPS w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 

II. Dzięki pozyskanym środkom zapewniono funkcjonowanie Klubu Senior+. Łączny koszt 

funkcjonowania Klubu wyniósł 81 317 zł. 

Klub Senior+ jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Baboszewo w wieku 60 

i więcej lat, którzy są nieaktywni zawodowo. Celem działalności Klubu jest aktywizacja, 

integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja 

wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów, poprzez codzienne zajęcia, 
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odbywające się od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 1400. Na stałe zrzesza około 

25 osób, z czego 15 seniorów z prawami członkowskimi. 

W gminie Baboszewo środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej wyniosły w 2021 roku 13 261 564 zł. Poziom wydatków w 

stosunku do roku poprzedniego zmalał    o 221 968 zł (co stanowi 1,67 %). W dziale 

855 – Rodzina wydatkowano 11 908 224 zł co stanowi 89,80 % ogólnych wydatków 

w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1 021 

433 zł co stanowi 7,7 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 141 366 zł. co stanowi 1,08 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i 

opieka wychowawcza wydatkowano 164 024 zł. co stanowi 1,24 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków       wydano na następujące 

pozycje budżetowe w dziale: Rodzina - 11 908 224 zł, Pomoc społeczna 1 021 433 

zł, Edukacja i opieka wychowawcza - 164 024 zł. 

W 2021 roku realizowano 4 programy osłonowe na łączną kwotę 51 659,88 

zł., które objęły wsparciem 1 853 osób: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-

2023 na kwotę 39 845,50 zł - 126 osób; Karta Dużej Rodziny na kwotę 314,40 zł – 

wydano 1 709 kart; Program Wspieraj Seniora; w ramach funduszu Przeciwdziałania 

Covid-19 na kwotę 8 999,98 zł - pomocą objęto 17 seniorów; Program Asystent 

rodziny na rok 2021 na kwotę 2 500 zł - wsparciem objęto 11 rodzin. 

 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 2021. Dane umożliwiają analizowanie i monitorowanie 

występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących 

jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. 

 Rok 2022 i lata następne dla GOPS w Baboszewie będą kontynuacją 

realizowanych zadań i prowadzonych działań oraz podejmowaniem nowych 

inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, 

by instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Skala 

istniejących problemów społecznych ukazuje potrzebę znacznych środków 

finansowych na realizację nałożonych ustawowo zadań zarówno pochodzących z 



22 

 

budżetu gminy, jak i z budżetu państwa. 

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że w roku bieżącym liczba klientów 

pomocy społecznej pozostanie na podobnym poziomie w porównaniu do roku 2021. 

Natomiast w roku 2021 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

zmniejszyła się o 5 rodzin w stosunku do roku 2020. W przypadku rodzin długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej nastąpił nieznaczny spadek o 9 rodzin. 

 W roku 2022 nadal będą realizowane zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie będzie realizowane przez zatrudnionego 

asystenta rodziny. Kontynuowany będzie również program “Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023. W 2022 r. w ramach działań pomocowych GOPS 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. Prowadzone będzie również 

wsparcie dla osób starszych w formie usług opiekuńczych oraz udział w zajęciach w 

Klubie Senior+. 

W 2021 r. poziom wydatków w stosunku do roku 2020 uległ nieznacznemu 

zmniejszeniu z uwagi na przekazanie realizacji zadania „Dobry Start” do ZUS. 

 W 2022 roku ujęte w planie finansowym środki na świadczenie z pomocy 

społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze mogą ulec zmianie, gdyż nie 

zabezpieczają potrzeb na cały rok. Wzrost zapotrzebowania na środki finansowe 

podyktowany jest zmianami przepisów prawa, sytuacją związana z pandemią Covid-

19. Dochodzą nowe zadania dotyczące pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

 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. 
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 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. Ww. 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 2017 r., 

poz. 328, 1566, 2180) – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie nie posiada własnej oczyszczalni 

ścieków. 

 Na terenie Gminy Baboszewo wiodącą działalnością Zakładu jest zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zakład Wodociągów  

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

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

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

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

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”- uchwała nr IV.4.2018. 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie dokonuje sukcesywnie 

modernizacji sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych poprzez: 

 wymianę zasuw liniowych znajdujących się na sieci wodociągowej na zasuwy 

nowej generacji. Nowe zasuwy charakteryzują się lepszą sprawnością działania, co 

podczas usuwania awarii na sieci usprawnia pracę konserwatorom oraz powodują 

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

odcinać wszystkie miejscowości od zasilania z wody zostają odcięte tylko te 

miejscowości lub odcinek sieci, na której jest bezpośrednio awaria wodociągowa. 

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

zamkniętym, co podczas usuwania awarii jest mniej uciążliwe dla odbiorców usług; 

 wymianę skorodowanych hydrantów podziemnych p.poż na hydranty nadziemne 

wraz z całymi węzłami tj. zasuwa hydrantowa wraz z kolanem stopowym. 
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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 2021 roku zamontowano na Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii 

agregat prądotwórczy. W wyniku przeprowadzonej inwestycji „Wyposażenie Stacji 

Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii” w ramach operacji „Gospodarka wodno-

ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020 został zamontowany 

agregat prądotwórczy o mocy 80 kW dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego 

Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii. Podczas anomalii pogodowych 

dochodziło często do wyłączania prądu, które powodowało przerwy w dostawie wody dla 

mieszkańców gminy Baboszewo. Dotychczasowy agregat prądotwórczy, który był 

eksploatowany na Stacji załączany był ręcznie co w konsekwencji mieszkańcy chwilowo 

byli pozbawieni wody. Nowy agregat prądotwórczy uruchamia się automatycznie w ciągu 

10 s od zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Agregat o mocy 80 kW/ 100 kVA 

posiada zabudowę ze stali AluCynk oraz włączony jest do systemu wizualizacji i 

monitoringu Stacji Uzdatniania Wody.  

Korzyści jakie niesie za sobą ta inwestycja to przede wszystkim zapewnienie ciągłości 

produkcji i dystrybucji wody dla mieszkańców w czasie wyłączenia prądu z sieci 

elektroenergetycznej. Całkowita wartość inwestycji 109 470,00 zł wykonała firma PEZAL 

Product Line Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.    

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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Tabela 17. Dane hydrogeologiczne dotyczące wielkości zasobów wodnych ujęć. 

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. 

 

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

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

wody z ujęcia 

Q max h = 100 m3/h 

Q śr. d. = 1703 m3/d 

 Na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii w okresie od  

1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. pobrano 397 848 m3 wody. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie posiada następujące pozwolenia 

wodnoprawne:  

Pobór wody podziemnej: 

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

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 r. 

ważne do 14.06.2026 r. 

 Jakość wody spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dn. 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 

2017 r., poz. 2294). 

 Decyzją nr WA.RET.70.353.2021/6 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zostały zatwierdzone taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w 

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

Kanalizacji w Baboszewie. 

Zakład Usług Wodnych w Mławie zajmuję się eksploatacją Stacji Uzdatniania 

Wody w Baboszewie. Decyzją nr WA.RET.070.19.2021 Państwowego Gospodarstwa 
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Wodnego Wody Polskie z dnia 28 lipca 2021 r. zostały zatwierdzone taryfy na zbiorowe 

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

  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 

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 2021 roku: 

 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 
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 FB Mystkowo - 1/2 etatu 

 FB Sarbiewo - 1/2 etatu 

  

W 2021 roku zarejestrowano ogółem 514 czytelników - wskaźnik 7,0 na 100 mieszkańców.  

 GBP Baboszewo - 333 

 F.B Mystkowo - 91 

 F.B Sarbiewo – 90 

 

 

Wykres 3. Dane dotyczące liczby czytelników z podziałem na wiek w 2021 r. 

 

Największą grupą czytelników są osoby w wieku 25-44 lata. Wypożyczono ogółem 4,979 

wol. - wskaźnik na 100 mieszkańców wynosi 63,2. 

 GBP Baboszewo - 3178 wol. 

 F.B Mystkowo - 847 wol.   

 F.B Sarbiewo - 954 wol. 
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Wykres 4. Dane dotyczące struktury wypożyczeń księgozbioru. 

 

Liczba odwiedzin ogółem: 2262. Wskaźnik odwiedzin na 100 mieszkańców wynosi 28,7 

 GBP Baboszewo - 1338 

 F. B w Mystkowie - 567 

 F. B w Sarbiewie - 357 

 

 

Wykres 5. Dane dotyczące liczby odwiedzin, czytelników i wypożyczeni w 2021 r.  
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 Stan księgozbiorów na koniec 2021 roku wynosił 19017 wol. - wskaźnik na 100 

mieszkańców – 241.4 wol. 

W 2021 roku zakupiono ogółem 729 wol. na kwotę 20 000 zł, w tym: 

 ze środków własnych 356 wol. na kwotę 10 000 zł; 

 ze środków MKiDN (dotacja) 373 wol. na kwotę 10 000 zł. 

 

 

Tabela 18. Dane dotyczące zakupu książek w poszczególnych bibliotekach. 

Nazwa 

biblioteki 

Ilość 

zakupio-

nych 

książek 

Kwota 

ogółem 

(zł) 

Środki własne Dotacje 

Ilość 

(szt.) 

Kwota 

(zł) 

Ilość 

(szt.) 

Kwota 

(zł) 

GBP 

Baboszewo 
436 12 312,59 295 8312,59 141 4 000,00 

F. B 

Mystkowo 
167 3 982,62 39 982,62 128 3 000,00 

F. B 

Sarbiewo 
126 3 704,79 22 704,79 
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3 000,00 

Ogółem 729 20 000,00 356 10 000,00 373 10 000,00 

 

 Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców – 9,3. Księgozbiory bibliotek są 

zreklasyfikowane, skatalogowane i ofoliowane w stu procentach. 

 

Udostępnianie książek na miejscu ogółem: 35 wol. 

 

 GBP Baboszewo - 25 wol. 

 F. B Mystkowo - - wol. 

 F. B Sarbiewo - 10 wol. 

 

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  
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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 

 Wykonanie budżetu Gminy Baboszewo 

 

Budżet Gminy Baboszewo na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr 

XXIV.165.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 r.  

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 

2021 rok” – Zarządzenie Nr ORG.0050.31.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 17 marca 

2022 r. 

Dochody zostały ustalone na kwotę 43 658 866 zł, zaś wydatki na kwotę 

46 866 002 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 3 207 136 zł postanowiono 

pokryć środkami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 800 

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

finansach publicznych w kwocie 1 407 136 zł.  

 Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 

dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz jedenastoma zarządzeniami Wójta Gminy. 

Ostatecznie plan dochodów został zwiększony o kwotę 7 226 393,40 zł, zaś plan wydatków 

o kwotę 6 985 242,40 zł.  

Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku planowane dochody ustalono na kwotę 50 885 

259,40 zł, w tym dochody majątkowe 7 604 635 zł, wydatki ustalono na kwotę 53 851 

244,40 zł, w tym wydatki majątkowe 10 624 666 zł.  

 Budżet gminy za 2021 rok po stronie dochodów wykonany został w wysokości 51 

391 940,82 zł, tj. 101 % zakładanego planu, natomiast po stronie wydatków w wysokości 

52 706 592,36 zł, co stanowi 97,87 % zakładanego planu.  

Dynamikę budżetu 2021 roku w porównaniu do roku 2020 przedstawia tabela. 
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Tabela 19. Dynamika budżetu w latach 2020/2021. 

 

Wykonanie [zł] Dynamika 

2020 2021 % 

Dochody bieżące: 41 742 076,06 43 831 791,19 105,01 

1) dochody własne 11 660 491,20 13 220 603,15 113,38 

2) dotacje celowe z 

budżetu państwa 
14 548 672,59 13 811 086,98 114,12 

- dotacje na zadania 

zlecone gminom 
13 495 115,32 13 057 692,52 113,47 

- dotacje na zadania 

własne 
1 053 557,27 753 394,46 94,93 

3) dotacje i środki, o 

których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 uofp 

338 575,13 12 911,06 3,81 

4) subwencje 15 194 338,00 16 787 190,00 110,48 

Dochody majątkowe: 2 565 208,54 7 560 149,63 294,72 

- środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji 
1 448 569,86 6 080 838,09 419,78 

-przekształcenie 

użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

58 505,62 2 564,62 4,38 

- dotacje i środki, o 

których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt. 2 i 3 ustawy o 

finansach publicznych 

327 966,12 1 019 557,46 310,87 

- sprzedaż mienia 

komunalnego 
730 166,94 457 189,46 62,61 

Ogółem wykonanie 

dochodów : 
44 307 284,60 51 391 940,82 115,99 

Wydatki bieżące 38 600 641,04 42 852 625,37 111,01 

Wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
24 757 199,31 29 467 927,39 119,03 
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1) wynagrodzenia i składki 

od nich naliczone 
16 915 301,08 19 004 672,29 112,35 

2) wydatki związane z 

realizacją zadań 

statutowych 

7 841 898,23 10 463 255,10 133,43 

Dotacje na zadania bieżące 465 828,44 448 918,48 93,37 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
13 175 897,88 12 797 834,42 97,13 

Wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach 

publicznych 

195 231,17 137 945,08 70,66 

Obsługa długu 

publicznego 
6 484,24 0 0 

Wydatki majątkowe 6 040 306,05 9 853 966,99 163,14 

Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, w tym : 
6 040 306,05 9 853 966,99 163,14 

-na programy finansowane 

z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 ustawy o 

finansach publicznych 

1 639 127,46 2 582 624,78 157,56 

- dotacje dla jednostek 

spoza sektora finansów 

publicznych 

265 120,00 0 0 

- dotacje dla innych 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

0 192 000,00 0 

- wydatki na fundusz 

wsparcia 
0 5 000,00 0 

- zakup i objęcie udziałów 0 3 000 000,00 0 
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Ogółem wykonanie 

wydatków 
44 640 947,09 52 706 592,36 118,07 

Wynik 

(deficyt/nadwyżka) 
-333 662,49 -1 314 651,54  

Wolne środki/nadwyżka 

budżetu 
7 056 091,92 5 741 440,38  

 

 

Planowany deficyt budżetu za 2021 rok wynosił 2 965 985 zł, natomiast ostatecznie 

na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się deficytem w kwocie 1 314 651,54 zł, powodem 

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

2021 wygospodarowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 741 440,38 zł, która w roku 

2022 pozwoli na swobodne doszacowanie zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na 

przystąpienie do realizacji nowych, dotychczas nie planowanych inwestycji.  

 

Wykres 6. Źródła dochodów w 2021 r. 

 

 Od wielu lat najwyższą procentowo pozycję dochodów budżetu gminy stanowią 

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

25%

28%

32%

15%
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dotacji z budżetu Państwa. Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów wynosiły 

w 2021 roku 16 787 190 zł, stanowiąc około 32% 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 13 823 998,04 zł, tj. około 28 % 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 13 057 692,52 zł. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń 

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

na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej oraz finansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a także zadania z zakresu USC i dowodów 

osobistych. Ze środków przekazanych przez budżet państwa na realizację zadań własnych 

wykorzystano środki w kwocie 753 394,46 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 2021 roku kwotę 13 220 603,15 

zł, co stanowi zaledwie 25% wykonanych dochodów ogółem.  

 Wzrostowy odsetek w strukturze dochodów 2021 roku w stosunku do roku 2020 

stanowią dochody majątkowe, są one oczywiście 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 2021 zamknął się wykonanymi dochodami 

majątkowymi w kwocie 7 560 149,63 zł, co stanowi około 15 % 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 60 % finansowany jest przez 
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budżet Państwa, natomiast 40 % wykonanego budżetu ogółem stanowią dochody własne, 

w tym ewentualnie dochody majątkowe. 

 

 

Wykres 7. Realizacja dochodów własnych z podziałem na rodzaje dochodów w 2021 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. 
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Wykres 8. Struktura wydatków budżetu gminy w 2021 r. 

 

Najwyższą pozycję wydatków bieżących w 2021 roku stanowiły wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatkowano z budżetu gminy kwotę 

19 004 672,29 zł, kolejną kwotowo pozycję zajmują świadczenia na rzez osób fizycznych, 

stanowi ona 12 797 834,42 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 10 463 255,10 zł. Niewielki odsetek w 

strukturze wydatków stanowią wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatkowano na 

ten cel kwotę 137 945,08 zł. Z budżetu udzielane były również dotacje na zadania bieżące, 

wydatki te dotyczyły dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 

174 105,41 zł oraz dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 
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realizujących zadania własne gminy w kwocie 119 572,79 zł, a także dotacje dla jednostek 

samorządu terytorialnego w kwocie 155 240,28 zł. 

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 9 853 966,99 zł, które  

w strukturze wydatków stanowią około 18,70%. Poniesione zostały na własne zadania i 

zakupy oraz przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 6 656 966,99 zł, udzielono pomocy 

finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192 000 zł, 5 000 zł 

przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z 

przeznaczeniem na zakup inwestycyjny oraz objęto własnością 60 000 sztuk udziałów o 

wartości nominalnej za jeden udział 50 zł w Samorządowej Inicjatywie Mieszkaniowej 

„Północne Mazowsze” Sp. z o.o. Łączna wartość udziałów Gminy stanowi kwotę 

3 000 000 zł. 

 

 

Wykres 9. Wielkość planowanych i poniesionych wydatków budżetowych na najważniejsze 

rodzaje działalności prowadzonej przez Gminę w 2021 roku. 
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Największą pozycję planowanych i wykonanych wydatków stanowią wydatki na 

oświatę i wychowanie, na ten rodzaj zadania Gmina wydatkowała w analizowanym roku 

kwotę 15 485 213,46 zł, tj. 29,38% wykonanych wydatków ogółem. Kolejną pozycję 

zajmują wydatki na rodzinę, stanowią one bowiem kwotę 11 933 546,02 zł, tj. 22,64% 

wykonanych wydatków ogółem. Administracja publiczna to wydatek w wysokości 

6 558 867,57 zł, co stanowi 12,44% wydatków wykonanych ogółem. Kolejną znaczącą 

pozycją pod względem finansowym jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

wydatkowane na ten cel środki finansowe wynoszą 5 321 303,15 zł, tj. około 10,10% 

wykonanych wydatków ogółem. W 2021 roku na transport i łączność wydatkowano kwotę 

3 693 844,33 zł, co stanowi 7,01% wykonanych wydatków ogółem zaś na rolnictwo i 

łowiectwo wydatkowano kwotę 2 635 988,35 zł, tj. 5,00% wykonanych wydatków ogółem. 

W 2021 roku na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano środki w wysokości 

4 583 044,16 zł, co stanowi 8,70% wykonanych wydatków. Pozostałe działy gospodarki 

narodowej, a przed wszystkim, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, kultura 

fizyczna i sport wydatki wykonane były na zbliżonym poziomie i oscylowały w przedziale 

od 350 000 zł do 1 030 000 zł. Łącznie w ramach wymienionych działów wydatkowano 

środki w kwocie 1 917 437,35 zł, co stanowi 3,64%. Pozostałe zadania realizowane jako 

zadania własne gminy stanowią 1,09% wykonanych wydatków ogółem, corocznie są 

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

działalność usługową, informatykę, ochronę zdrowia, edukacyjną opiekę wychowawczą, 

różne rozliczenia. 

Wg stan na koniec 2021 roku Gmina nie posiada żadnych zobowiązań, zaś wskaźnik 

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych wynosi 0,00% i spełnia warunek określony ww. przepisami, tj. nie przekracza 

dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na 31.12.2021 roku wynosi 3,73%. 

 

 Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 9 853 966,99 zł, co stanowi 

98,47 % planu.  

Na zadania, zakupy i przedsięwzięcia inwestycyjne własne wydatkowano kwotę 

6 656 966,99 zł. Na podstawie Uchwały nr XXVII.179.2021 Rady Gminy Baboszewo z 

dnia 26 marca 2021 roku z budżetu udzielono dotację celową Powiatowi Płońskiemu z 
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przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 3029W 

Baboszewo – Bożewo - Szapsk w kwocie 192 000 zł.  

Na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z 

przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Płońsku 

udzielono wsparcia w kwocie 5 000 zł. 

Kwota 3 000 000 zł pozyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczona 

została na objęcie udziałów w spółce utworzonej przez gminy i miasta Mazowsza w celu 

realizacji w przyszłości inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 

 

Tabela 20. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2021 roku  

Środki własne gminy 3 832 084,75 zł 

Środki UE 2 582 624,78 zł 

Środki w formie dotacji 70 806,93 zł 

Środki pozyskane z innych źródeł 3 368 450,53 zł 

 

Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście 

Nowe - Cywiny Wojskie - Bożewo 

Plan – 370 010,00 zł Wykonanie – 370 006,48 zł 

Zadanie obejmowało rozbiórkę istniejącego mostu i budowę w jego miejsce przepustu  

z dwóch rur stalowych z blachy falistej wraz z przebudową odcinka drogi dojazdowej na 

długości 100 m oraz regulację i umocnienie koryta rzeki. W ramach urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu wykonano bariery drogowe ochronne oraz oznakowanie pionowe.  

Roboty zostały wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe 

„WAPNOPOL” Adam Nowakowski. 

Zadanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych 

w 2020 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. 
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Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach 

Plan – 350 628,00 zł Wykonanie – 350 627,73 zł 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 

 nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m na odcinku o dł. 0,359 km, 

 pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego, 

 odwodnienie,  

 oznakowanie. 

Roboty zostały wykonane przez firmę KOPTRANS s.c., z siedzibą w Ciechanowie. 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 245 439,41 zł. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie 

Plan – 37 270,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 

W analizowanym okresie opracowano dokumentację projektową budowy drogi gminnej oraz złożono 

wniosek do Starostwa Powiatowego w Płońsku o wydanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z zapisami Umowy  

z Wykonawcą dokumentacji płatność zostanie dokonana po uzyskaniu ostateczności ww. decyzji. 

 

Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie 

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 22 115,40 zł 

W analizowanym okresie wykonano badania laboratoryjne gruntu poprzez wiercenia hydrologiczne i 

przeprowadzenie monitoringu hydrologicznego.  

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie 

Plan – 450 614,00 zł Wykonanie – 450 614,00 zł 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły za 

pomocą metody „lekkie-mokrej”- tynk sylikatowy na warstwie zaprawy klejowej zbrojonej siatką. 

Jako materiał izolujący zastosowano płyty z polistyrenu ekstrudowanego, styropian a dla stropów 

wełnę mineralną.  

Wykonawcą prac była firma Remontowo-Budowlana „Mały” Roman Kawczyński  

z siedzibą w Józefkowie. 

Koszty inwestycji zostały pokryte z umorzenia pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. 
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Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie 

Plan – 1 450 000,00 zł Wykonanie – 1 444 865,97 zł 

Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego oraz rozbudowę 

budynku o segment dwukondygnacyjny pełniący funkcję zdrowotno-rehabilitacyjną. W budynku 

zamontowano windę oraz wykonano zagospodarowanie terenu (parking, oświetlenie, tereny zielone, 

ogrody deszczowe).  

Zadanie wspófinansowane: 

 w kwocie 798 066,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 

2020 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.  

 w kwocie 13 734,40 zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza  

i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.  

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie 

Plan – 14 145,00 zł Wykonanie – 14 145,00 zł 

Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Starostwo 

Powiatowe w Płońsku nie wniosło uwag do przedmiotowego zgłoszenia.   

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji 

Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii  

Plan – 1 097 031,00 zł Wykonanie – 1 096 849,78 zł 

Zadanie inwestycyjne obejmowało: 

 budowę 108 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baboszewo (w roku 2020 

wykonano i zapłacono za 54 szt.), 

 zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii. 

Firma Pezal Produkt Line Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku dostarczyła nowy agregat prądotwórczy 

zabudowany typu kontenerowego na Stacje Uzdatniania Wody  

w Cieszkowie Kolonii.  

Wykonawcą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków była firma JFC Polska Sp z o.o. z siedzibą 

w Karpinie.  

Zadanie zrealizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego PROW 2014 – 2020 – gospodarka wodno-ściekowa. 

Kwota dofinansowania całego zadania - 1 182 601,00 zł.  
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Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu 

Plan – 11 070,00 zł Wykonanie – 11 070,00 zł 

Opracowano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Brzeście oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Starostwo Powiatowe w 

Płońsku nie wniosło uwag do przedmiotowego zgłoszenia. 

 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki 

Nowe 

Plan – 15 750,00 zł Wykonanie – 111,66 zł 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze 

powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe. W analizowanym okresie usługa nie 

została zrealizowana w pełnym zakresie. 

 

Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu 

Plan – 23 567,00 zł Wykonanie – 23 566,80 zł 

Opracowano dokumentację projektową budowy obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w 

Polesiu w zakresie: 

 wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej, 

 bieżni do skoku w dal, 

 oświetlenia, 

 ogrodzenia. 

Zawarto umowę na budowę obiektu wielofunkcyjnego z firmą PRESTIGE INVEST  

z siedzibą w Gdyni. 

Termin realizacji zadania określony w Umowie z Wykonawcą - do dnia 15.06.2022 r. 

 

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy 

Raciąż oraz Gminy Baboszewo 

Plan – 1 268 021,00 zł Wykonanie – 1 267 944,00 zł 

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowych, dostawie, montażu i 

rozruchu zestawów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach projektu realizowanego przez 

samorząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Baboszewo i Gminy Raciąż. 

Na terenie gminy Baboszewo wykonano: 
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- 44 instalacje fotowoltaiczne (43 na budynkach prywatnych i 1 instalację na budynku użyteczności 

publicznej – Szkoła Podstawowa w Baboszewie), 

- 30 pomp ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych. 

Prace wykonała firma ANTINUS sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. 

 

Zakup nieruchomości rolnej o pow. 3 ha w Baboszewie 

Plan – 308 100,00 zł Wykonanie – 308 053,30 zł 

Zakupiono działkę z przeznaczeniem pod budowę stadionu sportowego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Baboszewie. 

 

Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Galominek Nowy, Dłużniewo, Lutomierzyn  

Plan – 76 306,00 zł Wykonanie – 76 303,06 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano bariery energochłonne przy drogach gminnych w 

sołectwie Lutomierzyn, Galominek Nowy i Dłużniewo. 

Montaż barier energochłonnych wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Gminy Baboszewo. 

Zadanie dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w 

wysokości - 59 313,88 zł. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w miejscowości Kruszewie 

Plan – 133 210,00 zł Wykonanie – 133 206,31 zł 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 

 nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,2 m na odcinku  

o długości 0,400 km, 

 pobocza z kruszywa łamanego, 

 oznakowanie. 

Roboty zostały wykonane przez firmę KOPTRANS s.c., z siedzibą w Ciechanowie. 

Roboty zostały wykonane przez firmę Zakład Usługowo-Handlowy SEBUD z siedzibą  

w Ciechanowie.                     
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Zadanie współfinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 83 

317,00 zł. 

 

Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby grupy remontowo - budowlanej Urzędu Gminy 

Plan – 19 840,00 zł Wykonanie – 19 840,00 zł 

Zakupiono używany samochód marki Peugeot PARTNER na potrzeby Referatu Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Baboszewo. Zakup zrealizowany ze środków własnych Gminy.  

 

Zakup samochodu na potrzeby świadczenia usług door-to-door 

Plan – 159 656,00 zł Wykonanie – 159 654,00 zł 

Firma BUDMATAUTO2 SP. z o.o., z siedzibą w Ciechanowie zrealizowała zadanie polegające na 

dostawie 9-cio osobowego samochodu marki FORD TRANSIT CUSTOM przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód został zakupiony  

w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.  

Projekt finansowany ze środków PFRON.  

 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Budy Radzymińskie, Cywiny 

Wojskie, Dramin, Goszczyce Poświętne, Korzybie, Zbyszyno 

Plan – 90 530,00 zł Wykonanie – 90 530,00 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 11 szt. lamp solarnych hybrydowych  

w sołectwie Korzybie, Budy Radzymińskie, Dramin, Cywiny Wojskie, Goszczyce Poświętne i 

Zbyszyno. 

Roboty zostały wykonane przez firmę EKOSOLARY Ireneusz Jóźwiak z siedzibą  

w Kaliszu. 

Zadanie dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w 

wysokości - 41 150,00 zł 
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Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia 

Plan – 58 177,00 zł Wykonanie – 58 177,00 zł 

W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię oraz zakupiono i zamontowano: zestaw zabawowy, 

bujaki, huśtawę podwójną, drążki gimnastyczne, huśtawę ważkę, ławki, kosze na śmieci i tablicę 

informacyjną.  

Dostawę bezpiecznej nawierzchni - płyt gumowych SBR na plac zabaw o pow. 150 m2 zrealizowała 

firma Halton Sport Tomasz Tylicki.  

Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wykonała firma Magic Garden Sp. z o.o. 

Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach „Wsparcia na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 29 288,00 

zł. 

 

 

 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, Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku oraz Komendzie Powiatowej Straży 

Pożarnej w Płońsku. Wsparcie tych jednostek, nie podlegających gminie, przekłada się na 

działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz poprawę warunków 

komunikacyjnych mieszkańców naszej gminy.  

W analizowanym okresie Gmina Baboszewo udzieliła pomocy finansowej dla jednostek 

samorządu powiatowego, wojewódzkiego oraz dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych: 

Jednostki samorządu terytorialnego: 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo – Bożewo - Szapsk w kwocie 

192 000 zł, 

 Remont drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo - Dłużniewo w kwocie 

148 697,90 zł. 

     Fundusz Wsparcia: 

 Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem 

na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Płońsku 

– 5 000 zł, 
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Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych: 

 Bank Żywności w Ciechanowie z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie 

marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dostarczanie 

żywności – 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– 72 161,84 zł, 

 Stowarzyszenie Sportowo – Ekologiczno – Turystyczne „SET” w Baboszewie z 

przeznaczeniem na organizację rekreacji dla dzieci pn. „Aktywne dziecko” – 

10 000 zł, 

 Stowarzyszenie „Mazovia Team” z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu 

poprzez organizację wyścigu kolarskiego – 20 000 zł, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie – instytucja kultury, dotacja 

podmiotowa w kwocie 174 105,41 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 2021 roku z przeznaczeniem dofinansowania zakupu 

sprzętu ochrony przeciwpożarowej – 2 416,95 zł, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baboszewie w celu zapewnienia ochrony 

przeciwpożarowej i gotowości bojowej gminy w 2021 roku z przeznaczeniem 

dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 2 994,00 zł. 

 

5. Informacje o stanie mienia komunalnego (aktywność organu  

w sferze mienia komunalnego) 

 

 W znaczącą część zasobów (z uchwały o mieszkaniowym zasobie nieruchomości 

Gminy Baboszewo), wchodzą budynki socjalne oraz nieruchomości gruntowe. 
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 Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w budynkach, stanowiących własność 

lub współwłasność Gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiają 

poniższe tabele. 

Tabela 21. Stan mienia komunalnego gminy Baboszewo na dzień 31.12.2021 r. 

Lp. Miejscowość - wieś 

Ogółem 

powierzchnia 

(ha) 

W tym 

użytkowanie 

wieczyste (ha) 

W tym drogi 

gminne (ha) 

1. Baboszewo 35,5639 (25,5374) 0,2194 10,0265 

2. Budy Radzymińskie 3,53 1,06 2,47 

3. Brzeście 2,1099  2,1099 

4. Brzeście Małe 3,10  3,10 

5. Brzeście Nowe 4,3632 (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 10,4196 (0,5796)  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 16,9719 (9,8469) 1,4 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  2,5003 

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

20. Jarocin 6,8292 (0,18)  6,6492 
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Lp. Miejscowość - wieś 

Ogółem 

powierzchnia 

(ha) 

W tym 

użytkowanie 

wieczyste (ha) 

W tym drogi 

gminne (ha) 

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 

29. Mystkowo 3,4379 (1,24)  2,1979 

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

31. Pawłowo 5,4249  5,4249 

32. Polesie 3,35 (1,96)  1,39 

33. Pieńki Rzewińskie 3,0235 (0,23)  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 258,3302 3,8926 191,4090 
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Tabela 22. Stan mienia komunalnego (lokale mieszkalne) na rok 2021. 

Lp. 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 

 

6. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

 Strategia rozwoju Gminy Baboszewo 

 

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

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

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

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

w perspektywie kilkunastu lat, umożliwia planowanie poszczególnych przedsięwzięć 

i inwestycji, a także pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację poszczególnych 

zadań. Zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu narzucają konieczność nieustannego 

monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów i sposobów ich realizacji. 

Niezbędnych do tego informacji mają dostarczyć coroczne raporty z wykonania kierunków 

działań, zestawiające poszczególne zadania realizowane w danym roku, dostosowane do 

obranych kierunków działań sformułowanych w ramach celów strategicznych i 

operacyjnych, na podstawie których sporządzono sprawozdanie z realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 – 2025. 

Podczas prac nad opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 

– 2025 władze gminy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy 

uczestniczący w warsztatach strategicznych wyznaczyli wizję Gminy Baboszewo, misję 

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

1. Wizja Gminy Baboszewo: 
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 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. 

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. 
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Tabela 23. Zakres monitoringu i osiągnięć Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo w latach 2018 – 

2021.  

Zagadnienie 

będące 

przedmiotem 

analiz 

Stan na 

31.12.2018 

r. 

Stan na   

31.12.2019 

r. 

Stan na  

31.12.2020 

r. 

Stan na  

31.12.2021 

r. 

Gestor 

danych 

Stopa 

bezrobocia 

10,4 % - dla 

powiatu 

płońskiego, 

zarejestrowa

nych osób 

bezrobotnyc

h  

w PUP 

Płońsk  

z terenu 

Gminy 

Baboszewo 

było 352 

osoby 

9,1 % - dla 

powiatu 

płońskiego, 

zarejestrowa

nych osób 

bezrobotnyc

h  

w PUP 

Płońsk  

z terenu 

Gminy 

Baboszewo 

było 312 

osoby 

10,0 % - dla 

powiatu 

płońskiego, 

zarejestrowa

nych osób 

bezrobotnyc

h  

w PUP 

Płońsk  

z terenu 

Gminy 

Baboszewo 

było 390 

osób 

9,4 % - dla 

powiatu 

płońskiego, 

zarejestrowa

nych osób 

bezrobotnyc

h  

w PUP 

Płońsk  

z terenu 

Gminy 

Baboszewo 

było 351 

osób 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Liczba nowo 

rejestrowanyc

h podmiotów 

gospodarczyc

h 

34 43 23 23 

Referat 

Spraw 

Obywatelski

ch, 

Ewidencji 

Ludności  

i 

Działalności 

Gospodarcze

j, Urząd 

Stanu 

Cywilnego 

(Ewidencja 
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działalności 

gospodarcze

j) 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

korzystającyc

h ze środków 

pomocy 

społecznej 

212 203 179 174 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Odsetek osób  

w wieku 

produkcyjny

m  

w populacji: 

wskaźnik 

61,4 % 61,3% 62,7% 62,51% 

Referat 

Spraw 

Obywatelski

ch, 

Ewidencji 

Ludności  

i 

Działalności 

Gospodarcze

j, Urząd 

Stanu 

Cywilnego 

(Ewidencja 

działalności 

gospodarcze

j) 

Odsetek osób 

w wieku 

poprodukcyjn

ym w 

populacji: 

wskaźnik 

17,55 % 17,79% 17,82% 17,21% 

Referat 

Spraw 

Obywatelski

ch, 

Ewidencji 

Ludności  

i 
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Działalności 

Gospodarcze

j, Urząd 

Stanu 

Cywilnego 

(Ewidencja 

działalności 

gospodarcze

j) 

Liczba 

wdrożonych 

projektów 

edukacyjnych 

2 4 4 4 

Placówki 

oświatowe 

działające na 

terenie 

Gminy 

Baboszewo 

oraz Referat 

Ogólno – 

Administrac

yjny  

i Zamówień 

Publicznych 

(Administra

cja Szkół, 

Księgowość 

Oświatowa, 

Kultura  

i Sport, 

Promocja) 

Wielkość 

nakładów na 

projekty 

inwestycyjne: 

wartość/ rok 

3 228 309,7

9 
  6 656 966,99 

Referat 

Finansowo – 

Podatkowy 

oraz Referat 

Inwestycji  
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i 

Infrastruktur

y 

Technicznej 

 

 

 

Tabela 24. Monitoring realizacji przedsięwzięć zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Gminy 

Baboszewo 2015 – 2025 w 2021 roku.  

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: 2 szt. 

1. Promowanie szczepień przeciwko 

COVID-19 

2. Transport mieszkańców do punktów 

szczepień przeciwko COVID-19   
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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 

przedsiębiorczości, rolnictwa, budowania 

wykwalifikowanych zasobów pracy oraz 

dywersyfikacji lokalnych działalności 

gospodarczych 

 

 Liczba projektów wpływających na 

wzrost przedsiębiorczości oraz 

potencjał inwestycyjny Gminy 

Baboszewo: 1 szt. 

1. Przebudowa dróg gminnych 

 Liczba programów/projektów z zakresu 

aktywizacji zawodowej, społecznej, 

podnoszących kwalifikacje zawodowe 

osób bezrobotnych i wykluczonych 

społecznie: 4 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. 

4. Uruchomienie usługi Door to door – 

transportu indywidualnego dla osób 

mających problem z mobilnością w 

celu aktywizacji zawodowej, 

społecznej  

i kulturowej. 

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 

 Liczba utworzonych oraz wspartych 

świetlic wiejskich: 1 szt. 

1. Ogrodzenie świetlicy w 

Niedarzynie 
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przy jednoczesnym poszanowaniu 

środowiska naturalnego. 

 

 Długość wybudowanej sieci wodno-

kanalizacyjnej oraz deszczowej: 1 szt. 

1. 494 m sieci kanalizacji deszczowej 

na ul. Jaśminowej, Akacjowej, 

Wrzosowej w Baboszewie. 

 Liczba wybudowanych przydomowych 

oczyszczalni ścieków: 54 szt. 

 Liczba obiektów poddanych 

termomodernizacji: 1 szt. 

1. Garaż OSP Baboszewo, 

2. Szkoła Podstawowa im. J. 

Wybickiego w Baboszewie. 

 Liczba obiektów, na których 

zainstalowano OZE: 3 szt. 

1. Instalacja fotowoltaiczna na 

budynku Szkoła Podstawowa w 

Baboszewie. 

2. Instalacje fotowoltaiczne w 43 

budynkach mieszkalnych. 

3. Pompy ciepła do ciepłej wody 

użytkowej w 30 budynkach 

mieszkalnych 

 Długość 

przebudowanej/wyremontowanej 

infrastruktury drogowej: 6,575 km 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 

300116W w miejscowości 

Kruszewie o długości 400,00 km. 

2. Przebudowie ulic Jaśminowej, 

Akacjowej, Wrzosowej w 

Baboszewie na długości 0,353 km.  
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3. Przebudowa drogi gminnej Nr 

300185W w miejscowości 

Rybitwy o długości 0,359 km. 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 

300125W wraz z przepustem w 

miejscowości Cywiny Wojskie na 

długości 0,100 km. 

5. Remont dróg gminnych  

w miejscowości Baboszewo: 

- Remont drogi gminnej nr 

301302W – ul. Krótka 

- Remont drogi gminnej nr 

301305W – ul. Mazowiecka 

- Remont drogi gminnej nr 

300106W – ul. Sarbiewskiego"  

na długości 1 387 m. 

6. Remont dróg gminnych w 

miejscowości Goszczyce Średnie, 

Jarocin, Kiełki: 

- Remont drogi gminnej nr 

300180W w miejscowości 

Goszczyce Średnie, 

- Remont drogi gminnej nr 

300154W w miejscowości Jarocin, 

- Remont drogi gminnej nr 

300141W w miejscowości Kiełki"  

na długości 2 401 m, 

7. Budowa oświetlenia ulicznego na 

ulicach Jaśminowej, Akacjowej, 

Wrzosowej w Baboszewie. 

8. Remont drogi gminnej 300127W  

w miejscowości Bożewo na 

długości 1 575 m  
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9. Przebudowa drogi wewnętrznej  

w Goszczycach Poświętnych 

poprzez montaż lampy 

hybrydowej.  

10. Przebudowa drogi gminnej nr 

300176W w miejscowości Budy 

Radzymińskie poprzez montaż 2 

szt. lamp hybrydowych. 

11. Przebudowa drogi gminnej nr 

300125W w miejscowości Cywiny 

Wojskie poprzez montaż 2 szt. 

lamp hybrydowych. 

12. Przebudowa drogi gminnej nr 

300192W w miejscowości Dramin 

poprzez montaż 2 szt. lamp 

hybrydowych. 

13. Przebudowa drogi gminnej nr 

300118W i 300113W w 

miejscowości Korzybie poprzez 

montaż 2 szt. lamp hybrydowych. 

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 sprzętu edukacyjnego. 

2. Szkoła Podstawowa w Mystkowie – 

zakup sprzętu edukacyjnego. 

3. Szkoła Podstawowa w Polesiu – 

zakup sprzętu edukacyjnego. 

4. Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – 

zakup sprzętu edukacyjnego. 
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 Liczba zmodernizowanych obiektów 

sportowych: 1 szt. 

1. Przebudowa placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej 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 

Baboszewo. 

 Długość wybudowanych i 

wyznaczonych szlaków 

turystycznych/rowerowych: 0 km 

 Liczba wdrożonych programów 

edukacyjnych i pozalekcyjnych dla 

dzieci  

i młodzieży: 4 szt. 

1. Program „Laboratorium 

przyszłości”. 

2. Finansowanie zajęć 

wspomagających uczniów w 

opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności  

z wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz zajęć 

językowych 
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3. Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa w SP Mystkowo, 

Polesie i Sarbiewo. 

4. Mazowieckie program 

przygotowania szkół, nauczycieli i 

uczniów do nauczania zdalnego w 

SP Mystkowo.  

 

 

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.  

 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowany dla gminy Baboszewo jest 

dokumentem strategicznym, obejmującym działania przyczyniające się do poprawy jakości 

powietrza. Głównym zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i 

organizacja działań podejmowanych przez gminę Baboszewo, które sprzyjają realizacji 

redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji 

gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, 

które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo ma za zadanie przyczynić 

się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym: 
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 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. 

 

Tabela 25. Realizacja przedsięwzięć w 2021 r. w ramach PGN. 

Lp. Działanie Realizator 
Poniesiony 

koszt (zł) 

Zrealizowane 

działania 

1. 

Ograniczenie 

emisji 

 z budynków 

mieszkalnych – 

wymiana kotłów 

Gmina 

Baboszewo 
455 571,30 

W budynkach 

mieszkalnych 

zamontowano 30 pomp 

ciepła do ciepłej wody 

użytkowej. Inwestycja 

dofinansowana ze 

                                                 

1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015-2022. 
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środków unijnych w 

wysokości 80 % 

kosztów 

kwalifikowanych netto 

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 
977 014,72 

Zamontowano 44 

instalacje 

fotowoltaiczne (43 na 

budynkach prywatnych 

i 1 na budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Baboszewie). 

Inwestycja 

dofinansowana ze 

środków unijnych w 

wysokości 80 % 
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kosztów 

kwalifikowanych netto 

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

5. 

Budowa przyłączy 

gazu do domów 

jednorodzinnych 

Mieszkańcy 

gminy 

/PSG 

b/d 

Według danych Urzędu 

Gminy Baboszewo w 

2021 r. wybudowano 

nowe przyłącza 

gazowe do budynków 

osób fizycznych. 

6. 

Budowa, 

rozbudowa  

i modernizacja 

dróg gminnych 

Gmina 

Baboszewo 
 

W 2021 roku: 

-pobudowano 6575 m  

nowych dróg. 

7. 

Działania związane  

z akcjami 

społecznymi 

Gmina 

Baboszewo 
b/d 

Odebranie odpadów 

zebranych podczas 

sprzątania rzeki Wkry 

8. 

Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego 

Gmina 

Baboszewo 
58 794,00 

W 2021 r. dokonano 

montażu nowych 

punktów oświetlenia 

ulicznego. 

Wybudowano: 13 szt. 

lamp led. 

9. 
Zakup lamp 

solarnych 

Gmina 

Baboszewo 
90 530,00 

Zakupiono i 

zamontowano  

11 lamp solarnych: 1 

szt.  

w miejscowości 
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Zbyszyno oraz po 2 

szt. w miejscowościach 

Korzybie, Dramin, 

Cywiny Wojskie, Budy 

Radzymińskie i 

Goszczce Poświętne.  

10. 

Działania z zakresu 

planowania 

przestrzennego 

Gmina 

Baboszewo 
b/d b/d 

. 

 

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 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 
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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.  

W 2021 roku w ramach przedsięwzięć z zakresu klimatu i jakości powietrza podano 

termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej w Baboszewie. 

 

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 10. Ilość przyłączy wodociągowych na przestrzeni lat 2012-2021. 
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 Rozdzielcza sieć wodociągowa na terenie gminy Baboszewo w 2021 r. wynosiła 

196,6 km.  

 

Wykres 11. Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej na przestrzeni lat 2012-2021. 

 

Gmina Baboszewo posiada pozwolenia wodnoprawne, zezwalające na pobór wód 

podziemnych z 2 ujęć: 
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 Qmax.h=100,0 m3h 

 Qśr.d= 1703,0 m3/d 
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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, 

· brunatno – wyługowane, które odznaczają się wyługowaniem górnej 

części profilu z kationów zasadowych oraz nie posiadają  
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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–wschodniej 

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

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

Stan na 2021 rok dotyczący struktury zagospodarowania gruntów gminy 

Baboszewo wygląda następująco: 

 użytki rolne – 10 804 ha, 

 grunty pod wodami – 159 ha, 

 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 1 938 ha, 

 nieużytki – 125 ha, 

 grunty zabudowane i zurbanizowane – 519 ha, 

 

 W 2021 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. 

Komisja ds. szacowania szkód spowodowanych przez huragan, w dniu 14.07.2021-

15.07.2021 r. powołana zarządzeniem nr 174 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 

kwietnia 2021 r. oszacowała szkody w 135 gospodarstwach. 

 

Realizacja wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2021: 
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Tabela 26. Kwoty dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. 

 
Wnioski złożone 

w I terminie 

Wnioski złożone 

w II terminie 
Razem 

Ilość wniosków 434 395 829 

Kwota dotacji 

wypłacona 

rolnikom 

( zł) 

653 390,56 398 082,06 1 051 472,62 

 

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

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

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

W składzie gatunkowym przeważa sosna. Na kolejnym miejscu jest brzoza i inne gatunki 

liściaste. 

  Gmina Baboszewo posiada na swoim terenie rezerwat przyrody  

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

naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragmentów lasu pochodzenia naturalnego 

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

Nadwkrzańskiego obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto Gmina Baboszewo posiada na 

swoim terenie 32 pomników przyrody oraz 9 użytków ekologicznych. 

 

Gospodarka odpadami i usuwanie wyrobów z azbestem 

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo, odbierane są przez firmę wyłonioną w 

drodze przetargu. W 2021 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. 

Odpady odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią I filar odbierania odpadów z terenu Gminy. W 2021 

r. mieszkańcy mogli oddawać następujące frakcje:  
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 odpady zebrane w sposób zmieszany odbierane były bezpośrednio z terenu 

nieruchomości w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. raz  

w miesiącu, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane były dwa razy w 

miesiącu; 

 odpady zebrane w sposób selektywny odbierane były bezpośrednio  

z terenu nieruchomości miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. w tym samym 

terminie co odpady zmieszane, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane 

były w I połowie miesiąca w terminie odbioru odpadów zmieszanych oraz w II 

połowie miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, w następujących 

frakcjach: 

- worek żółty – metale i tworzywa sztuczne; 

- worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe; 

- worek niebieski – papier;  

- worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji; 

- szczelne pojemniki na odpady biodegradowalne w przypadku zabudowy 

wielolokalowej; 

- dzwony w kolorze żółtym (metale i tworzywa sztuczne), zielonym (szkło 

bezbarwne i kolorowe) i niebieskim (papier) w przypadku zabudowy 

wielolokalowej; 

- pojemniki na odpady zmieszane i mokre w przypadku zabudowy wielolokalowej. 

Z nieruchomości wielolokalowych odbiór odpadów odbywał się na zgłoszenie. 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i 

porządku na nieruchomości. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w 

workach, a następnie przekazanie ich odbierającemu odpady. Właściciele nieruchomości 

obowiązani są udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez wystawienie ich 

do drogi publicznej, bądź w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich. Odpady 

komunalne w 2021 r. odbierane były od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z 

domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Odbierający miał 
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obowiązek odebrać odpady z terenu nieruchomości w miejscach oddalonych od najbliższej 

drogi publicznej o ponad 100 m.  

II filar odbierania odpadów z terenu Gminy Baboszewo w 2021 r. stanowił Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mający siedzibę przy ul. 

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

możliwość przekazania:  

 papieru,  

 metali,  

 tworzyw sztucznych,  

 szkła,  

 odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,  

 bioodpadów, 

 odpadów niebezpiecznych,  

 przeterminowanych leków i chemikaliów,  

 odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek,  

 zużytych baterii i akumulatorów,  

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

 zużytych opon,  

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

 odpadów tekstyliów i odzieży. 

PSZOK przyjmował nieodpłatnie ww. 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. Mieszkańcy mieli również możliwość skorzystania  

z Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). 

W 2021 r. obowiązywała następująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 



73 

 

 jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości  

22 zł od mieszkańca; 

 jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w wysokości 44 zł od mieszkańca.  

Obowiązywała również ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

 jeżeli odpady były 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 2021 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.  

Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz letniskowych 

wynosiła 120 litrów. Minimalna pojemność worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych selektywnie zebranych wynosiła 60 litrów w przypadku frakcji 

szkło i 120 l w przypadku pozostałych frakcji. 
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Wykres 12. Zestawienie ilości deklaracji dot. odpadów komunalnych na dzień 31.12.2021 r. na 

terenie Gminy Baboszewo.  

 

 Odpady padłych zwierząt przekazywane są uprawnionemu do tego odbiorcy na 

podstawie umowy, która została podpisana na 2021 r. z Przedsiębiorstwem Przemysłowo 

– Handlowym Hetman Sp. z o. o.  

 

Usuwanie wyrobów z azbestem 

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 2021 r. 

usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 61 lokalizacji na terenie Gminy 

Baboszewo w łącznej ilości 113,635 Mg. 
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 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; 

• Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do roku 2023: 

 poprawa jakości powietrza na terenie powiatu płońskiego. 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo: 
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 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 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 
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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 możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła. Gmina Baboszewo 

przystąpiła do wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, 

prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 

2021 roku Gmina Baboszewo pomogła złożyć 26 wniosków o dofinansowanie, 20 

wniosków dotyczyło podstawowego poziomu dofinansowania oraz 6 wniosków 

dotyczących podwyższonego poziomu dofinansowania. 

 

 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się 

kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia 

jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: 

"kopciuchów". Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
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termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 438); deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Dla źródła ciepła i spalania paliw, 

które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 

2022 r. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację 

należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Deklaracje, które są złożone 

w formie papierowej urzędnik Gminy Baboszewo ma obowiązek wprowadzić do systemu. 

Urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji dostarczonej do urzędu w formie 

papierowej, dla budynków z już istniejącymi źródłami ciepła lub spalania paliw ma 6 

miesięcy. W przypadku budynków, gdzie źródło ciepła lub spalania paliw zostało 

uruchomione po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. urzędnik ma na wprowadzenie danych 

z deklaracji papierowej do systemu 30 dni. 

 Na dzień 31.12.2021 rok deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków złożyło 276 osób. 

 

 Czyste Powietrze 

Na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumieniem Nr 16/2021 z dnia 20.05.2021 r., 

Gmina Baboszewo przystąpiła do wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze. W ramach warunków współpracy Gmina Baboszewo otrzyma środki w wys. 30 

000 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego 

Powietrza przez rok. 

 Celem programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób 

fizycznych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu 

dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu 

dofinansowania. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące 

właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub 

wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 2 lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
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mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

Zgodnie z zasadami Programu w 2021 roku obejmował on dwie grupy beneficjentów: 

- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny 

dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł , 

- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny 

miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł 

(gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe). 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód wnioskodawcy w 

ramach Części 2 Programu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 

za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w 

zaświadczeniu, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Program przewiduje dofinansowania na: 

• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, 

• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 

• elektroinstalację fotowoltaiczną, 

• ocieplenie przegród budowlanych, 

• stolarkę drzwiową i okienną, 

• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 

 Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy 

Baboszewo składanie wniosków o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich 

niezbędnych informacji dotyczących zasad programu.  

 W 2021 roku Gmina Baboszewo pomogła złożyć 26 wniosków o dofinansowanie, 

20 wniosków dotyczyło podstawowego poziomu dofinansowania oraz 6 wniosków 

dotyczących podwyższonego poziomu dofinansowania. 

 

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. był przeprowadzony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 
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września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Każdy mieszkaniec 

Polski był zobowiązany do wzięcia w nim udziału. 

Najważniejszy cel spisu to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie 

kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym można analizować zmiany, jakie 

zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego 

spisu powszechnego w 2011 r., a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w 

najbliższych latach. Wyniki posłużą do planowania działań w najważniejszych dla 

społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, 

emerytury i wiele innych.  

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. był realizowany przy użyciu 

interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym były objęte: 

1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach 

i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; 

2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; 

3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane 

pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

W przypadku braku możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu 

do urządzeń i Internetu), ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 

2021 r. zobowiązała następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego 

pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: 

 urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, 

 urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki 

organizacyjne. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym 

nie mogła dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane były zbierane metodami: 

 wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, 

który wprowadzał dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego, 

https://nsp2021.spis.gov.pl/
https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/ustawaonsp.pdf
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 wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy 

pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane 

do przeprowadzenia spisu. 

Udział w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. był 

obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiązała się z możliwością 

nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 

 

Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań nie udałoby się skutecznie 

przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji. Przygotowanie i 

realizacja spisu były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym.  

Za organizację spisu 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.  

 

 Program Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2021 roku 

 Roczny Programu Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

został przyjęty Uchwałą Nr XXIII.152.2020 RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 30 

listopada 2020 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. 

Cele szczegółowe Programu: 

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; 
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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; 

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 2021 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 2021 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 160 000,00 zł. 

W dniu 30 grudnia 2021 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.  
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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 12/2021 zawartej w dniu 29.01.2021 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 dnia podpisania umowy do 

30.11.2021 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do 

Urzędu Gminy Baboszewo w dn. 29.12.2021 r. Niewykorzystana część dotacji została 

zwrócona na konto Zleceniodawcy w dniu 15 grudnia 2021 roku w wysokości 838,16 zł. 

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego „ORLĘTA” 

Baboszewo i po dokonaniu oceny sprawozdania i zapoznaniu się ze złożonymi przez 

Organizację dokumentami stwierdzono, że zadanie było realizowane zgodnie z celami 

założonymi w ofercie, Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie 

kosztów związanych z realizacją zadania. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

Na podstawie umowy nr 13/2021 zawartej w dniu 01.02.2021 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 dnia podpisania umowy 

do 30.11.2021 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do 

Urzędu Gminy Baboszewo w dn. 11.01.2021 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania 

Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo i 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. Zadanie będące przedmiotem umowy 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 1 lutego 2021 r. Wójt Gminy Baboszewo ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2021 r. w obszarze 

propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom.  
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W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta dot. zadania.  

Dotację przyznano następującemu podmiotowi - Fundacja Sowi Dwór Ośrodek 

Rehabilitacji Dzikich Zwierząt – 2 500,00 zł; 

W związku z kwotą oferty przewyższającą kwotę przyznanej dotacji Fundacja „Sowi 

Dwór” została zobowiązana do przedłożenia aktualizacji oferty. W dniu 2 marca 2021 r. 

ww. Fundacja złożyła pisemną rezygnację z realizacji zadania publicznego. Z uwagi na 

powyższe zadanie objęte w/w konkursem nie zostało zrealizowane. 

W dniu 8 czerwca 2021roku Wójt Gminy Baboszewo ogłosił otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w sferze upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Baboszewo 

w zakresie kolarstwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej II 

etapu 64 Międzynarodowego Wyścigu dookoła Mazowsza. W odpowiedzi na ogłoszenie o 

konkursie wpłynęła 1 oferta dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

Dotację przyznano następującemu podmiotowi - Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju 

Sportu Mazovia Team – 20 000,00 zł; 

Na podstawie umowy nr 112/2021 zawartej w dniu 01.07.2021 r. o wsparcie 

realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa Stowarzyszenie 

Wspierania i Rozwoju Sportu Mazovia Team realizowało zadanie pn. „Organizacja i 

przeprowadzenie drugiego etapu 64 Międzynarodowego wyścigu dookoła Mazowsza”. 

Zadanie było realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r. 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy 

Baboszewo w dn. 11.10.2021 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Stowarzyszenia 

Wspierania i Rozwoju Sportu Mazovia Team i 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. Zadanie 

będące przedmiotem umowy 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 06.04.2021 r. Bank Żywności w Ciechanowie, w trybie pozakonkursowym,  

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

20.04.2021 r. Gmina Baboszewo zawarła z Bankiem Żywności w Ciechanowie umowę nr 

50/2021 o wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Bank Żywności w 

okresie od 26.04.2021 r. do 23.07.2021 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. 02.08.2021 r. Po analizie przedstawionej 

dokumentacji, zadanie będące przedmiotem umowy nr 50/2021 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 17.12.2021 r.  

 W dniu 09.08.2021 r. Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne „SET” w 

Baboszewie, w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw.: „małe granty”, złożył 

ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu 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 

19.08.2021 r. Gmina Baboszewo zawarła ze Stowarzyszeniem Sportowo Ekologiczno 

Turystyczne „SET” w Baboszewie umowę nr 142/2021 o wsparcie realizacji zadań 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży z terenu 

gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej poprzez zorganizowanie i 

zapewnienie aktywności ruchowej i sportowej dla najmłodszych. Stowarzyszeniem 

Sportowo Ekologiczno Turystyczne „SET” w Baboszewie w okresie od 01.09.2021 r. do 

30.09.2021 r. realizował zadanie pn. „Aktywne dziecko”. Przyznana kwota dotacji – 10 

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

Gminy Baboszewo w dn. 18.10.2021 r. Po analizie przedstawionej dokumentacji, zadanie 

będące przedmiotem umowy nr 142/2021 zostało wykonane zgodnie z umową, ofertą i 
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kalkulacją kosztów. Przyznane środki finansowe zostały w całości przeznaczone na 

pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Sprawozdanie zostało przyjęte bez 

uwag w dniu 17.12.2021 r. 

  

Współpraca o charakterze pozafinansowym z organizacjami pożytku publicznego 

Współpraca pozafinansowa w 2021 r. polegała na: 

 opiniowaniu i konsultowaniu opracowań programów, projektów aktów prawnych  

w dziedzinach stanowiących wzajemne zainteresowanie; 

 udostępnianiu organizacjom pozarządowym do dyspozycji na preferencyjnych 

warunkach lokali, samochodu transportowego, autobusu do prowadzenia różnych 

projektów i działań dla mieszkańców gminy Baboszewo oraz prowadzenia 

własnych działań statutowych; 

 wzajemnej wymianie informacji będącej podstawą dobrej współpracy i 

prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców; 

 pomocy w poszukiwaniu informacji o istnieniu źródeł finansowania, pochodzących  

z sektora publicznego i prywatnego; 

 czynnym udziale organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji imprez, 

wydarzeń sportowych, kulturalnych i promocyjnych organizowanych na terenie 

gminy Baboszewo. 

 

Gmina Baboszewo realizując cele Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021 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. Ponadto Gmina Baboszewo, w trybie 

pozakonkursowym wsparła 2 podmioty w realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej. 

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. 
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W 2021 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 2021 r. odbywała się na 

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

konkurencji, jawności. 

 

 

 Program Wspierania Rodziny dla Gminy Baboszewo na lata  

2020-2022 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) porządkuje i reguluje 

kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. Nowy system 

ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, a w 

konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc dotyczyć ma również 

rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 

W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w 

zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na 

organach administracji rządowej (art. 3 ust. 1) ww. ustawy. Obowiązek, o którym mowa 

jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w 

szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami 

pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie : 

1) pracy z rodziną, 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z 
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uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Gmina, jako najbliższa społeczności lokalnej jednostka samorządu terytorialnego, powinna 

podejmować takie działania, aby jak najskuteczniej wspomóc rodzinę biologiczną w 

przezwyciężaniu przeżywanych przez nią trudności. Mają w tym pomóc placówki wsparcia 

dziennego, rodziny wspierające oraz pomoc asystenta rodziny. 

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej priorytetem jest wsparcie 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w 

ich środowisku, zamiast umieszczania dziecka w pieczy zastępczej. Umieszczenie dziecka 

w pieczy zastępczej jest możliwe dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy 

rodzinie, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. 

 

Określenie zadań własnych gminy 

Zgodnie z zapisem art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zostały określone zadania własne gminy związane z organizacją pieczy zastępczej na 

terenie gminy, i tak do zadań tych w szczególności należy: 

a) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

b) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez: 

 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

 organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci, 

c) finansowanie kosztów, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny i rodzin 

wspierających, 

d) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub 

innej placówce, 

e) sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny, 

f) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałej na terenie gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie realizuje zadania wynikające 

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 
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r., poz. 447). 

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 ww. ustawy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie w ramach realizacji tego zadania w 

2021 r. na podstawie zadaniowej umowy o pracę zatrudniał jednego asystenta rodziny, 

który obejmował wsparciem 11 rodzin (w tym 23 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. 

Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których trudna sytuacja 

małoletniego dziecka wymaga wsparcia zewnętrznego. Praca asystenta z rodziną ma 

charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniąca tę funkcję dba o 

rozwiązywanie podstawowych problemów socjalnych, mieszkaniowych, materialnych czy 

prawnych. Ponadto asystent pomaga również w rozwiązywaniu problemów podopiecznych 

(emocjonalnych, rodzinnych, środowiskowych) i w razie potrzeby kieruje ich na 

odpowiednią terapię. 

Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności 

społecznej, zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy, jak również motywuje do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki. Intensywna praca 

asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez 

sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z 

biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną 

zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko 

umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą lub umieszczone w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej. Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich 

działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. 

W 2021 roku asystent rodziny: 

- realizował 11 planów pracy z rodziną ( opracowanie i realizacja planów odbyła się we 
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współpracy z rodziną oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym), 

- udzielał pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz 

wychowawczych z dziećmi, 

- sporządzał opinie na wniosek sądu o rodzinie i jej członkach, 

- współpracował z zespołem interdyscyplinarnym, grupami roboczymi, o których mowa w 

ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- współpracował z kuratorami zawodowymi i społecznymi. 

W ramach realizowanej pracy i udzielanego wsparcia asystent pomagał i towarzyszył 

między innymi w: 

- przygotowywaniu i składaniu pism urzędowych w określonych instytucjach, 

- nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji, poradni specjalistycznych 

czy organizacji pozarządowych, 

- zwiększaniu motywacji klientów do poszukiwania pracy czy podnoszenia kwalifikacji 

 zawodowych, 

- zwiększaniu motywacji do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnych 

wizyt lekarskich, 

- rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych, gospodarowania 

czasem, 

- poprawiania relacji rodzinnych, 

- podnoszeniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz budowaniu autorytetu 

rodziców, 

- podnoszeniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania, 

- wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym, 

- wspieranie w nauce, współpraca ze szkołami, 

- wspieranie w budowaniu poczucia własnej wartości. 

 

Wydatkowana kwota ogółem związana z zatrudnieniem asystenta rodziny - 69 444,05 zł. 

Finansowanie z budżetu OPS (środki własne) wyniosło 67 444,05zł (wynagrodzenie, 

ryczałt na dojazdy, szkolenie), a finansowanie w ramach ,,Programu ASYSTENT 

RODZINY na rok 2021'' - 2000,00 zł (dofinansowanie do wynagrodzenia). 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
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terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina 

właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w 

pieczy zastępczej współfinansuje pobyt dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka w wysokości: 

a) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

b) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Zgodnie z powyższymi założeniami w 2021 r. tutejszy Ośrodek współfinansował pobyt 4 

dzieci w pieczy zastępczej ( rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione) oraz 1 

dziecko przebywało w placówce opiekuńczo- wychowawczej ,,Samodzielni '' w Płońsku. 

 

1) Poniesione wydatki Gminy Baboszewo w 2021 roku: 

 za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 21 043,06 zł, 

 za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo–wychowawczych - 31 

161,80 zł. 

2) Przewidywane wydatki Gminy Baboszewo na 2022 rok. 

 za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych - 60 000,00zł 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

odbywa się o ustalony budżet na 2022 r. uwzględniający wszystkie niezbędne działania. 

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

i przemyślany. 

 

Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w formie elektronicznej z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3. 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie za pośrednictwem 

Centralnej Aplikacji Statystycznej sporządził i przekazał dwa sprawozdania rzeczowo- 
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finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

za okres od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. oraz od 1.07.2021 r. – 31.12.2021 r. Ponadto 

przekazano szczegółowe sprawozdanie dotyczące ,,Programu asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021- asystent rodziny''. 

 

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

Pracownicy socjalni we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco monitorują 

sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym zakresie współpracują także z 

pedagogami szkolnymi, pracownikami służby zdrowia, policji, kuratorami sądowymi i 

przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 został przyjęty do 

realizacji Uchwałą Rady Gminy Baboszewo Nr XVII.118.2020 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 2021 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. 
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Tabela 27. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej 

Lp. Zadania Realizacja zadań i ocena efektów 

 

1. Diagnozowanie problemów 

rodziny i dziecka. 

W 2021 r. wspierano rodziny o niskim statusie 

materialnym, z niepełnosprawnością i długotrwałą 

chorobą, problemami długotrwałego bezrobocia, 

bezradnością w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

uzależnieniami. Z udzielonej pomocy w 2021 r. 

skorzystało 174 rodzin (łącznie z pracą socjalną). W 

rodzinach tych było 455 osób, co stanowiło 5,80% ogółu 

mieszkańców (liczba mieszkańców wg stanu na 

31.12.2021 r. – 7843 osoby). 

W 2021 r. pracą socjalną objęto 73 rodziny, w których 

znajduje się 159 osób. W 15 rodzinach objętych pracą 

socjalną zdiagnozowano problemy opiekuńczo- 

wychowawcze. 

2. Poradnictwo specjalistyczne 

(psychologiczne, prawne, socjalne, 

pedagogiczne). 

Podejmowano współpracę z pedagogami szkolnymi, 

Poradnią Leczenia Uzależnień ,,Szansa'' w Płońsku, 

kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Płońsku. Informowano osoby 

potrzebujące pomocy o możliwości uzyskania wsparcia 

specjalistycznego zwłaszcza psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego udzielanego przez ww. 

podmioty oraz prawnika udzielającego bezpłatne porady 

prawne w UG w Baboszewie. 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielali 

wsparcia socjalnego dla 73 rodzin w których znajduje się 

159 osób. Pracownicy socjalni 2 osoby zgłosili do 

GKRPA w Baboszewie, które potrzebowały 

działań .motywujących do podjęcia i kontynuowania 

leczenia od uzależnień. 12 osób otrzymało pomoc 
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psychologa-terapeuty zatrudnionego przez GKRPA w 

Baboszewie. 40 osób skorzystało z bezpłatnych porad 

prawnych. 

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 2021 r. pracownicy socjalni skierowali 2 osoby do 

GKRPA w Baboszewie w związku z nadużywaniem 

alkoholu. W rodzinach tych zamieszkiwało 2 dzieci.  

W 2021 r. GKRPA w Baboszewie prowadziła działania w 

stosunku do 190 osób nadużywających alkohol, 

prowadzono rozmowy motywujące do podjęcia terapii 

antyalkoholowej, a także informowano o możliwościach 

leczenia uzależnienia. W 2021 r. skierowano do Sądu 15 

wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Dwie osoby podjęły leczenia w ośrodku zamkniętym. 

Ponadto 12 osób otrzymało wsparcie psychologa 

terapeuty, który jest zatrudniony przy GKRPA w 

Baboszewie. 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 i asystent rodziny współpracują z 

Zespołem Interdyscyplinarnym zajmującym się 

problematyką przemocy w rodzinie. W 2021 r. w 21 

rodzinach dotkniętych problemem przemocy 

prowadzono działania dotyczące pomocy rodzinie. 

Potrzebujące rodziny mogły liczyć na wsparcie w formie 

poradnictwa socjalnego, nawiązano współpracę z 

dzielnicowymi, GKRPA, z placówkami oświatowymi i 
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Sądem. Powołano 16 grup roboczych, grupy robocze 

odbyły 50 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 2021 r. pracownicy socjalni pracowali z 11 rodzinami, 

u których zdiagnozowali problemy opiekuńczo- 

wychowawcze, w rodzinach tych było 23 dzieci. Asystent 

rodziny również pracował z 11 rodzinami, w których było 

23 dzieci. Pracownicy socjalni i asystent rodziny w 

trakcie wizyt w rodzinach dotkniętych problemami 

opiekuńczo- wychowawczymi w ramach pracy socjalnej 

podejmowali działania ukierunkowane na kształtowanie 

w rodzicach właściwych postaw i wzorców 

rodzicielskich. Efektem działań było zwiększenie 

umiejętności opiekuńczo- wychowawczych. 

6. Praca socjalna z rodziną w 

kryzysie. 

W 2021 r. prowadzono w 73 rodzinach pracę socjalną. 

W 4 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 

23 dzieci) przeżywających trudności opiekuńczo- 

wychowawcze pracował asystent rodziny, na bieżąco 

monitorował sytuację dzieci przebywających w tych 

rodzinach, współpracował z placówkami działającymi na 

rzecz dziecka. W związku z COVID-19 pracownicy 

socjalni nie uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu ds. 

okresowej oceny sytuacji dzieci z terenu gminy 

Baboszewo przebywających w placówkach opiekuńczo- 
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wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. 

Współpracowano z kuratorami sądowymi, z 

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, PCPR w 

Płońsku. Z uwagi na pandemię bezpośrednie kontakty 

były ograniczone. 

8. Zapewnienie rodzinie w miarę 

możliwości wsparcia poprzez 

zatrudnienie asystenta rodziny. 

W 2021 r. zatrudniano asystenta rodziny w pełnym 

wymiarze czasu pracy. Wsparciem przez asystenta objęto 

11 rodzin, w których było 23 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 2021 r. czworo dzieci przebywało w 

rodzinach zastępczych. W 2021 r. nie umieszczano w 

rodzinach zastępczych nowych dzieci. Zachodzi potrzeba 

kontynuacji pracy asystenta w tych rodzinach w 2022 r. 

9. Organizowanie szkoleń dla 

asystenta rodziny. 

W 2021 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 2021 r. GOPS nie opracował własnych programów 

profilaktyczno- edukacyjnych. 

Rozdawano rodzinom materiały promocyjne tj. plakaty, 

ulotki o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W szkołach i świetlicy środowiskowej wywieszano 

plakaty i ulotki o konsekwencjach i zagrożeniach 

używania alkoholu i narkotyków. 

GKRPA realizowała w szkołach program profilaktyczno- 

edukacyjny ,,Nie zmarnuj swojego życia'' oraz program 
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słowno-muzyczny dla klas 7,8 o tematyce 

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkotykom i 

dopalaczom. Członkowie GKRPA, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Pedagogów i wychowawców klas 

VII-VIII Szkół Podstawowych z terenu gminy 

Baboszewo brali udział w szkleniu ,,Przeciwdziałanie 

narkotykom i dopalaczom w społeczności lokalnej''. 

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 – 35 osoby 

- zasiłki celowe – 71 rodziny 

- zasiłki okresowe – 14 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 97 dzieci w wieku szkolnym 

- pomoc żywnościowa w ramach programu ,,FEAD''- 365 

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 – 1536 dzieci 

- Karta Dużej Rodziny – korzystało 535 rodzin w tym dla 

87 rodzin wydano kartę w 2021 roku 

- stypendia szkolne - otrzymało 88 dzieci (świadczenia 
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wypłacane przez gminę), 

Efektem tych działań było wsparcie rodzin umożliwiające 

zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz 

pomoc w wydatkach związanych z realizacją obowiązku 

szkolnego. 

 

 

Tabela 28. 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 2021 r. 

działania świetlicy były ograniczone ze względu na 

pandemię. Efektem różnych działań było zapobieganie 

marginalizacji dzieci i młodzieży, utrwalano zasady 

kulturalnego zachowania, zwracano uwagę na estetykę 

oraz umiejętność życia w grupie, spotkania stwarzają 

okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata 

wartości. Z uwagi na sytuację epidemiczną część 

zaplanowanych zajęć nie mogła się odbyć. 

2. Dożywianie dzieci w szkołach. 

 

W 2021 r. 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 112 

osób. Na posiłki dla dzieci wydano kwotę 

27705,50 zł a na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 

4055,00 zł. Dożywianie finansowane było w ramach 

dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków 

własnych gminy. Wszystkie dzieci ze szkół na terenie 

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 
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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 2021 r. gmina wypłacała stypendia szkolne dla 88 

dzieci i młodzieży uczącej się. Z uwagi na COVID-19 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 2021 r. nie prowadzono pomocy usługowej w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2021 r. z pomocy w formie świadczenia 

pielęgnacyjnego korzystało 39 rodzin, 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 
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zapobiegania zagrożeniom związanym z uzależnieniami 

w tym z narkotykami, dopalaczami i 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 2021 r. z uwagi na panującą epidemię nie były 

organizowane kolonie. 

  

8. Objęcie rodzin przeżywających 

trudności pomocą rodzin 

wspierających. 

W 2021 r. nie prowadzono w tym zakresie działań. 

9. Organizowanie szkoleń dla rodzin 

wspierających. 

W 2021 r. 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 2021 r. współfinansowano pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych i pieczy instytucjonalnej. Jedno dziecko 

przebywało w Placówce opiekuńczo-

wychowawczej ,,Samodzielni'' w Płońsku, koszt pobytu 

wyniósł 31 161,80 zł. Koszt opłaty kształtował się w 

wysokości 50% kosztów pobytu. W 2021 r. czworo dzieci 

przebywało w rodzinach zastępczych, koszt pobytu 

dzieci wyniósł 21 043,06 zł., za dwoje dzieci koszt opłaty 

wynosił 30% kosztu pobytu oraz za dwoje 50% kosztu 

pobytu. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych 

gminy. Rodziny monitorowane są przez pracowników 

socjalnych i asystenta rodziny.                                                            

11. Prowadzenie monitoringu sytuacji 

dziecka z rodziny przeżywającej 

Pracownicy socjalni w ramach wykonywanej pracy 

socjalnej prowadzili w sposób ciągły współpracę z 
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kryzys. 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 2021 r. w świetlicy środowiskowej w Baboszewie w 

zajęciach brała udział ograniczona liczba dzieci. Z uwagi 

na pandemię świetlica okresowo była nieczynna. 

 

Tabela 29. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej 

Lp. Zadania Realizacja zadań i ocena efektów 

1. Monitorowanie sytuacji rodzin z 

których dzieci są w pieczy 

zastępczej. 

W ramach pracy socjalnej prowadzono z rodzicami 

rozmowy wspierające rodzinę, motywujące do podjęcia 

leczenia od uzależnień, podjęcia pracy, utrzymywania 

kontaktów z dziećmi będącymi w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Współpracowano z 

GKRPA w Baboszewie, szkołami i policją. Większość 

rodziców biologicznych nie zamieszkuje na terenie 

gminy Baboszewo. 

2. Opracowanie z rodziną 

biologiczną planu pomocy. 

W 2021 r. 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. 

W 2021 r. jedno dziecko przebywało w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. Z rodziną biologiczną 

pracownik socjalny prowadził pracę socjalną mającą na 

celu motywowano do częstych kontaktów z dzieckiem 

będącym w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

urlopowania dziecka podczas wakacji, ferii, dni wolnych 

od nauki. Monitorowano pobyt dziecka urlopowanego. 

4. Udzielanie pomocy rodzinom 

biologicznym w poszukiwaniu i 

Prowadzono pracę socjalną, współpracowano z PUP w 

Płońsku. W 2021 r. gmina organizowała prace 
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podejmowaniu pracy zarobkowej. interwencyjne i roboty publiczne dla 11 bezrobotnych. 7 

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, w których 

wychowują się dzieci. W 2021 r. z terenu gminy 5 dzieci 

przebywało w pieczy zastępczej. Pracę socjalną 

prowadzono z 1 rodziną w pozostałych przypadkach 

rodzice biologiczni nie zamieszkiwali na terenie naszej 

gminy. 

 

 

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 2021 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. 

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 
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realizowane w 2021 r. w toku bieżącej pracy poszczególnych jednostek. 

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. 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 ww. zagrożeń, a efektem winno być pozostanie dziecka w 

bezpiecznym środowisku rodzinnym.  

 

 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 2011 r. Został powołany 

Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 grudnia 2011 r. 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 9 

listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Została przyjęta nowa uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 

28.10.2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łączących 

swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z pełnionych funkcji w instytucji, 

którą reprezentują, podejmujących współpracę i skoordynowane działania mające na celu 

niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na 

terenie gminy Baboszewo. 
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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 ORG.120.9.2021 Wójta Gminy 

Baboszewo z dnia 29 stycznia 2021 r.  

Na koniec 2021 r. w skład Zespołu wchodziło 13 osób. 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie. 

W ramach podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania 

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i 

skuteczności podejmowanych działań członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych brali udział w szkoleniach. 

W roku 2021 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. 
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Tabela 30. Ilość Niebieskich Kart w roku 2020 i 2021  

 
Rok 

2020 2021 

 

Ilość Niebieskich Kart 

która wpłynęła do Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

19 17 

 

Z roku poprzedniego 

kontynuowano Niebieskich 

Kart 

4 4 

 

Ilość Zamkniętych 

Niebieskich Kart 

 

19 14 

 

Ilość posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

4 4 

 

Ilość spotkań Grup 

Roboczych 

 

58 50 

 

Z analizy Niebieskich Kart wynika że głównym problemem przemocy na terenie 

gminy Baboszewo jest nadużywanie alkoholu. W roku 2020 i 2021 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 (14) i część D 

(15), opracowano plany pomocy z rodziną w ramach którego poszczególni członkowie 
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grup roboczych podejmowali stosowne działania wobec ofiar i sprawców, a wynik 

skuteczności w/w działań były systematycznie monitorowany przez grupy robocze na 

posiedzeniach.   

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy  

w Baboszewie z dnia 31 grudnia 2020 roku. Na jego realizacje zaplanowano  

115 000,00 zł. Wpłaty indywidualnych przedsiębiorców za sprzedaż napojów 

alkoholowych za 2019 r. wyniosły - 114 398,71 zł. 

Dokumentem prawnym stanowiącym podstawę do finansowania działań ujętych  

w programie są: 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz.2277) 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2019 r., 

poz. 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. 

Na terenie gminy Baboszewo od dnia 01.04 2021 r. do 31.12.2021 r. była zatrudniony 

terapeuta, prowadzący spotkania z osobami uzależnionymi i ich rodzinami dwa razy w 

miesiącu. Z pomocy terapeuty w ciągu 2021 roku skorzystało 12 osób. 

 

Udzielania pomocy psychologicznej, prawnej i materialnej rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe i narkomania. 

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-
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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 

98 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 2021 skierowano do Sądu 15 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. lub na spotkania z terapeutą 

w Baboszewie. Dwie osoby odbyły terapię w ośrodkach zamkniętych. 

Świetlica Środowiskowa w Baboszewie, działająca przy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baboszewie w roku 2021 była w większości 

nieczynna w związku z obowiązującymi obostrzeniami.  

 

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. 

W 2021 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. Pedagodzy zatrudnieni w szkołach przeprowadzili wiele zajęć 

profilaktycznych wykorzystując materiały udostępnione przez GKRPA. 

6 października 2021 r. członkowie GKRPA Zespołu Interdyscyplinarnego, 

pracownicy GOPS-u oraz Pedagodzy uczestniczyli w szkoleniu pt: „Procedura Niebieskiej 

Karty z uwzględnieniem roli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.  

W dniu 19.10.2021 r. się w remizie OSP w Sarbiewie odbyło się spotkanie 

profilaktyczno-muzyczne pt. „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA”, które zostało 

opłacone z budżety GKRPA. Uczestnikami byli uczniowie kl. VII -VIII ze szkół naszej 
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gminy. 

15 grudnia 2021 r. członkowie GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, 

pedagodzy, wychowawcy klas VII -VIII wzięli udział w szkoleniu online pt. 

„Przeciwdziałanie narkotykom i dopalaczom w społeczności lokalnej” 

 

W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W realizacji tych zadań Gminna Komisja Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych w Baboszewie współpracowała z Poradnią Uzależnień „SZANSA”, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Służbą Zdrowia, Szkołami, Sądem oraz 

Zespołem Interdyscyplinarnym. 

 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

posiłkowego 

Przestrzegano realizacji 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 - 35 zezwoleń, 

- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 35 zezwoleń, 

- powyżej 18 % zawartości alkoholu – 35 zezwoleń. 

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. 

Przewodniczący GKRPA oraz członkowie uczestniczyli w rozprawach sądowych jako 

oskarżyciele posiłkowi. 

W 2021 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła  

5 posiedzeń, na których zaopiniowano pozytywnie następujące wnioski w sprawie 

uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 do spożycia w miejscu sprzedaży do 4,5 %, od 4,5 ,% do 18 % oraz powyżej 18 % 

alkoholu w miejscu sprzedaży - 4 wnioski 
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 do spożycia poza miejscem sprzedaży do 4,5 %, od 4,5 % do 18 % i powyżej 18 % 

alkoholu - 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, 

 przestrzeganie warunków, zasad sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych określonych w uchwałach gminnych. 

 

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. prowadziła 

działania w stosunku do 98 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 lub na spotkania 

z terapeutą w Urzędzie Gminy Baboszewo. Rozpatrywano i odpowiadano na pisma 

dotyczące problematyki uzależnień i profilaktyki wpływające do Urzędu Gminy. 

Koordynowano programy profilaktyczne i kampanie ogólnopolskie prowadzone w 

szkołach. Wiele działań jakie były zaplanowane w szkołach nie mogły być zrealizowane z 

racji trwającej pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeniami. 

 

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 2021 r. 
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 Program „Door -to-door” 

 Gmina Baboszewo w dniu 23 grudnia 2020 roku podpisała umowę z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. realizacji przez jednostkę 

samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług 

transportowych door–to–door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. PFRON 

przeznaczył na realizację projektu przez Gminę Baboszewo środki finansowe o łącznej 

wysokości 398 440,00 zł. Poziom dofinansowania z PFRON - 100 %. Projekt realizowany 

w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 Usługi door–to–door w Gminie Baboszewo, świadczone są na podstawie umowy nr 

052/UDTD/I/2020/00066 z dnia 23 grudnia 2020 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem 

grantowym nr 00066/DTD/I/2020 usługa indywidualnego transportu świadczona jest 

nieodpłatnie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. Głównym celem projektu 

grantowego jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym 

mieszkańców Gminy Baboszewo posiadających problemy w zakresie mobilności. Usługa 

door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby lub kilku osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą następującą pomoc: 

1. w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, 

2. przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. 

Usługa indywidualnego transportu świadczona jest dla wszystkich mieszkańców Gminy 

Baboszewo powyżej 18 roku życia, bez względu na płeć, wykształcenie czy status 

majątkowy, w szczególności: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z trudnościami w 

poruszaniu nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoby w wieku 

senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, osoby wykluczone społecznie i 

zawodowo z powodu problemów z przemieszczaniem się, które potencjalnie mogą 

powrócić lub wejść na rynek pracy. 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zatrudnione zostały dwie osoby - 

koordynator/asystent i kierowca, które odbyły niezbędne szkolenia z zakresu udzielenia 

pierwszej pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Od dnia 01.01.2021 r. do 

26.08.2021 r. usługa realizowana była przez własne środki transportu. W dniu 24 sierpnia 

2021 roku przed siedzibę Urzędu Gminy Baboszewo został dostarczony 9-cio osobowy 

samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD TRANSIT 

CUSTOM. Samochód został zakupiony w ramach projektu na podstawie umowy zawartej 
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z firmą BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o., 06-400 Ciechanów. Wartość umowy 159 654,00 zł, 

dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 158 000,00 zł. 

 

 

Rysunek 4. Samochód zakupiony w ramach projektu dot. usług door–to–door 

 

Usługa realizowana z wykorzystaniem samochodu zakupionego w ramach projektu 

świadczona jest od dnia 30.08.2021 r. W miesiącu listopadzie został zakupiony i 

dostarczony do Urzędu Gminy wózek inwalidzki. 

W 2021 roku z usługi door-to-door skorzystało 86 osób z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności. W okresie styczeń-grudzień 2021 r. wpłynęło 320 zgłoszeń - wnioski 

realizowane są na bieżąco, w przypadku zbiegu wyjazdów różnych osób, podejmowane są 

działania mające na celu połączenie wyjazdów, a w przypadku braku takich możliwości 

decyduje kolejność zgłoszeń. Zrealizowano 287 kursów. Usługa transportowa door-to-door 

obejmuje także pomoc udzielaną użytkownikowi/użytkowniczce przez asystenta w 

dotarciu z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) do pojazdu, pomoc przy 

wsiadaniu i wysiadaniu oraz pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego. Z 
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pomocy asystenta skorzystało 8 osób. W ramach usługi door-to-door w roku 2021 r. liczba 

przejechanych kilometrów wyniosła 38 581. 

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 2021 roku  

w sposób określony w uchwałach.  

Rada Gminy obradowała na 12 Sesjach, w tym 3 Sesjach Nadzwyczajnych, które 

zostały zwołane na wniosek ¼ składu Rady Gminy oraz na wnioski Wójta Gminy. Rada 

Gminy w roku 2021 podjęła 77 uchwał. 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. Organ nadzoru zawnioskował o wyjaśnienie przyczyn i okoliczności 

podjęcia Uchwały Nr XXVI.175.2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia 

reprezentacji Rady Gminy Baboszewo w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w 

Ciechanowie oraz Sądem Okręgowym w Płocku, wyjaśnienia były niezbędne w celu 

zbadania legalności niniejszego aktu. Wyjaśnienia zostały złożone w nieprzekraczalnym 

terminie.  

Organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr XXVIII.196.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Baboszewo oraz uchwały Nr XXXIII.214.2021 z dnia 18 października 2021 roku 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.  
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Organ wykonawczy z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami  

i przepisami prawa wszystkie uchwały wykonał. Szczegółowy wykaz uchwał i ich 

wykonanie zawiera poniższa tabela. 

Tabela 31. Szczegółowy wykaz uchwał i ich wykonanie. 

Lp. Numer W sprawie Sposób wykonania 

1. XXV.166.2021 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

2. XXV.167.2021 
W sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

Opublikowano 

29.01.2021 r., poz. 

1059. 

3. XXV.168.2021 W sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

4. XXV.169.2021 W sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

5. XXV.170.2021 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

6. XXV.171.2021 

W sprawie podziału środków w 2021 

roku na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 
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nauczycieli oraz ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolu, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina 

Baboszewo 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

10.02.2021 r., poz. 

1060. 

7. XXV.172.2021 
W sprawie funduszu sołeckiego na 

rok 2022 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

8. XXV.173.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

bezpłatne przyjęcie nieruchomości 

przez Gminę Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

9. XXV.174.2021 

W sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Baboszewo w 

sprawie nadania statusu miasta 

miejscowości Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

10.02.2021 r., poz. 

1059. 

10. XXVI.175.2021 

W sprawie ustanowienia 

reprezentacji Rady Gminy 

Baboszewo w postępowaniu przed 

Sądem Rejonowym  

w Ciechanowie oraz Sądem 

Okręgowym w Płocku 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

11. XXVII.176.2021 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

12. XXVII.177.2021 W sprawie zmiany Uchwały Uchwała wchodzi w 
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Budżetowej Gminy na 2021 rok życie z dniem 

podjęcia, podlega 

.publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

6.04.2021 r., poz. 

2897. 

13. XXVII.178.2021 
W sprawie udzielenie pomocy 

finansowej dla powiatu płońskiego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

14. XXVII.179.2021 
W sprawie udzielenie pomocy 

finansowej dla powiatu płońskiego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

15. XXVII.180.2021 

W sprawie uchwalenia 

Kompleksowej koncepcji organizacji 

usług transportowych door-to-door w 

Gminie Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

13.04.2021 r., poz. 

3258. 

16. XXVII.181.2021 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 

świadczenia usług indywidualnego 

transportu door-to-door w Gminie 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 
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Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

13.04.2021 r., poz. 

3259. 

17. XXVII.182.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości 

niezabudowanej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

18. XXVII.183.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy 

Baboszewo, położonej  

w miejscowości Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

19. XXVII.184.2021 

W sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego i określenia wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o dodatek 

mieszkaniowy 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

6.04.2021 r., poz. 

2898. 

20. XXVII.185.2021 

W sprawie określenia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Baboszewo w 2021 roku” 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 
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6.04.2021 r., poz. 

2899. 

21. XXVIII.186.2021 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

22. XXVIII.187.2021 
W sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

6.05.2021 r., poz. 

4023. 

23. XXVIII.188.2021 W sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

24. XXVIII.189.2021 W sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

25. XXVIII.190.2021 W sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

26. XXVIII.191.2021 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektor Przedszkola w 

Baboszewie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

27. XXVIII.192.2021 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XV.105.2019 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 r. 

W sprawie utworzenia ośrodka 

wsparcia w Gminie Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 
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Ośrodek Wsparcia Klub ,,Senior+” 

włączenia go do Gminnego 

Ośrodka .Pomocy Społecznej w 

Baboszewie, oraz ustalenia 

odpłatności za uczestnictwo w 

zajęciach prowadzonych przez 

Ośrodek Wsparcia Klub „Senior+” 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

6.05.2021 r., poz. 

4024. 

28. XXVIII.193.2021 

W sprawie ustalenia odpłatności za 

uczestnictwo w zajęciach 

prowadzonych przez Ośrodek 

Wsparcia Klub „Senior+” 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

6.05.2021 r., poz. 

4025. 

29. XXVIII.194.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy 

Baboszewo, położonej  

w miejscowości Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

30. XXVIII.195.2021 
W sprawie pozbawienia statusu 

pomnika przyrody 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

6.05.2021 r., poz. 

4026. 

31. XXVIII.196.2021 W sprawie uchwalenia Studium Uchwała wchodzi w 
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uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Baboszewo 

życie z dniem 

podjęcia. 

32. XXIX.197.2021 
W sprawie udzieleniu Wójtowi 

Gminy Baboszewo wotum zaufania 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

33. XXIX.198.2021 

W sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy 

Baboszewo za 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

34. XXIX.199.2021 

W sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Baboszewo absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 

rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

35. XXIX.200.2021 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

36. XXIX.201.2021 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

27.07.2021 r., poz. 

6743. 

37. XXIX.202.2021 

W sprawie zmian w Uchwale Nr 

XXVII.178.2021 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 26 marca 2021 

roku W sprawie udzielenia pomocy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 
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finansowej dla Powiatu Płońskiego 

38. XXIX.203.2021 

W sprawie przekazania do 

.Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Warszawie skargi *** wraz z 

odpowiedzią na skargę 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

39. XXX.204.2021 

W sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Warszawie skargi wraz  

z odpowiedzią na skargę 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

40. XXX.205.2021 

W sprawie przekazania do 

Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ciechanowie 

odwołania wraz z odpowiedzią na 

odwołanie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

41. XXXI.206.2021 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

22.07.2021 r., poz. 

6613. 

42. XXXI.207.2021 

W sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających sołtysa w sołectwie 

Wola Folwark 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

43. XXXI.208.2021 

W sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie 

Baboszewo na rok szkolny 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 
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2021/2022 w Dzienniku 

Urzędowym 

.Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

22.07.2021 r., poz. 

6614. 

44. XXXII.209.2021 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

45. XXXII.210.2021 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

29.10.2021 r., poz. 

9243. 

46. XXXII.211.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości w trybie 

przetargu ustnego nieograniczonego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

47. XXXII.212.2021 

W sprawie rozpatrzenia petycji 

mieszkańców wsi Lutomierzyn w 

sprawie sprzeciwu dotyczącego 

budowy elektrowni fotowoltaicznej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

48. XXXIII.213.2021 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 
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Urzędowym 

Województwa 

.Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

22.10.2021 r., poz. 

9039. 

49. XXXIII.214.2021 

W sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

50. XXXIII.215.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

prawa własności gruntowej we wsi 

Jarocin stanowiącej własność Gminy 

Baboszewo na rzecz użytkowania 

wieczystego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

51. XXXIII.216.2021 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2022 roku, 

polega publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

22.10.2021 r., poz. 

9040. 

52. XXXIII.217.2021 

W sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2022 roku, 

podlega publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 
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uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

22.10.2021 r., poz. 

9041. 

53. XXXIII.218.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki pn. „SIM 

Północne Mazowsze Sp. z o. o.” z 

siedzibą w Ciechanowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

54. XXXIII.219.2021 

W sprawie zatwierdzenia wniosku o 

wsparciu ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 

na sfinansowanie objęcia udziałów  

w nowo tworzonej Społecznej 

Inicjatywnie Mieszkaniowej „SIM 

Północne Mazowsze Sp. z o. o.”  

z siedzibą w Ciechanowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

55. XXXIV.220.2021 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

56. XXXIV.221.2021 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

8.12.2021 r., poz. 

11209. 

57. XXXIV.222.2021 
W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 
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1.01.2022 roku, 

podlega publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

8.12.2021 r., poz. 

11210. 

58. XXXIV.223.2021 

W sprawie obniżenia średniej ceny 

żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2022 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2022 roku, 

podlega publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

8.12.2021 r., poz. 

11211. 

59. XXXIV.224.2021 

W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2022 roku, 

podlega publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

8.12.2021 r., poz. 

11212. 

60. XXXIV.225.2021 
W sprawie uchwalenia ,,Rocznego 

Programu Współpracy Gminy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 
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Baboszewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

rok 2022” 

podjęcia. 

61. XXXIV.226.2021 

W sprawie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Baboszewo 

na 2022 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

62. XXXIV.227.2021 
W sprawie planu pracy Rady Gminy 

Baboszewo na 2022 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

63. XXXIV.228.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

z dotychczasowymi dzierżawcami na 

czas oznaczony do 3 lat 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

64. XXXIV.229.2021 

W sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części na terenie 

Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

8.12.2021 r., poz. 

11213. 

65. XXXIV.230.2021 
W sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

66. XXXIV.231.2021 

W sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 
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komunalnymi Województwa 

Mazowieckiego, 

.opublikowano 

8.12.2021 r., poz. 

11214. 

67. XXXV.232.2021 

W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

68. XXXV.233.2021 
W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

1.02.2022 r., poz. 

1143. 

69. XXXVI.234.2021 
W sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2022 roku 

70. XXXVI.235.2021 
W sprawie Uchwały Budżetowej 

Gminy Baboszewo na 2022 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

1.01.2022 roku, 

podlega publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano w dniu 

11.01.2022 r., poz. 

385. 
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71. XXXVI.236.2021 
W sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

72. XXXVI.237.2021 

W sprawie określenia zasad 

przyznawania i wysokości diet 

przysługujących Radnym w związku  

z wykonywaniem mandatu 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

11.01.2022 r., poz. 

386. 

73. XXXVI.238.2021 

W sprawie przyjęcia Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Baboszewo na 

lata 2022-2030 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

74. XXXVI.239.2021 

W sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, 

opublikowano 

11.01.2022 r., poz. 

387. 

75. XXXVI.240.2021 

W sprawie Regulaminu korzystania 

ze świetlic wiejskich na terenie 

Gminy Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 
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Województwa 

Mazowieckiego, 

.opublikowano 

11.01.2022 r., poz. 

388. 

76. XXXVI.241.2021 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Baboszewo 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

77. XXXVI.242.2021 

W sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Baboszewo 

na 2022 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

 

8. Stan realizacji zadań oświatowych w roku 2020/2021 

 

Placówki Oświatowe na terenie Gminy Baboszewo, dla których organem 

prowadzącym jest JST: 

 

Rysunek 5. Szkoła Podstawowa w Polesiu 
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Rysunek 6. Szkoła Podstawowa w Mystkowie 

 

 

 
 

Rysunek 7. Szkoła Podstawowa w Sarbiewie 
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Rysunek 8. Szkoła Podstawowa w Baboszewie 

 

 

 

Rysunek 9. Przedszkole w Baboszewie 

 

 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów 

finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej w celu 

usprawnienia poprawy ich sprawności technicznej oraz dla optymalizacji kosztów 
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eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy 

lokalowej gminnej oświaty w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. 

Rok szkolny 2020/2021 był rokiem szczególnie trudnym dla uczniów, nauczycieli, 

jak i kadry zarządzającej, ze względu na ogłoszoną w Polsce pandemię COVID-19 i 

wprowadzenie od miesiąca marca 2020 r. zdalnego nauczania, sytuacja ciągnęła się jeszcze 

przez cały rok szkolny 2020/2021. Kilkumiesięczne doświadczenia pracy z dziećmi z 

wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość pokazały, że mimo napotkanych na 

początku trudności w zakresie organizacyjnym, jak i technicznym, jednostki oświatowe 

dobrze poradziły sobie w nowej sytuacji. Wszystkie szkoły korzystały z platform do 

prowadzenia zajęć on-line. Bardzo dużym wyzwaniem dla szkół w miesiącu wrześniu było 

dostosowanie warunków tzw. reżimu sanitarnego do wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Gmina 

Baboszewo, jak i same placówki aplikowały o środki do dezynfekcji i środki ochrony 

osobistej.  

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 24 października 2020 r. 

uczniowie klas IV – VIII nie uczęszczali na zajęcia, zajęcia odbywała się w nauczaniu 

zdalnym, nauczyciele pozostali do dyspozycji dyrektora szkoły i przedszkola, byli w 

gotowości do wykonywania pracy lub wykonywali pracę zdalną. Sytuacja utrzymywała się 

do czerwca 2021 r. Do dyrektora przedszkola i szkoły należała zarówno decyzja o 

organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie gotowości do pracy. W trakcie zawieszenia 

zajęć, pracownicy administracji i obsługi szkolnej świadczyli pracę. W okresie pandemii, 

od pierwszych dni zawieszenia zajęć, szkoły i przedszkola rozpoczęły intensywne 

przygotowania do jak najlepszego kontaktowania się z rodzicami i uczniami (doskonalono 

umiejętności obsługi platform internetowych i aplikacji, nauczyciele odbywali szkolenia 

on-line i webinaria, wzmacniano również sieć internetową w szkole). Od razu szkoły 

uruchamiały różne platformy edukacyjne aplikację Microsoft Teams, na których i poprzez 

które nauczyciele kontaktowali się z uczniami i rodzicami. Z dnia na dzień doskonalono 

sposób przekazu. Z obowiązującego podziału godzin zostały wydzielone lekcje, które 

prowadzone były na żywo, ale były też takie, które były realizowane przez dziennik 

elektroniczny, gdzie nauczyciel wysyłał materiały do wykonania przez ucznia i do 

wiadomości rodzica. Sprawdziany wiadomości odbywały się w różnych aplikacjach. We 
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wrześniu 2020 r. ruszyły przedszkola, które zgodnie z wytycznymi wydanymi przez MZ, 

GIS oraz MEN przyjmowały dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

Od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III przeszli na kształcenie 

na odległość (zdalne), ale od 18 stycznia 2021 r. do 21 marca 2021 r. uczniowie klas I – III 

wrócili do nauczania stacjonarnego przywrócono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z 

możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla szkół podstawowych. Utrzymano tym 

samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których 

rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów 

pozostających w domach. Zebrania Rady Pedagogicznej, szkolenia, konsultacje dla 

uczniów również prowadzone były na platformach. W systemie stacjonarnym prowadzone 

były konsultacje dla ósmoklasistów. Zostały dla nich przygotowane materiały powtórkowe 

oraz linki do webinariów, aby pomóc jak najlepiej przygotować się do sprawdzianu po 

klasie ósmej. Odbywały się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

czynne również były świetlica i biblioteka szkolna. Pomimo, że przez większość roku 

szkolnego uczniowie byli objęci nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość (nauczanie zdalne), to w czasie kształcenia stacjonarnego Dyrektorzy byli 

zmuszeni do kilkudniowego zawieszania zajęć stacjonarnych i przechodzenia na nauczanie 

zdalne za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku ze względu na zagrożenie 

epidemiologiczne. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego odbywało się w szkołach 

w reżimie sanitarnym, zaleconym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla szkół.  

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 od września do lipca 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 
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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.  

Tabela 32. Jednostki wychowania przedszkolnego (stan na dzień 31 sierpnia 2021 r.) 

Lp. Przedszkole 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych/umo

wa na czas nieokreślony 

administracja obsługa 

1. 

Przedszkole 

w Babosze

wie 

124 7 9,40 1 4 

 

Tabela 33. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (stan na dzień 31 sierpnia 2021 r.) 

Lp. Nazwa  
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych/umow

a na czas nieokreślony 

administracja obsługa 

1. 

Oddział 

przedszkol

ny przy SP 

w Polesiu 

23 1 1 1 2,5 

2. 

Oddział 

przedszkol

ny przy SP 

w 

Mystkowie 

28 1 1 1 1 

3. Oddział 

przedszkol

46 1 1 1 0 
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ny przy SP 

w 

Sarbiewie 

4. 

Oddział 

przedszkol

ny przy SP 

w 

Baboszewi

e 

0 0 0 0 0 

Razem 67 3 3 0 3,5 

 

Tabela 34. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ze względu na 

wiek dziecka (stan na 31 sierpnia 2021 r. wg danych w SIO) 

Lp. Nazwa 
Liczba 

dzieci 

Ze względu na wiek – lata dziecka 

2,5 i 

mniej 
3 4 5 6 7 

1. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

Polesiu 

 

23  2 3 4 8 6 

2. 

Oddział 

przedszkolny 

przy SP w 

Mystkowie 

28   4 5 9 10 

3. Oddział 

przedszkolny 

46  1 5 14 15 11 
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przy SP w 

Sarbiewie 

4. 
Przedszkole 

w Baboszewie 
124  3 25 33 36 27 

Razem 221  6 37 56 68 54 

 

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 2020/2021 do 4 szkół 

podstawowych uczęszczało 743 uczniów od grupy zerowej do klasy ósmej. 

Organizację szkół podstawowych na terenie Gminy Baboszewo przedstawia niżej 

zamieszczona tabela. 

 

Tabela 35. Stan organizacji szkół podstawowych (stan na dzień 31 sierpnia 2021 r.) 

 

Lp. Nazwa 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych/ 

umowy na czas 

nieokreślony 

administracja obsługa 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Polesiu 

108 10 20,25 0 2,5 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Mystkowie 

109 10 13,06 0 1 

3. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Sarbiewie 

137 10 17,32 0 1 

4. 
Szkoła 

Podstawowa 
389 23 52,58 1 4 
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w 

Baboszewie 

Razem 743 53 103,21 1 8,5 

 

 

Tabela 36. Stan organizacji Szkoły Podstawowej w Baboszewie – oddział klasy specjalnej 

(stan na dzień 31 sierpnia 2021 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 

9 1 5 1 4 

Razem 9 1 5 1 4 

 

 

 

Stypendium szkolne socjalne 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, czyli stypendia i zasiłki szkolne 

są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia 

pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia. 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi 

zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu 

państwa. Wysokość stypendium wypłacanego uczniom w 2021 r. od stycznia do czerwca 

wyniosła ogółem 92 614,00 zł wypłata nastąpiła do 22 czerwca 2021 r. Skorzystało z niej 

82 uczniów. 

Wysokość stypendium wypłacanego uczniom w 2021 r. od września do grudnia 2021 r. 

wyniosła ogółem 69 091,00 zł wypłata nastąpiła do 17 grudnia 2021 r. Skorzystało z niej 

88 uczniów. 
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Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 528zł/netto 

na osobę w rodzinie.  

 

Zdolni uczniowie otrzymali stypendia 

Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogli ubiegać się o pomoc mającą 

charakter motywacyjny to jest w postaci: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe. Do Urzędu Gminy Baboszewo, w dniach 18-22.06.2021 r. wpłynęło 38 

wniosków dyrektorów szkół o przyznanie stypendium za wyniki w nauce / konkursach lub 

olimpiadach przedmiotowych/zawodach sportowych. Wnioski zostały złożone na 

podstawie Uchwały Nr XX.134.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

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”, tak więc, 

systematyczni uczniowie zdobyli stypendia w łącznej wysokości 8 600,00 zł. 

Utalentowanych stypendystów w tym roku doceniono w dwóch kategoriach: 

 SP. Polesie za wyniki w nauce – 1 800,00 zł 

 SP. Sarbiewo za wyniki w nauce – 2 000,00 zł 

 SP. Mystkowo za wyniki w nauce i konkursie - 400,00 zł 

 SP. Baboszewo za wyniki w nauce i konkursach – 4 400,00 zł  

 

Informacja dotycząca oddziału przedszkolnego przy SP. w Baboszewie 

Do Urzędu Gminy w Baboszewie wpłynął wniosek rodziców w sprawie utworzenia przy 

Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie klasy „zero” dla dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wniosek ten został 

rozpatrzony pozytywnie.  

Od 1 września 2021 r. utworzony został oddział przedszkolny specjalny przy Szkole 

Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie. Rodzic, który ubiega się o przyjęcie 

dziecka do przedszkola powinien przedłożyć dyrektorowi orzeczenie o potrzebie 
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kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Programy i projekty rządowe, remonty 

  

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.  

W roku szkolnym 2020/2021 od 1 września 2020 r. pozyskano dodatkowe środki w 

następujących programach i projektach: 

1. „Posiłek w szkole i w domu ”- moduł 3 - wieloletni program rządowy 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.  

2. Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie – zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni 

placu zabaw oraz wymianę urządzeń zabawowych. Termin realizacji inwestycji to 2021 

rok. Kwota dotacji 29 288,00 zł. Środki przyznane w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

3.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie 

- zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. J. 

Wybickiego w Baboszewie.  

Kwota wykonania prac wynosi 447 720,00 zł i została pokryta z umorzeń pożyczek 

zaciągniętych w WFOŚiGW w latach poprzednich.  

4. Model dostępna szkoła - w dniu 1 czerwca 2021 roku złożono wniosek wstępny do 

Fundacji Funduszu Współpracy oraz Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego na 

dofinansowanie projektu pn. „Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech szkołach 

podstawowych na terenie gminy Baboszewo”.  

Wnioskowana kwota grantu 1 350 000,00 zł (100%). 

Projekt polega na dostosowaniu Szkoły Podstawowej w Baboszewie, Polesiu i Sarbiewie 

w obszarze architektonicznych, technicznym, edukacyjnym i społecznym oraz 

organizacyjnym do Modelu Dostępnej Szkoły „Szkoły bez barier” dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami. Projekt jest na etapie rozpatrywania 

wniosku. 
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5. Nauczanie zdalne - W dniu 2 czerwca 2021 roku złożono wniosek do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego o udział w projekcie pn. “Mazowiecki program 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w 2021 r.  

Projekt polega na doposażeniu Szkoły Podstawowej w Mystkowie w sprzęt, 

oprogramowanie oraz przeszkoleniu nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Finansowe wsparcie do 80 000,00 zł (100%). 

6. MIWIS MAZOWSZE 2021 - Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję w 

sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2021” na budowę wielofunkcyjnego boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu.  

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 200 000 zł. 

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 i 

programów, które wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną w zakresie 

dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Rok 2020/2021 był rokiem bardzo 

trudnym ze względu na pandemię wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło cztery programy, które będą wspierały dzieci 

i młodzież po długotrwałym okresie kształcenia na odległość (nauczania zdalnego). 

Programy mają charakter kompleksowy i dotyczą różnych aspektów rozwoju młodego 

człowieka. 

Szkoły z Gminy Baboszewo przystąpiły do udziału w dwóch spośród czterech programów 

wsparcia: 

1) Pomoc w uzupełnianiu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające – mają na celu 

utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

są przeznaczone dla uczniów klas IV – VIII (Szkoła Podstawowa w Mystkowie, Polesiu, 

Baboszewie i Sarbiewie); 

2) „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – ma na celu przywrócenie i 

podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej 

(Szkoła Podstawowa w Baboszewie). 

7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0  

Jest to program uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu 

czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i 
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pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum 

dostępu do kultury i wiedzy. 

Otrzymane środki, finansowe w ramach programu, będą przeznaczone na: zakup nowości 

wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek 

pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, realizację 

działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w 

akcjach promujących czytelnictwo). 

Pozyskane środki w wysokości 4000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Polesiu, 4000,00 zł 

dla Szkoły Podstawowej w Sarbiewie oraz 1500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w 

Mystkowie dla Oddziału Przedszkolnego. 

 

Objęcie – Przedłużenie stanowisk Dyrektorom Szkół Podstawowych 

W dniu 30 sierpnia 2021, odbyło się uroczyste wręczenie powierzenia stanowiska 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie Arturowi 

Piotrowskiemu oraz Szkoły Podstawowej im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 

Monice Witkowskiej. 

 

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego 

Gmina Baboszewo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje 

projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 

nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania poprzez zakup 

sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie 

szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa w 

Mystkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych – 8 szt., laptopów 

– 15 szt., drukarka – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., projektora multimedialnego, 

monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto 

wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i 

uczniowie.  

 

Laboratorium Przyszłości 

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany między innymi szkół podstawowych. Jego 

celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach 
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Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia 

technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 

młodzieży. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia 

szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki 

i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  

Tabela 37. Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego w ramach programu 

„Laboratorium Przyszłości”  

Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego 

w Baboszewie 

119 100,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego 

w Polesiu 
30 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Ks. M. K. 

Sarbiewskiego w Sarbiewie 
30 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa 

 w Mystkowie 
30 000,00 zł 

 

9. 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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Rysunek 10. Budynek Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie. 

 

 Budowa obiektu trwała od 30.06.1997 r. do 28.04.2000 r. 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 2000 r. 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.  
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Tabela 38. Wydarzenia sportowe na Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie w roku 

kalendarzowym 2021 r.  

ROK 2021 

1.  
Styczeń - 

maj 2021 

Nadejście maja zapoczątkowało luzowanie obostrzeń, a co za tym 

idzie szerszy dostęp do obiektów sportowych. Zarządzeniem nr 

ORG.120.31.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 7 czerwca 

2021 r. powróciła możliwość uprawiania sportu na świeżym 

powietrzu, otwarte zostały boiska zewnętrzne typu Orlik, korty 

tenisowe. Od czerwca w pełni można było korzystać z usług 

oferowanych przez Halę Sportowo-Widowiskową w Baboszewie. 

2.  Maj 2021 r. 

Turniej Szachowy 2021 r. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce Oskar Pydynowski 

II miejsce Michał Goszczycki 

III miejsce Jakub Chyczewski 

IV miejsce Chyczewski Maciej 

V miejsce Jakub Chądzyński 

VI miejsce Mateusz Błaszczak 

3.  
Czerwiec 

2021 r. 

Konkurs Plastyczny "Hala Sportowo-Widowiskowa w moich 

oczach". 

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie koła 

zainteresowań plastycznych GAMMA. Konkurs podzielony był 

na dwie kategorie wiekowe uczniowie kl. I-III i kl. IV-VIII. Do 

udziału w konkursie plastycznym przystąpiło łącznie 62 uczniów. 

15 prac wykonali uczniowie młodszej kategorii wiekowej, a 47 

prac przygotowali starsi uczniowie. Z pośród nadesłanych prac 

nagrodzono uczniów kl. I-III: Oskara Pydynowskiego, Amelię 

Zielińskią, Lenę Kubińską, uczniów kl. IV-VIII: 

Julię Dynarzewskę, Dawida Opolskiego, Kacpera Jąderko, Maję 

Jabłońską. 

4.  

Lipiec-

sierpień  

2021 r. 

Wakacje 2021 na obiektach sportowych w Baboszewie. W okresie 

wakacji od poniedziałku do piątku udostępniane były dla dzieci 

i młodzieży obiekty sportowe: 

1) ORLIK – boisko do piłki nożnej i do koszykówki* 

2) Hala Sportowo – Widowiskowa* 

3) Boisko zewnętrzne (tenis ziemny, piłka nożna, 

koszykówka)* 
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5.  
4 lipiec  

2021 r. 

Piłkarski Puchar Lata 2021. Baboszewo boisko "ORLIK" 1 lipca 

2021 r. 

Wyniki po pierwszych pięciu rozegranych meczach: 

I miejsce: Huragan 6-pkt bramki – 7:1 

II miejsce: NEXNET 4-pkt bramki 6:1 

III-IV miejsce ex aequo: ADL Lewandowscy 1-pkt bramek 0:0, 

Oldboy Baboszewo 1-pkt bramek 0:0 

V miejsce: Mazovia Błomino 1-pkt bramek 1:6 

VI miejsce: Myken 0-pkt bramek 1:7 

Podczas turnieju strzelono 15 bramek. Najwięcej goli strzelił 

zawodnik Huraganu – Jacek Pniewski (4 gole). 

6.  
15 lipiec 

2021 r. 

64 MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI DOOKOŁA 

MAZOWSZA. Baboszewo 15.07.2021 r. – II etap 

Na trasę II etapu wyruszyło ponad 120 kolarzy uprawnionych do 

startu w wyścigu z 24 drużyn. Kolarze mieli do pokonania 168 km 

trasy. Trasa wyścigu biegła przez: Baboszewo, Mystkowo, 

Cywiny Dynguny, Bożewo, Kowale, Brzeście Małe, Brzeście, 

Baboszewo. 

Najlepszy po długim etapie okazał się Norweg Tord Gudmestad z 

grupy Team Coop z czasem 3h 48'22", który na „kresce” 

wyprzedził Polaków: Bartosza Rudyka i Alana Banaszka. Liderem 

po dwóch etapach również Norweg. Do kolejnego etapu w żółtej 

koszulce ruszy Eirik Lunder. 

Klasyfikacja indywidualna na II etapie: 

1. Gudmestad Tord (NOR) -20p. 

2. Rudyk Bartosz (POL) – 17p. 

3. Banaszek Alan (POL) – 15 p. 

Klasyfikacja drużynowa na II etapie: 

1. Team COOP 

2. HRE Mazowsze Serce Polski 

3. P&S METALLTECHNIK 

Klasyfikacja indywidualna po etapach: 

1. Lunder Erik (NOR) – 7h 29' 54" 

2. NOLDE Tobias (GER) – 7h 30' 03" 

3. Gudmestad Tord (NOR) – 7h 30' 04" 

Klasyfikacja punktowa po etapach: 

1. Gudmestad Tord (NOR) – 31 p. 

2. Rudyk Bartosz (POL) – 23 p. 

3. Lunder Erik (NOR) – 21 p. 

Klasyfikacja drużynowa po etapach: 

1. Team COOP – 22h 30' 38" 
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2. P&S METALLTECHNIK – 22h 30' 38" 

3. HRE Mazowsze Serce Polski – 22h 30' 42" 

7.  
1 sierpnia 

2021 r. 

Piłkarski Puchar Lata 2021. Baboszewo boisko "ORLIK" 1 

sierpnia 2021 r. 

 

Wyniki po dwóch kolejkach: 

I miejsce; NEXTNET, 7 punktów, bramek 11:2 

II miejsce; ADL Lewandowscy, 7 punktów, bramek 6:1 

III miejsce; Huragan, 6 punktów, bramek 8:6 

IV miejsce; Myken, 4 punkty, bramek 7:8 

V miejsce; Mazovia Błomino, 2 punkty, bramek 2:7 

VI miejsce; Oldboy Baboszewo, 1 punkt, bramek 0:10 

Drużyna Oldboy Baboszewo nie stawiła się na boisku, po 

odczekaniu ustawowych 15 minut ogłoszono Walkower, tym 

samym drużyna Myken i NEXTNET wygrały spotkania 5:0 co 

miało wpływ na końcowe wyniki. 

8.  
5 września 

2021 r. 

Piłkarski Puchar Lata 2021. Baboszewo boisko "ORLIK" 5 

września 2021 r. 

 

Klasyfikacja końcowa: 

I. ADL Lewandowscy, 13 punktów, bramek 16:4 

II. NEXTNET, 10 punktów, bramek 15:5 

III. Huragan, 9 punktów, bramek 14:12 

IV. Myken, 4 punkty, bramek 10:13 

V. Oldboy Baboszewo, 4 punkty, bramek 7:13 

VI. Mazovia Błomino, 2 punkty, bramek 2:12 

Nagrodę dla Najlepszego strzelca turnieju otrzymał Dawid 

Czajkowski zawodnik z drużyny Huragan. Najlepszym 

bramkarzem okazał się Rafał Cieśliński z ADL Lewandowscy. Za 

grę Fair Play gratulację odebrał Mariusz Goclender z drużyny 

NEXTNET-u. 

9.  

10 

październik 

2021r . 

XIX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY 

BABOSZEWO 

W turnieju wzięło udział 5 zespołów: Mazovia Błomino, Huragan, 

Myken, ADL Lewandowscy i Oldboy Baboszewo. 

 

Klasyfikacja końcowa: 

1. Myken, 8 punktów, bramek 10;6 

2. Huragan, 6 punktów, bramek 10;8 

3. Mazovia Błomino, 6 punktów, bramek 8;9 

4. ADL Lewandowscy, 5punktów, bramek 9;10 

5. Oldboy Baboszewo, 2 punkty, bramek 6;8 
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Nagrody indywidualne: 

Nagrodę dla Najlepszego strzelca turnieju otrzymał Jarosław 

Goclender zawodnik z drużyny Myken. 

Najlepszym bramkarzem okazał się Łukasz Lewandowski z 

drużyny Myken. 

Za grę Fair Play gratulację odebrał Mateusz Solecki z drużyny 

Mazovia Błomino. 

10.  
17 listopada 

2021 r. 

Ćwierćfinał powiatu w piłce nożnej Chłopców Szkół 

Podstawowych (rocznik 2009-2010) 

Klasyfikacja końcowa: 

1 BABOSZEWO II, 6 punktów, bramek 6:3 

2 BABOSZEWO I, 3 punkty, bramek 7:6 

3 SARBIEWO, 0 punktów, bramek 2:6 

 

Awans: SP BABOSZEWO II 

Awans do półfinału powiatu: SP SARBIEWO 

11.  
19 listopada 

2021 r. 

Ćwierćfinał powiatu w piłce nożnej Chłopców Szkół 

Podstawowych (rocznik 2007-2008) 

Klasyfikacja końcowa: 

1. BABOSZEWO I, 6 punktów, bramek 19:1 

2. BABOSZEWO II, 3 punkty, bramek 7:3 

3. MYSTKOWO, 0 punktów, bramek 3:17 

 

Awans do półfinału powiatu: SP BABOSZEWO i 

SP MYSTKOWO 

12.  
23 listopada 

2021 r. 

Półfinał powiatu w piłce nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych 

(rocznik 2007-2008) 

Klasyfikacja końcowa: 

1. SARBIEWO, 6 punktów, bramek 3:1 

2. BABOSZEWO, 3 punkty, bramek 5:2 

3. PŁOŃSK, 0 punktów, bramek 2:7 

Awans: SP SARBIEWO 

SP BABOSZEWO 

13.  
29 listopada 

2021 r. 

Półfinał powiatu w piłce nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych 

(rocznik 2008-2011) 

Klasyfikacja końcowa: 

1. SP2 PŁOŃSK, 4 punkty, bramek 9:3 
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2. SP NOWE MIASTO, 4 punkty, bramek 6:2 

3. SP BABOSZEWO, 0 punktów, bramek 11:1 

14.  
3 grudnia 

2021 r. 

Finał powiatu w piłce nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych 

(rocznik 2009-2011) 

Klasyfikacja końcowa: 

1. SOCHOCIN, 6 punktów, bramek 3:1 

2. NOWE MIASTO, 3 punkty, bramek 5:2 

3. BABOSZEWO, 0 punktów, bramek 2:7 

15.  
4 grudnia 

2021 r. 

XIII OGÓLNOPOLSKI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ 

PIŁKI NOŻNEJ OLDBOYÓW O PUCHAR PREZESA TST 

„OLDBOY BABOSZEWO”. 

W turnieju udział wzięło 7 drużyn: 

1. Oldboy Baboszewo 

2. Oldboy Raciąż 

3. Pal-Rob Płońsk 

4. Oldboy Mława 

5. Oldboy's Team Olsztyn 

6. Oldboy Żuromin 

7. Oldboy Żyrardów 

 

Klasyfikacja końcowa: 

Mistrz - Oldboy Mława, 16 punktów, bramek 25:4 

Wicemistrz - Oldboy Baboszewo, 12 punktów, bramek 18;9 

III miejsce - Pal-Rob Płońsk, 12 punktów, bramek 17;9 

 

Nagrody indywidualne; 

Dla Najlepszego Strzeleca - Maciej Rogalski z drużyny Oldboy 

Mława (14 - bramek) 

Dla Najlepszego Bramkarza - Michał Michalak z drużyny Oldboy 

Mława 

Zawodnik Fair Play - Adam Grochocki z drużyny Oldboy 

Żuromin 

16.  
6 grudnia 

2021 r. 

Finał powiatu w piłce nożnej Chłopców Szkół Podstawowych 

(rocznik 2007-2008) 

Klasyfikacja końcowa: 

1. BABOSZEWO, 7 punktów, bramek 10:2 

2. SP4 PŁOŃSK, 6 punktów, bramek 7:7 
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3. SOCHOCIN, 3 punkty, bramek 4:11 

17.  
12 grudnia 

2021 r. 

Piłkarski Turniej Trzy Pory Roku 2021/2022 

W turnieju wzięło udział 6 zespołów: Mazovia Błomino, Huragan, 

Myken, ADL Lewandowscy, NEXNET i Oldboy Baboszewo. 

Klasyfikacja po I kolejce: 

1. ADL Lewandowscy, 6 punktów, bramek 7;1 

2. Myken, 3 punkty, bramek 4;4 

3. Oldboy Baboszewo, 3 punkty, bramek 4;6 

4. Mazovia Błomino, 1 punkt, bramek 1;1 

5. NEXNET, 1 punkt, bramek 2;4 

6. Huragan, 0 punktów, bramek 2;4 

Zwycięzcami pierwszej kolejki Piłkarski Turniej Trzy Pory Roku 

została drużyna ADL Lewandowscy. 

Drugie miejsce wywalczyła drużyna Myken. 

Na trzeciej pozycji znalazła się drużyna Oldboy Baboszewo. 

 

Kino samochodowe  

W dniu 28 maja 2021 roku po raz drugi zorganizowano bezpłatne Kino Samochodowe. 

Tym razem wyświetlono dwa filmy „Wakacje Mikołajka” oraz „Kochanie, chyba Cię 

zabiłam”. Dla każdego uczestnika przygotowano darmowy popcorn i wata cukrowe.  

 

 

Rysunek 11. Kino samochodowe 
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Dożynki w Baboszewie  

5 września 2021 roku odbyły się Dożynki w Baboszewie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą 

Św. w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Baboszewie. Następnie 

korowód dożynkowy uroczyście przeszedł na ulicę Sportową w Baboszewie, gdzie 

gospodarz gminy - Wójt Bogdan Janusz Pietruszewski dokonał oficjalnego otwarcia 

dożynek. Zaszczytną funkcję starostów dożynkowych w tym roku pełnili Państwo Eliza i 

Bogumił Karwowscy i to właśnie oni przekazali chleb z tegorocznych plonów na ręce 

gospodarza. Po zakończeniu obrzędu dożynkowego odbył się turniej sołectw, w trakcie 

którego każda drużyna krótko zaprezentowała się na scenie, a konkurencje przeprowadzone 

w ramach turnieju były formą niespodzianki i były ogłaszane przed rozpoczęciem danej 

konkurencji. Do Turnieju zgłosiły się: Baboszewo, Lutomierzyn, Rzewin, Wola Folwark. 

Zwyciężyło sołectwo Wola Folwark, które po zakończeniu wszystkich konkurencji 

uzyskało największą liczbę punktów. O godz. 17.00 zgromadzoną przed sceną publiczność 

rozgrzał zespół Eratox.  

 

Rysunek 12. Dożynki w Baboszewie  
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Rysunek 13. Dożynki w Baboszewie  

 

 

Rysunek 14. Dożynki w Baboszewie  

  



151 

 

Piknik w Sarbiewie 

11 września 2021 roku odbył się Piknik w Sarbiewie pod hasłem „Szczepimy się w Gminie 

Baboszewo”. Mieszkańcy w tym dniu mogli zaszczepić się przeciwko wirusowi COVID-

19 w Punkcie Szczepień w Sarbiewie. Mieszkańcy brali udział we wspólnym grillowaniu, 

strażacy z OSP Dziektarzewo przygotowali pokaz strażacki, dostępne były również 

dmuchany prac zabaw dla dzieci. 

 

Rysunek 15. Piknik w Sarbiewie  

 

Rysunek 16. Piknik w Sarbiewie  
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Rysunek 17. Piknik w Sarbiewie  

 

 

Rysunek 18. Piknik w Sarbiewie  
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Święto Niepodległości  

11 listopada 2021 roku odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości podczas 

którego odbył się koncert chóru i orkiestry parafialnej, szkoła Podstawowa w Baboszewie 

przygotowała montaż słowno-muzyczny poświęcony Ojczyźnie. Po uroczystej Mszy 

Świętej w intencji Ojczyzny. Złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi przy kościele, 

następnie zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny gdzie przy Grobie Nieznanego 

Żołnierza odśpiewano Hymn Państwowy i złożono kwiaty.  

 

Rysunek 19. Obchody Święta Niepodległości  

 

Rysunek 20. Obchody Święta Niepodległości  
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10.  Nagrody i konkursy 

W 2021 r. Gmina Baboszewo uzyskała nominację do finału Ogólnopolskiego 

Konkursu Budowlanego "MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI W.". 

 

Rysunek 21. Nominacja 
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11.  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Północne Mazowsze”  

W dniu 22 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z Krajowym Zasobem 

Nieruchomości w sprawie utworzenia spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM 

Północne Mazowsze”, która wybuduje ponad 1000 mieszkań w regionie. Mieszkania 

wybudowane zostaną na gruntach należących do wspólników SIM Północne Mazowsze, 

czyli gmin: Baboszewo, Ciechanów, Czernikowo, Glinojeck, Płońsk, Pułtusk, Sierpc i 

Załuski. W pierwszym etapie planowana jest budowa 1000 mieszkań o średnim metrażu 

50 metrów kwadratowych. W planach zabudowy wielorodzinnej są mieszkania jedno, dwu 

i trzypokojowe. Przeznaczone one będą na wynajem dla osób, które nie mają zdolności 

kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową. To mieszkania dla rodzin o średnich 

dochodach, których nie stać na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. 

Inwestycja jest zabezpieczona finansowo – ma zapewniony stabilny i szeroki 

wachlarz instrumentów finansowych, który pozwoli gminom na szybką realizację 

projektów mieszkaniowych. Gminy, które przystąpiły do SIM będą mogły skorzystać z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z niego posłużą sfinansowaniu 

części lub całości wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Każda 

z gmin otrzymała wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę do 3 

milionów złotych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 miliony złotych. 

 

Rysunek 22. Podpisanie aktu 

Źródło: KZN 

 

 


