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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam Raport
o stanie Gminy Piątnica za 2020 rok. 

Rok 2020 był dla nas wszystkim rokiem wyzwań i wielu zmian. Epidemia koronawirusa postawiła nas
w nowej rzeczywistości. Nasze życie zostało podporządkowane zakazom i nakazom, co miało
przełożenie na wszystkie aspekty życia publicznego, ale przede wszystkim każdego obywatela.
Musieliśmy pozostać w domach. Pozamykane zostały placówki oświatowe, urzędy i instytucje
kultury. W związku z tym większość codziennych spraw musieliśmy realizować zdalnie: od zakupów,
po naukę, aż po pracę. Zamiast otwierać musieliśmy zamykać i ograniczać dosłownie wszystko.
Mimo wielu przeciwności musieliśmy dostosować naszą pracę w taki sposób, aby nie tracić na
jakości. Uczyliśmy się w nowy sposób obsługiwać codzienne sprawy naszych mieszkańców, mimo
ograniczeń związanych nie tylko z kontaktem bezpośrednim, ale również pracą zdalną. Zmuszeni
jesteśmy do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym w minionym roku odbyło
się niewiele spotkań, wydarzeń sportowych i koncertów, o których zawsze o tej porze roku
wspominaliśmy. 

Mimo wielu ograniczeń sukcesywnie realizowaliśmy plany na 2020 rok, w których najważniejsze
miejsce miały inwestycje gminne. Mając na uwadze, jak ważne są one dla naszych mieszkańców
dołożyliśmy wszelkich starań, aby w sposób nie tylko szybki, ale przede wszystkim stawiając na
jakość realizować założone cele. Udało się. W 2020 roku zrealizowaliśmy budowę dróg ze środków
pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Artur Wierzbowski
WÓJT GMINY PIĄTNICA

Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej
odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. Test
samodzielności przeszli uczniowie i rodzice.

Kończą się inwestycje już rozpoczęte, startują nowe, przygotowywane są dokumentacje z myślą o kolejnych latach. Przebudowa infrastruktury
drogowej, inwestycje w przestrzeń publiczną, w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, a także poprawa estetyki miejscowości, to tylko fragment
większej całości. Gmina wydała w 2020 roku niemal 10 mln złotych na inwestycje. W głównej mierze zmiany były możliwe dzięki Funduszowi Dróg
Samorządowych oraz wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wspólnych sukcesów jest więcej, a kolejne wyzwania przed nami. 

Drogi na terenie gminy w dalszym ciągu są sukcesywnie modernizowane – w ostatnim czasie zakończono remont kilku z nich, a także podpisano
umowy na budowę kolejnych. Gmina jest właścicielem niemal 720 km dróg publicznych. W większości nie są w dobrym stanie, a są odcinki, które
trudno nazwać drogami. 

Dziękuje Państwu za zrozumienie oraz wiele słów wsparcia. Jest to dla mnie bardzo ważne, tym bardziej, że wszystkie działania moje oraz
pracowników Urzędu Gminy Piątnica i jednostek organizacyjnych służą naszemu społeczeństwu. 



Gmina Piątnica
INFORMACJE

Na koniec grudnia 2020 r. na terenie naszej Gminy zameldowało się 98
nowo narodzonych dzieci w tym 47 dziewczynek i 51 chłopców. 
Dla najmłodszych mieszkańców rodzice najczęściej wybierali takie imiona
jak - dla dziewczynki: Oliwia, Lena a dla chłopca: Wojciech, Adam.
 

Gmina Piątnica położona jest we wschodniej części województwa
podlaskiego w powiecie łomżyńskim. Od północy sąsiaduje z gminami: Mały
Płock, Stawiski i Jedwabne, od wschodu – Wizna, od południa i zachodu –
miasto Łomża i gmina Łomża.
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Liczba podjętych uchwał przez Radę Gminy Piątnica: 64
Przepisy prawa miejscowego zostały  zawarte w 23  uchwałach, ponadto opublikowano 6  uchwał, które
dotyczyły uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2020 rok i zmian w budżecie Gminy.

Zarządzenia wydane przez Wójta Gminy Piątnica: 11

 W roku 2020 Rada rozpatrzyła  4 sprawozdania oraz  4 informacje z realizacji uchwał Rady Gminy Piątnica. 



FINANSE GMINY

DOCHÓD GMINY 
54 874 782,32 ZŁ

DOCHODY WŁASNE, DOCHODY CELOWE, SUBWENCJE

WYDATKI GMINY
57 791 122,68 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE



Realizacja dochodów gminy

DOCHODY WŁASNE
DOTACJE CELOWE
SUBWENCJE

Realizacja dochodów gminy za rok 2020 zamknęła
się kwotą 54 874 782,32 zł tj. 101,1% planu, z czego:

15 354 520,72 zł
21 899 609,60 zł
17 620 652,00 zł

Wykonanie dochodów za 2020 zamknęło się kwotą 
54 874 782,32 zł tj. w wysokości 101,1% planu, z czego:

DOCHODY BIEŻĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE

51 135 169,92 zł
 3 739 612,40 zł

Realizacja wydatków gminy
Wydatki budżetu gminy za rok 2020 zostały
wykonane w wysokości 57 791 122,68 zł tkj. 93,7%
planu, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE

47 217 002,02 zł
10 574 120,00 zł

Wydatki gminy związane z usługami na rzecz
mieszkańców gminy: 

OŚWIATA I OPIEKA
WYCHOWAWCZA

OPIEKA SPOŁECZNA
I RODZINA

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

INWESTYCJE

19 507 404,01 zł

16 779 650,88 zł

  1 120 645,37 zł

10 574 120,00 zł

w BGK - 2 000 000,00 zł
w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy - 4 423 607,20 zł

Zadłużenie gminy
Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 wynosi 6 423 607,20 zł i obejmuje zobowiązania:

Wysokość zadłużenia gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 11,7 %, a wskaźnik spłaty zobowiązań 3,57%.
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Finanse gminy
PROCENTOWY PODZIAŁ FINANSÓW ZA ROK 2020

DOCHÓD GMINY

w 2020 roku wyniósł 
54 874 782,32 zł

WYDATKI GMINY

w 2020 roku wynosiły
57 791 122,68 zł



PODATKI

w podatku od nieruchomości                        575 821,00 zł
w podatku rolnym                                            39 036,00 zł
w podatku od środków transportowych       161 877,65 zł.

Szczegółowa analiza dochodów podatkowych wskazuje, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 776 734,65
zł w tym:

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą:w podatku od nieruchomości 390 664,34 zł.

podatek od nieruchomości 86 998,00 zł,
podatek rolny 260,89 zł
podatek leśny 30,00 zł,
podatek od środków transportowych 5 061,00 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 1 474,50 zł,
odsetki 835,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 
w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu
płatności wynoszą: w podatku od nieruchomości od
osób fizycznych 52 228,00 zł oraz odsetki w kwocie
1287,00 zł.

W 2020 r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę
94 659,39 zł  w tym:

od osób prawnych: - podatek od nieruchomości 11 234,98 zł.
od osób fizycznych 
podatek od nieruchomości 72 162,92 zł
podatek rolny 7 378,45 zł,
podatek leśny 2 847,30 zł,
podatek od środków transportowych 21 283,97 zł,
podatek opłacany w formie karty podatkowej 20 919,53 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych 1 930,26 zł,
podatek od spadków i darowizn 10 428,00 zł.
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101 963,07 zł.

W 2020 r. w stosunku do zalegających podatników prowadzone było
postępowanie egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami,
a następnie wystawiono 192 tytuły wykonawcze na kwotę 131 297,96 zł
oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 68 925,00 zł.
Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego na dzień
31.12.2020 r. zaległości w poszczególnych podatkach wynosiły:

1.
2.

3.



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Mając na uwadze, jak istotne są dobre drogi w naszej gminie sukcesywnie ich stan się poprawia. Nie jest to możliwe bez wsparcia
zewnętrznego. W roku 2020 złożyliśmy  6 wniosków na inwestycje drogowe. 

Przebudowa drogi gminnej Nr 109671B ul. Północna w m. Piątnica Poduchowna wraz z przebudową
skrzyżowania z ul. Ogrodową i 33 Pułku Piechoty.

Budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej 
Pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśnieczego i umundurowania dla OSP Gminy Piątnica
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach i typu Big Bag
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I i II
Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie 
Aktywizacja lokalne: Aktywni na rynku pracy, Własny biznes moim celem, Centrum Aktywności Seniorów oraz Centrum Usług
Domowych jako model wsparcia w gminie Piątnica, 
Dofinansowanie oświaty: Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+, Posiłek w domu i szkole, Program "Powszechnej nauki Pływania", Program
publicznej sieci telekomunikacyjnej, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i inne. 

Oprócz pozyskiwania środków na budowę dróg w roku 2020 zostały złożone wnioski na inwestycje w przestrzeń publiczną, rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej, czy poprawę estetyki miejscowości:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

 

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 
395 243,86 zł

Brak dofinansowania

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105642B Dobrzyjałowo-Motyka

Przebudowa drogi gminnej Nr 109674B przez wieś Zabawka do drogi wojewódzkiej Nr 668 do wsi do
drogi krajowej Nr 64 Etap II na długości 904,72 m

Brak dofinansowania

Przebudowa drogi gminnej 105654B Kalinowo-Kalinowo Kolonia do drogi krajowej (nakładka
asfaltowa)

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 
818 634,20 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec-Dobrzyjałowo-Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn –
Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową) 

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 
954 284,93 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 109671B ul. Północna w m. Piątnica Poduchowna wraz z przebudową
skrzyżowania z ul. Ogrodową i 33 Pułku Piechoty 

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 
566 139,07 zł



FUNDUSZ SOŁECKI
 Fundusz sołecki, to kwota określona w budżecie gminy, zagwarantowana dla
poszczególnych sołectw, na przedsięwzięcia mające na celu poprawę
warunków życia mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o
funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.poz. 301, z późn. zm.)

 Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona w budżecie Gminy
Piątnica w 2020r. wyniosła 775.835,66 zł. Wydatkowano kwotę  681.939,62zł z
funduszy sołeckich i kwotę 266.787,16 zł  z budżetu Gminy. Razem na potrzeby
funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 948.726,78  zł.

BUDY CZARNOCKIE
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Koszt realizacji zadania: 71 340,00 zł

CZARNOCIN
Ułożenie nawierzchni z kostki

betonowej wraz z krawężnikami na
drodze gminnej

Koszt realizacji zadania: 27 710,98 zł

 



JEZIORKO
Budowa ogrodzenia przy Szkole

Podstawowej w Jeziorku
Koszt realizacji zadania: 17 400,00 zł

 

 

DROŻĘCIN LUBIEJEWO
Utwardzenie pobocza drogi gminnej
Koszt realizacji zadania: 27 710,98 zł

 

KOBYLIN
Budowa altany ogrodowej

Koszt realizacji zadania: 15 022,62 zł
 

 

PĘZA
Utwardzenie pobocza drogi gminnej
Koszt realizacji zadania: 11 181,19 zł

 

 

MURAWY
Utwardzenie pobocza drogi gminnej
Koszt realizacji zadania: 30 750,00 zł

 

RZĄDKOWO
Utwardzenie pobocza drogi gminnej
Koszt realizacji zadania: 30 750,00 zł

 

 



Podsumowując realizację zadań w ramach funduszu
sołeckiego należy stwierdzić, iż w dobie panującej

epidemii Gmina Piątnica nie ustaje w realizacji
powyższych zadań. Przyczyni się to do poprawy

warunków życia mieszkańców danych sołectw, wpłynie
również pozytywnie na rozwój poszczególnych wsi pod

względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby
społeczne i kulturalne jej mieszkańców. 

WIKTORZYN I ŻELECHY
Utwardzenie pobocza drogi gminnej

Koszt realizacji zadania:20 687,86 ZŁ zł
 

 

STARY DROŻĘCIN
Utwardzenie pobocza drogi gminnej
Koszt realizacji zadania: 17 350,60 zł

 

 

FUNDUSZ SOŁECKI
Zdecyduj na co przeznaczyć

pieniądze!



INWESTYCJE 
W GMINIE PIĄTNICA

z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 016 900,26
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie        
 954 284,93 zł

W roku 2020 podjęto szereg inwestycji mających na celu
poprawę życia i bezpieczeństwa mieszkańców.  Do kluczowych
należały inwestycje drogowe realizowane na drogach gminnych
oraz powiatowych. Wiele z nich zostało zrealizowane dzięki
dofinansowaniom.

Kwota zrealizowanych inwestycji 10 574 120,66 zł w tym kwota
dofinansowań 3 971 185,19 zł:



Przywrócenie zdegradowanej
świetlicy w Nowym Cydzynie
funkcj i  kulturalnych wraz 
z zagospodarowaniem terenu
 (etap I  i  I I )

wymiana pokrycia dachowego i montaż instalacji
odgromowej i fotowoltaicznej
wykonanie ciągów pieszych, jezdnych, parkingu oraz
schodów wejściowych
dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Zakres prac obejmował :

Koszt inwestycji: 648 416,18 zł

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej 
w gminie Piątnica -  Szkoła Podstawowa w Kisielnicy

Wymianę instalacji centralnego ogrzewania 
Termomodernizację budynku szkoły obejmującą: ocieplenie budynku, wymianę
stolarki okiennej na poziomie piwnic oraz montaż drzwi zewnętrznych pełnych z
aluminium ciepłego i drzwi wewnętrznych aluminiowych z bezpiecznym szkłem.
Demontaż wewnętrznych opraw oświetleniowych z kloszem i następnie montaż
paneli LED.

Zakres prac obejmował :

Koszt inwestycji: 409 889,72 zł

Budowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo

Budowę wolnostojącego budynku garażowego przeznaczonego do parkowania
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Budynek jest 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35o przykryty blachodachówką.
Projekt zagospodarowania terenu zakładał wykonanie bezpośredniego zjazdu z ulicy
Górnej, wykonanie bramy wjazdowej w istniejącym ogrodzeniu oraz utwardzonego
dojazdu, placu manewrowego i chodników z kostki betonowej. Brama wjazdowa
samonośna przesuwna z napędem umieszczonym w słupie, sterowana autopilotem.
Pozostała część terenu przeznaczona na zieleń dekoracyjną niską w postaci trawników i
nasadzeń z krzewów ozdobnych. Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na
nieutwardzony teren własnej działki. Na terenie objętym opracowaniem wykonano
infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania budynku,

Zakres prac obejmował :

Koszt inwestycji: 320 000,00 zł



 bieżnia okólna trzytorowa o długości 333 m z odcinkiem prostym 120 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem liniowym, 
skocznia do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu (rozbieg długości 40,0 m z piaskownicami 8,0m x 2,7m), 
skocznia do skoku wzwyż (rozbieg o nawierzchni poliuretanowej długości od 15,0m do 20,0 m, zeskok na materac), 
pole do rzutu kulą - rzutnia betonowa (pole o nawierzchni mączki ceglanej, piłkochwyt o wysokości 6,00 m 
oświetlenie boiska na 6 masztach oświetleniowych, 
drenaż pod polem do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal, pod rzutnią do pchnięcia kulą, odwodnienie bieżni, 
trybuny na 186 miejsc (na istniejącej skarpie). 

Przedmiotem inwestycji jest budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej w ramach przebudowy istniejącego kompleksu
boiska sportowego, w miejscowości Piątnica Poduchowna.
Zakres prac obejmował:

Koszt inwestycji: 1 386 665,33 zł
Inwestycja współfinansowana w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w wysokości 600 000,00 zł/

Budowa  szkolno – treningowych obiektów
lekkoatletycznych  przy Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



Prace ziemne (oczyszczenie terenu oraz oprysk herbicydami, wyprofilowanie 
i wyrównanie terenu, wywóz powstałych nieczystości;
Montaż punktów oświetleniowych oraz wykonanie ciągów pieszych i obrzeży ze stali
galwanizowanej;
Montaż ogrodzenia z liny jutowej;
Nasadzenie roślin wraz z przygotowaniem podłoża oraz założenie trawnika.

Na przedmiot inwestycji składał się następujący zakres rzeczowy prac i robót budowlanych:

Koszt inwestycji: 69 741,00 zł.
Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
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Zagospodarowanie terenu  wokół stawu przy szkole
podstawowej w Jeziorku 

Budowa placu zabaw w Górkach – Sypniewo i
doposażenie istniejącego placu zabaw  w Piątnicy
Poduchownej

Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw na działce nr 4 w Górkach – Sypniewo.
Doposażenie istniejącego placu zabaw w Piątnicy Poduchownej – dostawa i montaż
zestawu zabawowego

W zakres prac wchodziło:

Koszt inwestycji: 19 999,80  zł.
Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



Budowa linii  kablowej  niskiego napięcia przeznaczonej
do zasilania istniejącej studni głębinowej  nr 3 w Piątnicy
Poduchownej

Budowa linii kablowej niskiego napięcia o łącznej długości 251 m wraz z oznakowaniem
Doprowadzenie terenu inwestycji do stanu pierwotnego poprzez utwardzenie gruntu i odtworzenie nawierzchni.
Inne prace towarzyszące wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

Na zakres przedsięwzięcia składa się następujący zakres rzeczowy prac i robót budowlanych:

Koszt inwestycji: 27 404,40 zł
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budowa kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm oraz budowa wpustów deszczowych,
na potrzeby budowy kanału deszczowego konieczna jest rozbiórka kolidującego i nieczynnego wodociągu.
łączna długość projektowanego kanału deszczowego wynosi 65,2 m. 
dodatkowo przewiduje się budowę dwóch wpustów deszczowych wraz z przykanalikami PCV fi 200.
planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35,
obręb Piątnica Poduchowna.
oraz inne prace towarzyszące wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

Na zakres inwestycji składał się następujący zakres robót:

Koszt inwestycji: 71 955,00 zł

Budowa kanału deszczowego   w Piątnicy Poduchownej

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
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Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej 
w gminie Piątnica – świetlica wiejska w Kosakach

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
Wykonanie podbitki dachu z perforowanego PCV w kolorze zgodnym z kolorem dachu;
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem;
Wykonanie zaprawy tynkarskiej cienkowarstwowej z tynku mineralnego;
Montaż zewnętrznych parapetów stalowych;
Wykonanie opaski wokół budynku z obrzeży i kostki betonowej oraz schodów wejściowych;
Montaż instalacji odgromowej.

Do zakresu wykonanych robót wchodziły:

Koszt inwestycji: 35 079,60 zł.
Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Remont obiektów na cmentarzu wojennym w Jeziorku

prace przy mogile (odnowienie ogrodzenia, odnowienie krzyża marmurowego na cokole
żelbetowym, odnowienie płyty z imionami zmarłych oraz wymiana płyt chodnikowych
wewnątrz mogiły.
wykonanie i montaż nowego krzyża drewnianego o przekroju 20x20 cm i wysokości 4,5 m z
belką poprzeczną o długości 2,0 m z modrzewia syberyjskiego wraz z nowym fundamentem; 
prace przy małej architekturze (odnowienie ławek, dostawa i montaż uchwytów na flagę,
wykonanie fundamentu pod tablicę informacyjną, z jej oczyszczeniem i montażem).

Zakres remontu obejmował:

Koszt inwestycji: 36 900,00 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach Porozumienia z dnia 27 kwietnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą
Podlaskim a Wójtem Gminy Piątnica w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Piątnica.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



DROGI NA TERENIE GMINY PIĄTNICA

63%
PIĄTNICA - GRAJEWO
KISIELNICA - PISZ
PIĄTNICA - JEŻEWO

DROGI KRAJOWE NA TERENIE 
GMINY PIĄTNICA:

PIĄTNICA - JEDWABNE

DROGI WOJEWÓDZKIE NA TERENIE
 GMINY PIĄTNICA:

KOBYLIN - WYSOKIE - ROGIENICE PIASECZNE
PIĄTNICA PODUCHOWNA - CZARNOCIN - PĘZA - CHLUDNIE -
KUPNINA - SERWATKI
ROGIENICE WIELKIE - MURAWY - KISIELNICA
GÓRKI - DOBRZYJAŁOWO - PIEŃKI BOROWE - KORYTKI - KAIMY
BUDY MIKOŁAJKA
MOTYKA
STARY CYDZYN - RZĄDKOWO - WYRZYKI
OD DROGI NR 668 DO PONIAT
WIKTORZYN - OLSZYNY - WYŁUDZIN - GUTY
OD DROGI NR 1934B - ŁOMŻA
PIĄTNICA PODUCHOWNA - KALINOWO - DROZDOWO -
NIEWODOWO - KRZEWO - KOSSAKI - BRONOWO - NIWKOWO -
WIZNA
STARE KRZEWO - NOWE KRZEWO
WIKTORZYN - ŻELECHY - TRUSZKI
WIZNA - SREBROWO - MRÓWKI - NIEŁAWICE - KOKOSZKI -
GUTY - KOWNATY
BRONOWO - JANCZEWO - BOŻEJEWO - TARASKOWO - OLSZYNY

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY PIĄTNICA:



Ogółem 

95,50 Dróg gminnych
(publicznych) na
dzień 31.12.2020

km

 720 km

ponad
Dróg wewnętrznych
na dzień 31.12.2020

 1
Obiekt mostowy
 na dzień 31.12.2020

Kategoria
drogi

W tym o nawierzchniach:

asfaltowa gruntowa inna 

Gminne
publiczne

Gminne
wewnętrzne

95,50 km

720,00 km

37,00 km

4,6 km

49,30 km

648,00 km

9,2 km

64,7 km

W ramach bieżącego utrzymania dróg, w okresie całego roku prowadzone były prace
obejmujące profilowanie dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych oraz usługi
remontowe w zakresie dowozu kruszywa naturalnego na drogi o nawierzchni gruntowej
i żwirowej na terenie całej gminy.
Łączna wartość wykonanych dostaw i usług wyniosła - 396 155,33 zł.



INFRASTRUKTURA DROGOWA 
I WODOCIĄGOWA

815,KM
DRÓG GMINNYCH W TYM 41,60 KM

DRÓG UTWARDZONYCH

163 800 M
SIECI WODOCIĄGOWEJ NA

KONIEC2020 ROKU, CZYLI  87,10 % 
 DOSTĘPU DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

W GMINIE

32 600 M
SIECI KANALIZACYJNEJ NA KONIEC

2020 ROKU, CZYLI 25,93 %  DOSTĘPU
DO SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE

Rozbudowa systemów oświetlenia drogowego na terenie gminy Piątnica
Przeprowadzona w roku 2020 inwestycja obejmowała budowę na terenie miejscowości Kownaty (dwóch linii),
Stary Cydzyn (dwóch linii) i Rządkowo (dwóch linii), napowietrznych i kablowych linii oświetlenia drogowego wraz
z montażem 23 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED na słupach żelbetowych na terenie powyższych
miejscowości.  
Ogólna wartość wykonanych zadań związanych z rozbudową systemów oświetlenia drogowego na terenie gminy
Piątnica wyniosła 73 800,00 zł



Wartość zadania: 2 785 386,56 złotych
Budowa dofinansowana z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości  

1 433 555,02 zł.

PRZEBUDOWA DRÓG W JEZIORKU: 
ULICE LEŚNA, NOWA I

LESZCZYNOWA 

Wartość zadania: 1 119 582,06 złotych
Budowa dofinansowana z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości

629 060,31 zł.

PRZEBUDOWA DRÓG W PIĄTNICY
PODUCHOWNEJ: OGRODOWA

 I CZĘŚĆ WESOŁEJ 



Wartość zadania: 2 366 387,68 złotych
Budowa dofinansowana z Funduszu Dróg

Samorządowych w wysokości 1 358 460,05
zł oraz z Regionalnego Funduszu Inwestycji

Lokalnych w wysokości 954 284,93 zł. 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104
529 B JURZEC – DOBRZYJAŁOWO –

CYDZYN NA ODCINKU NOWY CYDZYN
– BUDY MIKOŁAJKA 

Wartość zadania: 151 169,00 złotych.

REMONT DROGI GMINNEJ
WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR

73 WE WSI ELŻBIECIN 



INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE NA DROGACH
POWIATOWYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W ŁOMŻY

Gmina Piątnica oprócz własnych inwestycj i  drogowych, które dotyczą dróg gminnych 
w 2020 roku podjęła szereg działań, których efektem są podpisane porozumienia ze
Starostwem Powiatowym w Łomży.
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Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990 m położonego na działce nr 166/2 - obręb Górki
Sypniewo  -  dofinansowanie w wysokości 38 464,00 zł
Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w Dobrzyjałowie wraz z przebudową i rozbudową
dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo  -  Pieńki Borowe gm.Piątnica -
dofinansowanie w wysokości 1 103 296,00  zł
Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki Sypniewo - Górki Szewkowo - dofinansowanie w wysokości 75 033,00 zł 
Remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska  -  Łomża o długości ok. 727 m, gm. Piątnica -
dofinansowanie w wysokości 291 636,00 zł 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1926B Wizna - Srebrowo - Mrowki - Nieławice - Kokoszki - Guty -
Kownaty ,  na odcinku Kokoszki - Guty o dł.  1911 mb.- dofinansowanie w wysokości 11 300,00 zł  
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska - Kalinowo  na odcinku długości ok.
2400 m oraz na podziały nieruchomości - dofinansowanie w wysokości 64 206,00 zł 

Wartość porozumień: 1 583 935,00 zł



141 DECYZJI
O WARUNKACH

ZABUDOWY

4 PRZEKSZTAŁCEŃ
DRÓG  

40 POZWOLEŃ  NA
WYCINKĘ DRZEW

PLAN
ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Określono warunki
zabudowy dla 141

nowych budynków
mieszkalnych

wielorodzinnych,
zagrodowych itd. 

Zmieniono statut
drogi gminne

niepubliczne, na
publiczne dzięki
czemu uzyskano

możliwość remontów
i budowy dróg.

Wydanie pozwoleń
Dzięki wydanym

pozwoleniom
mieszkańcy usunęli

stwarzające
zagrożenia drzewa 

znajdujące się na ich
posesjach.

W trakcie
opracowania jest

zmiana dwóch
miejscowych planów

zagospodarowania
przestrzennego.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE



RODZAJ ODPADU
 

MASA [MG]

2567
Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych w 2020 roku.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

8155
Liczba mieszkańców uwzględnionych

w złożonych deklaracjach na dzień 31.12.2020 r.

Niesegregowane odpady komunalne

(zmieszane)

Opakowania z papieru i tektury

Metale i tworzywa sztuczne

opakowania ze szkła

Odpady biodegradowalne

Popioły

Farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice

Zużyte urządzenia elektryczne i

elektroniczne

Odpady wielkogabarytowe
 

1816,889

214,00

170,44

156,06

152,81

42,660

0,32

0,161

101,61

 

1 607 132,18 zł
ODBIÓR ,TRANSPORT

I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW

 

34 150,99 zł
PSZOK

 

148 945,90 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE



 W 2020 roku w Gminie Piątnica funkcjonowało 7 publicznych
ośmioklasowych szkół podstawowych. Na terenie gminy nie działają

placówki niepubliczne, a oświata oparta jest na systemie publicznym. 
 

 Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Piątnica konsekwentnie dążyła do zapewnienia nauczania na jak najwyższym
poziomie, poprzez zatrudnianie kadry dydaktycznej o wysokich kwalifikacjach, poprawę stanu infrastruktury szkolnej,
wspieranie realizacji innowacyjnych programów finansowych zarówno ze środków krajowych i unijnych.
 Inwestycja w oświatę to nie tylko nakłady finansowe na remonty, zakupy, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi. Jak co
roku w budżecie Gminy Piątnica zapewniono środki na dokształcenie nauczycieli przez wsparcie udziału w studiach
podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych itp. Zgodnie   z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2019 r., poz. 2215 ze zm.) w budżecie zostały zabezpieczone środki na wyżej wymieniony cel w wysokości 63 696,00 zł, co
stanowiło 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższe środki
zostały wykorzystane w 59,33%.

EDUKACJA

UCZNIOWIE

Do 7 placówek
prowadzonych przez

Gminę Piątnica w roku
szkolnym 2019/2020

uczęszczało 1193 uczniów.

KADRA 

Na dzień 30 września 2020
r. łączny wymiar etatów

zatrudnionych nauczycieli
to 168,25,w tym godziny

ponadwymiarowe.

STYPENDIA WÓJTA

 W roku szkolnym 2019/2020
stypendium otrzymywało 30
uczniów, natomiast w roku

szkolnym 2020/2021 stypendium
przyznano 22 uczniom. 

DOWÓZ UCZNIÓW

Od września 2020 r.
dowozem zostało objętych
279 uczniów z 5 placówek

oświatowych z terenu
Gminy Piątnica.



ŚRODKI POZYSKANE W 2020 R. ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 
W RAMACH PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY PIĄTNICA
 

„POSIŁEK W DOMU 
I W SZKOLE” 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
doposażył i poprawił standard obecnie

funkcjonującej stołówki szkolnej, natomiast
Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach
zaadaptowała pomieszczenie na jadalnię.

Łączna wartość zadania to: 131 250,00 zł,
w tym wkład własny gminy: 26 250,00 zł. 
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„0,4 % REZERWY
SUBWENCJI OŚWIATOWEJ”

Wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z

przedmiotów przyrodniczych 
 w publicznych szkołach podstawowych.

Na wniosek Gminy Piątnica Szkoła
Podstawowa w Kisielnicy otrzymała kwotę

73 346,00 zł ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej. 

 „ZDALNA SZKOŁA” 
I  „ZDALNA SZKOŁA +”

Gmina Piątnica w ramach realizacji projektów
pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” oraz jego drugiego etapu pn. „Zdalna

Szkoła +”

Zakup 61 laptopów oraz 2 tablety o
wartości 175 780,00 zł. 



PROGRAM
„POWSZECHNEJ NAUKI

PŁYWANIA”

Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów, którzy
podejmowali dodatkową aktywność fizyczną
poza obowiązkowymi zajęciami wychowania

fizycznego. W szkołach podstawowych z terenu
Gminy Piątnica program był skierowany 

 do uczniów klas III. W projekcie brały udział
wszystkie szkoły z terenu gminy.

Łączny koszt zadania to 15 072,00 zł
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OSE – PROGRAM
PUBLICZNEJ SIECI

TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Realizacja zadania obejmuje okres 2018-2027.
Program ma zagwarantować wyrównanie dostępu do

wiedzy, rozwoju nowych form kształcenia oraz
zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak

i nauczycieli. W 2020 r. wszystkie szkoły z terenu
Gminy Piątnica podpisały umowy o podłączenie

szerokopasmowego Internetu w ramach ww.
projektu. 

1.W 2020 r. 5 na 7 szkół podstawowych z terenu
gminy w 2020 r. korzystało już z bezpłatnego

Internetu. Natomiast podłączenie dwóch szkół
zostało przesunięte na kolejny rok. Te dwie placówki:

Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach oraz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy, w ramach

rekompensaty otrzymały po 25 tabletów z dostępem
do bezpłatnego Internetu.

 

Program dający szkołom dostęp do
szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego

Internetu.

„SZKOLNY KLUB
SPORTOWY” 

1.W programie wzięło udział 11 grup
ćwiczeniowych  z 7 szkół podstawowych z

terenu gminy. W ramach tego projektu
uczniowie mogli dwa razy w tygodniu

korzystać z zajęć sportowych organizowanych
w szkole lub na Gminnej Hali Sportowej w

Piątnicy.
 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla
uczniów . Środki na realizację tego

zadania pochodzą z Podlaskiej
Federacji Sportu. 



DODATKOWE ZAJĘCIA
SPORTOWE DLA

UCZNIÓW 

w 2020 r. projektem zostało objęte 5 szkół
podstawowych z terenu Gminy Piątnica. W ramach

tego programu uczniowie uczestniczyli w
dodatkowych zajęciach,

Zajęcia sfinansowane  w 100% ze
środków zewnętrznych – z Podlaskiego

Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego, który otrzymał na ten cel
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i

Turystyki.
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PROJEKT UE „EDUKACJA
SZANSĄ NA LEPSZY START

projekt mający na celu wsparcie małych szkół z zakresu
kształcenia ogólnego realizowany przez Gminę Piątnica -
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy wraz z LOGOS

Centrum Edukacyjne. W projekcie uczestniczyły szkoły
podstawowe w: Dobrzyjałowie, Jeziorku, Olszynach 

 i Rakowie-Boginiach

W roku 2020 plan wynosił: 57 622,19 zł, z czego
wkład własny wynosił: 7 647,50 zł. 

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA 
 W BUDYNKACH
PUBLICZNYCH

. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 697
547,79 zł. Prace w szkole objęły

termomodernizację budynku, wymianę starego
pieca węglowego na ekologiczny wraz  z

wymianą instalacji. Zastąpione zostało również
oświetlenie wewnątrz budynku na

energooszczędne. Projekt był realizowany przez
Urząd Gminy w Piątnicy.

 

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
otrzymała dofinansowanie w kwocie

467 257,83 zł. 



 „WSPARCIE NA STARCIE – PROGRAM
EDUKACYJNY DLA DZIECI I

NAUCZYCIELI Z GMINY PIĄTNICA” 

wsparcie nauczycieli (innowacyjne warsztaty oraz szkolenie z efektywnej
nauki);
wsparcie uczniów (organizacja zajęć: kulinarnych, wokalno-instrumentalnych,
muzyczno-rytmicznych, programowania dla najmłodszych, dodatkowych z
języka polskiego dla uczniów powracających do Polski oraz z języka
niemieckiego, nauka przez eksperymenty, efektywna nauka, doradztwo
zawodowe dla najmłodszych oraz English Drama Club – koło teatralne w
języku angielskim). Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w 2021 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie sprawności nauczania, wiedzy 
i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kształtowanie umiejętności uczenia

w obszarze kompetencji kluczowych wśród dzieci. 
W zakresie projektu planowane jest:

w ramach projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
otrzyma 328 730,28 zł (w tym 303 230,28 zł dofinansowania). 
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WYPOSAŻENIE SZKÓŁ 
W PODRĘCZNIKI,  MATERIAŁY

EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY
ĆWICZENIOWE

Dotacja przyznawana przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. W 2020 r. wysokość dotacji w Gminie Piątnica

wyniosła 103 139,23 zł.
 



subwencja oświatowa, w ogólnej kwocie 9 721
718,00 zł;
rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w
kwocie 109 869,00 zł, w tym 73 346,00 zł na
doposażenie pracowni przyrodniczych i 36
523,00 zł na odprawy zwolnionych nauczycieli;
dotacja przedszkolna w kwocie 347 168,00 zł;
dotacja na zadania zlecone (zakup
podręczników i materiałów) w kwocie 103 139,23
zł;
dotacja z wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 92 972,74
zł;
dofinansowanie projektu ze środków
europejskich w kwocie 49 974,69 zł. 

 W 2020 r. wydatki na oświatę wynosiły 19 537
336,20 zł, w tym dział 750 – 885 863,74 zł, dział 801 – 
 17 873 633,40 zł oraz dział 854 – 777 839,06 zł. 

Zostały one pokryte środkami z budżetu państwa
(subwencja oświatowa i dotacja), które
zabezpieczyły 53,36% kosztów, pozostałe 46,64% to
środki własne Gminy Piątnica. Środki otrzymane z
budżetu państwa to:

FINANSOWANIE ZADAŃ
OŚWIATOWYCH 

W GMINIE PIĄTNICA



wszystkie nasze placówki oświatowe otrzymały nieodpłatnie, na okres 18 miesięcy, automatyczne dyspensery wraz z płynem do
dezynfekcji. Po upływie czasu bezpłatnego używania, placówki mają możliwość podjęcia decyzji o dalszej współpracy z zakresie
użytkowania sprzętu. Użyczającym dyspensery jest Polfa Tarchomin SA;
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łomży przekazało na rzecz szkół 400 litrów płynów do
dezynfekcji, które na bieżąco są rozdysponowywane szkołom z terenu Gminy Piątnica;
Dyrektorzy szkół w ramach posiadanych środków zakupili dodatkowe urządzenia i środki niezbędne do zachowania reżimu
sanitarnego;
Dyrektorzy opracowali wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki
placówki oraz zaleceń wskazanych w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz
Główny Inspektorat Sanitarny;
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy wyposażyło kierowców i opiekunów autobusów szkolnych w niezbędne środki do ochrony
osobistej, zakupiło termometry, które służyły do mierzenia temperatury dzieciom w autobusach szkolnych oraz maseczki, które w
trakcie przewozu uczniów są obowiązkowe.

 Obowiązujący od 20 marca 2020 r. w Polsce stan epidemii nałożył obowiązek stosowania wytycznych w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed COVID-19. To natomiast wiązało się z ogromem prac tj.: tworzeniem dodatkowych
wewnątrzszkolnych procedur, zabezpieczeniem większej ilości środków do dezynfekcji i czystości oraz przeszkoleniem pracowników. 
 

W ramach przygotowania w okresie pandemii:
1.

2.

3.

4.

5.

 

Powyższe działania wymagały od Dyrektorów ogromnego nakładu pracy oraz zaangażowania środków finansowych. Gmina Piątnica jako
organ prowadzący musiała zabezpieczyć dodatkowe środki, które pozwoliły na zakup niezbędnych produktów do dezynfekcji i ochrony
osobistej pracowników.  Budżety szkół były planowane w okresie, gdy nic nie wskazywało, iż w 2020 r. będziemy zmagać się z epidemią
COVID-19.
 Jednak w 2020 r. priorytetem było nie tylko zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w trakcie
realizacji zajęć stacjonarnie w szkołach, ale przede wszystkim organizacja zdalnego nauczania. E-nauczanie to ogromne wyzwanie, które
pojawiło się zupełnie niespodziewanie. Dyrektorzy naszych placówek, przy dużym wsparciu organu prowadzącego, zrobili wszystko, aby
ta forma nauki była jak najbardziej efektywna oraz przyniosła korzyści uczniom. Na podstawie posiadanych informacji można stwierdzić, iż
w Gminie Piątnica zdalne nauczanie funkcjonuje bardzo dobrze. Udało się to osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektorów szkół,
kadrze pedagogicznej i uczniów. Nieocenione było również wsparcie ze strony rodziców.

ZABEZPIECZENIE przed COVID-19 w szkołach Gminy Piątnica
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ŚWIADCZENIE RODZINNE
ZASIŁKI RODZINNE
POMOC SPOŁECZNA

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA
CHOROBA 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
BEZROBOCIE 

ZASIŁEK OKRESOWY   13 RODZIN
ZASIŁEK STAŁY             34 RODZINY
ZASIŁEK CELOWY        41 RODZIN

Największe wydatki w roku 2020 OPS w
Piątnicy były w ramach realizacji zadań:

Najczęstszym powodem przyznawania
pomocy w 2020 roku było:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
realizując zadania ustawy o pomocy
społecznej w 2020 roku udzielił pomocy 95
rodzinom, w skład których wchodziło 286
osób. 

W ramach świadczeń pieniężnych OPS w
Piątnicy w 2020 roku przyznał następujące
świadczenia:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

We współpracy z Polskim Komitetem
Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w
Łomży, w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, pracownicy Centrum Usług
Samorządowych, strażacy OSP oraz
pracownicy OPS w Piątnicy dostarczyli paczki
pod wskazane adresy. 
OPS w Piątnicy wraz z Wójtem Arturem
Wierzbowskim również zorganizowali paczki
świąteczne, które zostały dostarczone do
najbardziej potrzebujących mieszkańców
naszej gminy.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w
Piątnicy realizuje zadania mające na
celu rozwiązywanie problemów
społecznych zapewniając
mieszkańcom bezpieczeństwo
socjalne oraz zminimalizowanie
rozmiarów i skutków ubóstwa,
bezrobocia jak i innych zjawisk
społecznie negatywnych. Pomoc
opiera się głównie na przyznawaniu
świadczeń pieniężnych,
niepieniężnych oraz szeroko
rozumianej pracy socjalnej. Ośrodek
Pomocy Społecznej prowadzi działania
z zakresu profilaktyki przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w ramach
których organizuje kampanie
profilaktyczno-edukacyjne oraz
informacyjne w celu uświadomieniu
społeczeństwu negatywnych skutków
stosowania przemocy. 

POMOC SPOŁECZNA

16 883 786,15  zł
Wykonanie budźetu OPS w Piątnicy w 2020 roku



Usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne

W 2020 roku specjalistycznymi usługami
objęto 2 osoby z terenu naszej gminy.
Łączny koszt usług to 20 764,29 zł.

Domy pomocy społecznej
W 2020 roku OPS w Piątnicy opłacał
pobyt dla 8 osób. Ogólny koszt pobytu
wyniósł 214 065,33 zł.

Piecza zastępcza
W rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w 2020
roku znajdowało się 4 dzieci. Wydatki
Gminy Piątnica za pobyt dzieci
umieszczanych w placówkach wyniosły
29 169,83 zł.

Fundusz alimentacyjny
W 2020 roku postępowanie odnośnie
dłużników alimentacyjnych prowadzone
było wobec 21 osób zamieszkujących teren
naszej gminy.
Ilość osób otrzymujących fundusz w 2020
roku wynosiła 34 osoby. Kwota
wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wyniosła 147 802,53 zł.

W roku 2020 z programu rodzina 500+ oraz
300+ ośrodek wypłacił świadczenia na
łączną kwotę 

15 906 725,12 zł
 

W roku 2020 wydano

99 
kart dużej rodziny

  dotacje celowe dla stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych 73 000,00 zł
diety członków Komisji  23 270,00 zł 
koszty postępowania sądowego 1 633,96 zł 
wynagrodzenie biegłych 5 642,39 zł
 materiały biurowe 1 904,30 zł
 nagrody w konkursach „ bal” 500,00 zł
  wydatki na szkolenia 660,00 zł

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ramach swojej działalności GKRPA
wydatkowała kwotę 145 237,00 zł m.in. na:

Na realizację zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych, stypendiów i zasiłków w 2020
roku wydano 

475 588,37 zł

warsztatach pracy twórczej,
warsztatach kulinarnych,
warsztatach aktywności ruchowej, 
zajęciach kulturalno- oświatowych w
ramach których zorganizowano
wycieczkę,
zajęciach integracyjnych,
zajęciach edukacyjnych,
spotkaniach
wewnątrzpokoleniowych. 

FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO
DOMU SENIOR WIGOR

Wsparciem w Dziennym Domu objętych
jest 20 seniorów z terenu naszej gminy,
którzy brali udział w: 

Łączny koszt realizacji: 228 335,57 zł



DZIENNY DOM SENIOR - WIGOR 
W GÓRKACH SYPNIEWO

Na pomoc i wsparcie ośrodka mogą tez
liczyć osoby w starszym wieku, które
mają możliwość korzystania z Dziennego
Domu Senior – WIGOR  w Górkach
Sypniewo. Ze względu na zagrożenie
epidemiczne, w 2020 roku częściowo
działaliśmy w sposób alternatywny:
materiały do zajęć, wykreślanki, gazetki
oraz obiady dostarczane były
bezpośrednio do naszych
podopiecznych. Mimo szalejącej
pandemii, nasi seniorzy odwiedzili
ukochane Bieszczady.

„DRUGA SZANSA"

 Od 1 września 2018 r. Fundacja Dialog wraz
z Gminą Łomża i Gminą Piątnica realizuje
projekt pn. „DRUGA SZANSA”. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Wsparciem zostało objętych 50
mieszkańców z terenu Gminy Piątnica i
Gminy Łomża. Wartość projektu wynosi 1
569 216,98 zł, dofinansowanie 1 307 418,68
zł natomiast wkład własny stanowi kwotę 
 261 798,30 zł jako świadczenia
integracyjne wypłacane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Łomży uczestnikom
Centrum Integracji Społecznej. W ramach
projektu utworzone zostało Centrum
Integracji Społecznej, w którym 
 uczestniczyły 34 osoby w trzech grupach:
zieleni, remontowo-drogowej i
gastronomicznej. Dodatkowo 16 osób miało
możliwość uzyskania kwalifikacji
zawodowych a także uczestniczenia w
płatnych stażach u wybranych
pracodawców.

„LIDERZY KOOPERACJI”

W ubiegłym roku zakończyliśmy naszą
część działań w ramach projektu
„Liderzy Kooperacji”, którego celem
było wypracowanie i wdrożenie Modelu
Kooperacji (modelowego schematu
współpracy) pomiędzy instytucjami
pomocy i integracji społecznej, a innymi
podmiotami z sektora polityki
społecznej istotnych z punktu widzenia
włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa dla gmin wiejskich. W ramach
działań związanych ze zwalczaniem
epidemii, OPS w Piątnicy, DD Senior
Wigor, GOK oraz OSP zostały
wyposażone w środki ochrony osobistej
oraz termometry i ozonatory.



Przygotowanie pracowników
systemu wsparcia rodziny i
realizacje projektu na rzecz
rodziców z trudnościami
opiekuńczo – wychowawczymi
poprzez przygotowanie
merytoryczne kadry przez
autorów programu ODZYSKAĆ
DZIECKO

„ODZYSKAĆ DZIECKO”

Na W 2020 roku
współpracowaliśmy z Fundacją
Dialog i Fundacją Korale w realizacji
projektu„Odzyskać dziecko”. W
ramach projektu realizowane były
następujące działania: 

1.

 Mediacje z nastolatkami – warsztaty jak
rozmawiać z nastolatkiem skierowane do
rodziców i opiekunów
Trening Zastępowania Agresji
Praca metodą ruchu rozwijającego
Weroniki Scherborn
Program Wzmacniania Rodziny
Szkolenie pretestowe KORP

2.Szkolenia specjalistyczne dla kadry służące
realizacji pracy z dziećmi i rodzicami min:

3.Superwizja indywidualna i grupowa.
4. Opracowanie poradnika dla rodzin
ODZYSKAĆ DZIECKO
5. Warsztaty specjalistyczne dla dzieci i
rodziców.
6. Praca specjalistyczna z rodzicami –
terapia, mediacje.
7. Praca specjalistyczna z dziećmi –
diagnoza, terapia.

LOKALNY PUNKT POMOCY
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Kolejny rok współpracowaliśmy z Centrum
Aktywności Społecznej PRYZMAT,
udostępniając pomieszczenia Lokalnemu
Punktowi Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem, w ramach którego osoby
pokrzywdzone przestępstwem i członkowie
ich rodzin, a także świadkowie i osoby im
najbliższe, skorzystają z nieodpłatnej
pomocy prawnej, psychologicznej,
materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.
W ramach bieżącej pracy Ośrodka
prowadziliśmy prawie 1700 postępowań
związanych z przyznawaniem świadczeń
rodzinnych, wychowawczych i dobry start,
275 postępowań związanych z
przyznawaniem świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, stypendiów szkolnych,
postępowań wobec dłużników oraz 490
postępowań w ramach pracy socjalnej.



wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP                        
107 362,02 zł,
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 34 096,75 zł,
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 265 917,46 zł, 
ubezpieczenie sprzętu oraz członków OSP 40 211 zł.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano  kwotę 
748 600,77 zł, w tym:

W ramach wydatków inwestycyjnych zbudowano garaż dla OSP Drozdowo 262 716,54 zł, wykonano bramę ogrodzeniową dla OSP
Dobrzyjałowo w ramach funduszu sołeckiego 10 297 zł oraz dofinansowano zakup kostki przed garażem OSP Drozdowo 28 000 zł.

W roku 2020 r. zaplanowane były Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Piątnica. Niestety, z powodu zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-Cov-2 to, jak również inne przedsięwzięcia wiążące się z zgromadzeniami znacznej ilości osób w jednym miejscu zostały
zakazane. Zawody te najprawdopodobniej odbędą się w roku 2021 o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie. 
Ubiegły 2020 rok z uwagi na zaistniałe zagrożenie epidemiologiczne na terenie całego kraju był rokiem szczególnym. Jednostki
OSP zostały odgórnie włączone do niektórych działań walki z pandemią. Strażacy uczestniczyli w przekazywaniu komunikatów
głosowych mieszkańcom, w szyciu i roznoszeniu maseczek, dowożeniu zakupów dla osób objętych izolacją bądź kwarantanną. 
              
Analizując wydatki ponoszone na ten cel należy mieć świadomość, że inwestując w  ochronę przeciwpożarową zwiększamy
potencjalne możliwości zasobów, które w sytuacjach kryzysowych, sytuacjach zagrożenia życia lub mienia mogłyby być
skierowane do niesienia pomocy w ratowaniu życia i minimalizowaniu strat w mieniu.   

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Piątnica
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Wymiana doświadczeń oraz kreatywne warsztaty to główny element spotkania
zorganizowanego z okazji Dnia Sołtysa.
W przestrzeni Facebook w Warszawie odbyło się spotkanie Sołtysów i przedstawicieli
z gmin Piątnica i Lisewo zorganizowane przez Panią Monikę Żochowską, pochodzącą z
Drozdowa właścicielki firmy Glov. Warsztaty kreatywne poprowadził Wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz.
Podczas wizyty odbyła się prezentacja gmin oraz wymiana doświadczeń dotyczących
funkcjonowania Sołtysów i współpracy na szczeblu gminnym. Było to bardzo
wartościowe wydarzenie, podczas którego zostały wypracowane wspólne założenia i
plany dotyczące rozwoju gmin.

Rok 2020 był rokiem wielu wyzwań, nie tylko związanych z pandemią. Dzięki wsparciu
Wojsk Obrony Terytorialnej mogliśmy szybko reagować na potrzeby naszych
mieszkańców. Przykładem tych działań jest pomoc przy skutkach gwałtownych burz,
porywistych wiatrów czy ulew, ale również pomoc w dostawie paczek żywieniowych.
W lipcu 2020 roku na terenie gminy podczas licznych zalań i podtopień, czy też
zniszczonych budynków i drzew "Terytorialsi" pomagali w usuwaniu skutków klęsk.
Pomoc ta okazała się nieoceniona i bardzo ważna. Dziękujemy. 

Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej

Kreatywne spotkanie Sołtysów



Jako pierwsi na terenie powiatu łomżyńskiego rozpoczęliśmy akcję ,,Maseczka dla mieszkańca”. Przy współpracy z mieszkańcami oraz
druhami z OSP Gminy Piątnica, uszyliśmy 5 148 maseczek. Zostały one dostarczone do 2 574 domów po 2 szt. w pakiecie, razem ze
stosownymi informatorami. 
Wsparcie dla seniora w robieniu zakupów i wykupieniu leków. Akcja prowadzona wraz z Druhami Strażakami OSP Gminy Piątnica. Wspierając
lokalnych przedsiębiorców zakupy dokonywane były w lokalnych sklepach na terenie Gminy Piątnica. 
Dokonano zakupu generatora ozonu Trioxygen 20 oraz maseczek z pochłaniaczem. Generator ozonu wykorzystywany jest do dezynfekcji
pomieszczeń urzędu, a także obiektów należących do jednostek organizacyjnych gminy, placówek szkolnych i autokarów dowożących dzieci
do szkół.
Wyposażenie urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek OSP Gminy Piątnica w płyny dezynfekujące, maseczki i rękawice
ochronne, termometry, pulsoksymetry. 
Wyposażenie druhów OSP Gminy Piątnica w środki ochrony indywidualnej chroniącej przed zakażeniem podczas akcji ratowniczych
(kombinezony, maski, gogle i przyłbice ochronne)
Przekazanie materiałów do szycia maseczek dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży
Wsparcie działań Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży poprzez
przekazanie profesjonalnych masek z wymiennym filtrem oraz przyłbice ochronne
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zapobieganiu rozprzestrzeniania i zwalczaniu koronawirusa poprzez
dystrybuuje plakatów, ulotek oraz umieszczanie materiałów informacyjnych na stronach internetowych, a także poprzez system powiadomień
SMS. W działaniach udział wzięli również strażacy OSP Gminy Piątnica przez przekazywanie komunikatów głosowych we wszystkich
miejscowościach na ternie gminy.
Dyżury Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy. Infolinia
dedykowana była w szczególności do osób starszych i samotnych. 
Dostosowanie pracy urzędu i jednostek organizacyjnych do bieżących wytycznych  z zaleceniem kontaktu drogą elektroniczną: email, e-puap
lub telefonicznie. Umożliwiono także składanie wniosków bezpośrednio do specjalnie przygotowanych skrzynek, w trybie pilnym
uruchomiono biuro podawcze zlokalizowane z tyłu budynku. 
Odwołanie wszelkich imprez masowych i dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i innych; 

W związku z pandemią koronawirusa podjęliśmy szereg działań profilaktycznych:

Rok 2020 był rokiem pandemicznym, który wpłynął na codzienne
życie każdego mieszkańca. Jednostki samorządu terytorialnego
stanęły przed ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi i
f inansowymi.  Po raz pierwszy zagrożenie wirusem miało tak istotny
wpływ zarówno na społeczeństwo i  gospodarkę, jak i  na
administrację publiczną wszystkich szczebli .



Wydarzenia gminne, których odbiorcami są mieszkańcy naszej gminy
to nieodłączny element życia społecznego. Dzięki aktywnej

działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy mieszkańcy mogą
brać udział w licznych wydarzeniach jakimi są koncerty, spektakle,

pikniki czy wycieczki. 

WYDARZENIA GMINNE



„Piątnickie granie z WOŚPEM” to nazwa imprezy towarzyszącej 28 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Piątnicy w dniu ogólnopolskiego finału tj. 12 stycznia 2020 r.

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Seniorów „Piątniczanie”
W niedzielę, poprzedzającą Święto Trzech Króli, podczas mszy świętej w kościele parafialnym w Piątnicy, odbył się koncert kolęd i pastorałek
wykonaniu Zespołu Seniorów Piątniczanie. Inicjatorem tego wydarzenia był ks. Proboszcz Szczepan Dobecki, który ponownie zaprosił Piątniczan do
wspólnego kolędowania.

Kabaret Czwarta Fala - „Made in Poland”
Najnowszym programem „Made in Poland” w wykonaniu Kabaretu Czwarta Fala rozpoczęty został tegoroczny cykl spotkań pn. „Znani i lubiani”. Było
to ponad godzinne spotkanie z dwoma, a raczej trzema „artystami”, którzy udowodnili, że potrafią rozbawić każdą publiczność nie dotykając
tematów politycznych i religijnych.

FERIADA 2020
Pierwszy tydzień ferii zimowych rozpoczęty został od spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Łomży, którzy przypomnieli
podstawowe zasady poruszania się pieszych oraz radzili jak unikać zagrożeń w czasie zabaw na dworze i w domu. Uczestnicy Feriady odwiedzili
również łomżyński Park Wodny, zwiedzili Stadion Miejski w Białymstoku wraz ze strefą rozrywki oraz lodowisko BOSiRu, a w kinie Helios obejrzeli
film „Doktor Dolitte”.

Robert Cichowicz - Koncert walentynkowy
W wigilię dnia Świętego Walentego w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy miał miejsce (13.02.2020 r.) autorski koncert Roberta Cichowicza wraz z
towarzyszącymi muzykami. Była to swoista kartka walentynkowa wysłana do wszystkich, którzy kochają i są kochani. W koncercie mieliśmy okazję
usłyszeć premierowe utwory oraz te, które są dobrze znane miłośnikom twórczości tego lokalnego artysty, lecz zaprezentowane w nowych
aranżacjach.

Koncert Walentynkowy w Drozdowie
W niedzielne popołudnie niedługo po Walentynkach (16.02.2020) w sali Remizy OSP w Drozdowie, ponad 150 osób uczestniczyło w „Koncercie
walentynkowym” zorganizowanym przez Świetlicę Wiejską w Drozdowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. W programie, obok uzdolnionej
młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Drozdowie wystąpił Michał Sawicki – śpiewający akordeonista z Łomży, który zaproponował publiczności
bardzo udaną wycieczkę po polskich szlagierach.
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Życzenia, piosenka, kwiatki i kabaret – czyli Dzień Kobiet w GOK-u.
6 marca było miło, serdecznie, wesoło i lirycznie, a to dzięki utalentowanym osobom od zawsze związanych z naszą gminą, którym od lat wielu
scena nie jest obca, albo już nie jest obca.

Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. "Przyjaciel i wychowawca – Karol Wojtyła"
Pragnąc włączyć się w obchody setnej rocznicy urodzin naszego wielkiego rodaka i papieża młodych – Karola Wojtyły, zachęciliśmy dzieci i
młodzież z powiatu łomżyńskiego (z wyłączeniem miasta Łomża) do udziału w konkursie plastycznym i tworzenia dzieł inspirowanych jego życiem,
twórczością i naukami.

Spinamy „Klamrą kultury” naszą gminę, czyli badamy kulturę w Gminie Piątnica oraz wspieramy Wasze kulturalne inicjatywy lokalne.
Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy od marca 2020 r. do końca listopada 2020 r. realizował dwuetapowy projekt pn. „Klamra kultury” w ramach
programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” Narodowego Centrum Kultury.

Dzień Dziecka - "Chase w magicznym programie"
Z pewnością młodzi mieszkańcy naszej gminy pamiętają organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy z okazji Dnia Dziecka, wycieczki
do najpiękniejszych miejsc północno-wschodniej części naszego kraju. Jednak sytuacja związana z ogólnoświatową walką z wirusem, zmusiła
organizatorów do rezygnacji z wyjazdu i zmiany planów dotyczących świętowania Dnia Dziecka. Dlatego też, wspólnie z Teatrem FORMA, GOK
Piątnica zaprosił wszystkie dzieci do obejrzenia specjalnego pokazu magii i iluzji pt. „Chase w magicznym programie” siedząc wygodnie w
domowym fotelu. 

Rodzinny Konkurs Literacki
Międzynarodowy Dzień Rodziny, który obchodzimy 15 maja był idealnym pretekstem do tego, aby zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Piątnica
do udziału w I Rodzinnym Konkursie Literackim „Zabawny wiersz o...” Nowa propozycja konkursowa naszego Ośrodka, adresowana do wszystkich
rodzin z terenu Gminy Piątnica miała na celu zachęcenie całych rodzin do przesyłania efektów swojej literackiej twórczości.

Słoneczny piknik podczas "Pożegnania Wakacji" w Drozdowie
Mimo złych prognoz pogodowych w czwartkowe (27.08.2020 r.) popołudnie nad Świetlicą Wiejską w Drozdowie świeciło ładne słoneczko dzięki
czemu dzieci i młodzież mogła w należyty sposób pożegnać tegoroczne wakacje.

1.Karczmarza z Bronowic Małych, wielkie kłopoty z „sukcesem”.
W sobotni październikowy wieczór (10.10.2020 r) Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zaproponował mieszkańcom Gminy Piątnica i okolic niezwykle
zabawny spektakl teatralny pt. „Rachel czy Pepka? - czyli geszefty, szmoncesy i kłopoty Singera” w reżyserii Mariusza Marczyka, w wykonaniu
artystów Sceny RODE.

XXV Nadnarwiański Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Piątnica 2020
22 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy odbył się Jubileuszowy XXV Nadnarwiański Konkurs Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej Piątnica 2020. Konkurs przebiegał przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez MKiDN oraz GIS, dodatkowo
wspartych własnymi zabiegami pozwalającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii SARS-CoV-2.
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Opracowanie:
Urząd Gminy Piątnica

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe referatów Urzędu gminy Piątnica oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Piątnica. 
Raport o Stanie Gminy 2020 zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2020 roku, o ile w tekście nie
zaznaczono inaczej.


