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Szanowni Państwo, 
 Z satysfakcją przedstawiam Raport o Stanie Gminy za rok 2019. Przedkładam go Radzie Gminy 

oraz mieszkańcom jako podsumowanie działalności samorządu w 2019 roku. Jest to już drugi tego 

rodzaju dokument przygotowany zgodnie z wymogami Ustawy o samorządzie gminnym. Jestem 

przekonany, że Raport stanowi kompleksowe i rzetelne podsumowanie działań samorządu Gminy 

Piątnica w roku ubiegłym, z uwzględnieniem perspektywy i dorobku lat ubiegłych.  

 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że lektura Raportu uświadomi nam, jak ważną sprawą jest 

zaangażowanie w sprawy Gminy i sprawne nią zarządzanie. W perspektywie ostatnich 30 lat, a także po 

kilku miesiącach walki z pandemią , widzimy szczególnie dobrze, że siła i przyszłość samorządu nie zależą 

jedynie od wypełniania obowiązujących przepisów prawa – choć stanowią one niezbędny fundament, 

ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc Gminę dzień po dniu.  

Nie na wszystko mamy wpływ, co w 2020 roku dotkliwie uświadomiła nam pandemia i związany z nią 

kryzys. Jednak sytuacje takie mobilizują nas do większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności 

za los i warunki życia każdego naszego mieszkańca. Razem możemy więcej. 

 

Wierzę, że znajdziecie Państwo w tym Raporcie rzetelne i dobre informacje, szczególnie potrzebne  

w obecnych czasach dla budowy wzajemnego zaufania i współpracy. Dane i informacje ujęte  

w niniejszym Raporcie będą podstawą dla ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Piątnica w roku bieżącym. 

 

Jak zwykle zapraszam Państwa do zgłaszania  opinii i sugestii na temat Raportu i zaproponowanego  

w nim modelu prezentowania informacji. Raport będzie doskonalony i uzupełniany w kolejnych latach, 

zgodnie z sugestiami wszystkich zainteresowanych sprawami Gminy Piątnica.  

 

 

 

Wójt Gminy Piątnica 

Artur Wierzbowski 

Wójt Gminy Piątnica 
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Niniejszy „Raport o stanie Gminy Piątnica za 2019 rok” to ostatnia nowelizacja ustawy o samorządzie 

gminnym, gdzie ustawodawca wprowadził nową instytucję raportu o stanie gminy, który ma stanowić 

podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. 

Raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku do dnia 31 maja. 

Ustawodawca połączył procedurę rozpatrywania raportu z procedurą udzielenia wójtowi absolutorium. 

 

 

RYS HISTORYCZNY GMINY 

Piątnica położona na prawym brzegu Narwi została założona przez Junoszę z Zaborowa i Głuska, 

sędziego zakroczymskiego, na ziemiach nadanych przed 1381 rokiem. Po 1435 roku została własnością 

książęcą, następnie królewską w ziemi wiskiej. Od 1779 roku była dzierżawiona kolejno przez Mateusza 

Czarnka i Wiktora Rembielińskiego. Od 1835 roku Piątnica stanowiła dobra donacyjne w posiadaniu 

rosyjskiego generała Michała Stefanowicza Żukowskiego i jego syna Aleksego. 

Większość istniejących obecnie wsi powstała między 1380 a 1426 rokiem, a wśród nich przeważały wsie 

drobnoszlacheckie np. Rakowo, Niewodowo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Kossaki. 

POŁOŻENIE  

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. 

Obszar Gminy obejmuje powierzchnię 21 869 ha, zamieszkiwaną przez 10 751 mieszkańców, 

rozproszonych w 44 sołectwach. 

Gmina położona jest w obrębie Wysoczyzny Kolneńskiej oraz Doliny Dolnej Narwi stanowiącej część 

makroregionu Niziny Północnomazowieckiej. 

Południowa część obszaru gminy położona w dolinie rzeki Narwi wchodzi w skład obszaru Łomżyńskiego 

Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i jego strefy ochronnej. Na terenie parku znajduje się rezerwat 

przyrody „Kalinowo”. Natomiast południowo-zachodnia część obszaru gminy położona jest w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi. 
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Urząd Gminy Piątnica, przy  pomocy której, wójt realizuje zadania należące do jego kompetencji  

z zakresu administracji oraz zadania własne gminy i zadania zlecone określone w ustawach. Siedziba 

Urzędu Gminy mieści się w Piątnicy Poduchownej przy ulicy Stawiskowskiej 53. 

Komórki organizacyjne GMINY PIĄTNICA: 

• Inspektor Ochrony Danych 

• Kancelaria Materiałów Niejawnych 

• Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

• Stanowisko Pracy do Obsługi Prawnej 

• Stanowisko Pracy do Obsługi Rady Gminy 

• Stanowisko Pracy do Spraw Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

• Wydział Finansowy 

• Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej 

• Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług 

• Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich 

• Stanowisko Pracy do Spraw Organizacyjnych i Kontroli Zarządczej 

• Urząd Stanu Cywilnego w Piątnicy 

Jednostki budżetowe: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy 

• Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy 

• Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie 

• Szkoła Podstawowa w Drozdowie 

•  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku 

• Szkoła Podstawowa w Kisielnicy 

• Szkoła Podstawowa w Olszynach im. Zesłańców Sybiru 

• Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy w skład którego wchodzą: Przedszkole Samorządowe w 

Piątnicy, Szkoła Podstawowa im. Wł. Raginisa w Piątnicy 

Instytucje kultury: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy 

• Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica 

 

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie www.gminapiatnica.pl oraz na mediach 

społecznościowych:   

• https://www.youtube.com/channel/UC_yU2bMei4IG0aXAkZnBuvQ 

• https://www.facebook.com/gminapiatnica/.  

Zachęcamy do dołączenia do systemu informacji SMS, dzięki czemu będziecie Państwo na bieżąco 

informowani o bieżących wydarzeniach.  

 

 

 

http://www.gminapiatnica.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC_yU2bMei4IG0aXAkZnBuvQ
https://www.facebook.com/gminapiatnica/
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          W 2019 roku Rada Gminy Piątnica  VIII kadencji podjęła 74 uchwały. Uchwały zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica.  Przepisy prawa miejscowego 

zostały  zawarte  w 30  uchwałach i podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego.  

Konsultacjom społecznym poddano jeden projekt uchwały. Informacja o poddaniu konsultacjom 

społecznym projektu uchwały  umieszczana została na stronie internetowej Gminy Piątnica, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica.  

Pięć projektów uchwał przedłożono do zaopiniowania  podmiotom i organizacjom wskazanym  

w ustawach:  Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łomży, Kołu 

Łowieckiemu Towarzystwu Prawidłowego Myślistwa w Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskiemu Towarzystwu 

Opieki nad Zwierzętami,  Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w Łomży oraz organizacjom związkowym  

zrzeszających nauczycieli. 

W omawianym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Piątnica wydał 10 zarządzeń w sprawie 

określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica, w których powierzał wykonanie uchwał 

naczelnikom wydziałów w Urzędzie Gminy Piątnica oraz  kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 

Piątnica.  

W roku 2019 Rada rozpatrzyła  7 informacji z realizacji uchwał  Rady Gminy Piątnica, podjętych 

w 2018 roku.  

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym podjęte uchwały były przekazywane 

organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw budżetowych, jest 

Wojewoda Podlaski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i spraw podatkowych - 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku. W omawianym okresie sprawozdawczym                                          

w postępowaniu nadzorczym Wojewoda Podlaski  nie stwierdził nieważności żadnej uchwały w całości 

lub w części. Natomiast Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło 

nieważność w części  Uchwały Nr 46/VIII/2019  z dnia 25 czerwca 2019 r.  w  sprawie przyjęcia 

Regulaminu Programu udzielenia dotacji celowych na realizację budowy    przydomowych oczyszczalni 

ścieków ze środków budżetu gminy Piątnica.  

 W roku 2019 nie wpłynęła żadna skarga na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych gminy. 

 

RADNI RADY GMINY PIĄTNICA 

 

Lp. Nazwisko i imię radnego Okręg Adres mail Liczba 

kadencji 

 

Przewodniczący Rady 

1. WEBER KRZYSZTOF Budy-Mikołajka 

Górki-Sypniewo 

Górki-Szewkowo 

Kisielnica 

Motyka 

k.weber@rada.gminapiatnica.pl trzecia 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
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2. MROCZKOWSKI 

SŁAWOMIR 

Czarnocin 

Marianowo 

s.mroczkowski@rada.gminapiatnica.pl druga 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

3. ŚMIAROWSKI KAROL 

 

Jeziorko 

Rządkowo 

k.smiarowski@rada.gminapiatnica.pl czwarta 

Radni 

4. CHABEREK KAROLINA Piątnica Poduchowna: 

ul. Czarnocka 

ul. Cmentarna 

ul. Krótka 

ul. Słoneczna 

ul. Nadrzeczna 

ul. Stawiskowska 

ul. Wąska 

ul. Wesoła 

k.chaberek@rada.gminapiatnica.pl pierwsza 

 

5. DĄBROWSKI  ADAM 

ROBERT 

Niewodowo 

Rakowo-Czachy 

Żelechy 

Wiktorzyn 

a.dabrowski@rada.gminapiatnica.pl druga 

 

6. DOMITRZ URSZULA 

 

Poniat  

Kownaty 

Kałęczyn 

u.domitrz@rada.gminapiatnica.pl trzecia 

7.  DYMEK ANDRZEJ Kalinowo 

Kalinowo-Kolonia 

Elżbiecin 

Zabawka 

Wyrzyki 

a.dymek@rada.gminapiatnica.pl czwarta 

 

8.  FLORCZYK TOMASZ 

 

Piątnica Poduchowna: 

ul. Szkolna 

ul. Jedwabieńska 

ul. Ks. Kard. 

Wyszyńskiego 

Piątnica Włościańska 

t.florczyk@rada.gminapiatnica.pl druga 

9. KOMOROWSKA 

AGNIESZKA ALICJA 

Pęza 

Stary Drożęcin 

Drożęcin-Lubiejewo 

Nagórki 

Murawy 

a.komorowska@rada.gminapiatnica.pl trzecia 

 

10. KONOPKO MAREK Budy Czarnockie 

Nowy Cydzyn 

Stary Cydzyn 

m.konopko@rada.gminapiatnica.pl druga 

 

11. KOPCZEWSKI JAN Olszyny 

Olszyny-Kolonia 

Guty 

Wyłudzin 

Taraskowo 

Choszczewo 

j.kopczewski@rada.gminapiatnica.pl druga 

 

12. POKROPOWICZ 

JAROSŁAW 

Rakowo-Boginie 

Krzewo 

Nowe Krzewo 

Kosaki 

j.pokropowicz@rada.gminapiatnica.pl druga 

 

13. SOBUTA MARCIN Dobrzyjałowo m.sobuta@rada.gminapiatnica.pl pierwsza 
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Kobylin  

14. ŚWIDERSKI ANDRZEJ Drozdowo 

Truszki 

a.swiderski@rada.gminapiatnica.pl trzecia 

 

15. ZDUŃCZYK PIOTR  Piątnica Poduchowna: 

ul. 33 Pułku Piechoty 

ul. Forteczna 

ul. Łąkowa 

ul. Nowa 

ul. Nowoprojektowana 

ul. Ogrodowa 

ul. Polna 

ul. Północna 

ul. Sadowa 

ul. Zielona 

p.zdunczyk@rada.gminapiatnica.pl druga 

 

 

 

 

 

Stałe Komisje Rady Gminy Piątnica - kadencja 2018 - 2023 

 

    Zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały Nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287 i z 2018 r. poz. 4650) Stałymi 

Komisjami Rady Gminy Piątnica są: 

 

Komisja Rewizyjna 

Do przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej należą sprawy: opiniowanie wykonania budżetu gminy                        

i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy Piątnica w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutoriom Wójtowi Gminy Piątnica, kontrola działalności Wójta Gminy Piątnica, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz sołectw pod względem legalności, celowości, rzetelności  

i gospodarności oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy Piątnica w zakresie kontroli. 

 

Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych 

Do przedmiotu działania Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych należą sprawy: planowania 

przestrzennego, mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, drogownictwa, ochrony środowiska, 

utrzymania czystości i porządku w gminie, rolnictwa,  handlu i usług, inwestycji gminnych. 

 

Komisja Budżetu i Spraw Społecznych 

Do przedmiotu działania Komisji Budżetu i Spraw Społecznych należą sprawy: budżetu gminy,  

wewnętrznego ustroju gminy oraz sołectw, organizacji urzędów i instytucji  gminnych,  porządku 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania,  kultury i kultury fizycznej, zdrowia                      

i pomocy Społecznej. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Do przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należą sprawy: rozpatrywania skarg  

na działania Wójta Gminy Piątnica i gminnych jednostek organizacyjnych,  rozpatrywania wniosków  

i petycji składanych przez obywateli. 



 

9 

 

 
 

Niezwykle istotnym obszarem samorządowej rzeczywistości, który w bezpośredni sposób wpływa  

na sprawność i jakość działania są Sołtysi. Śmiało można powiedzieć, że prawdziwy samorząd zaczyna 

się właśnie w osobie Sołtysa.  

 

Wykaz Sołtysów Gminy Piątnica - kadencja 2018 - 2023 

 

 

lp.  Miejscowość Sołtys 

1 Budy-Mikołajka Bartczak Alina 

2 Budy-Czarnockie Kościelecka Barbara 

3 Czarnocin Mroczkowski Sławomir 

4 Choszczewo Dymnicki Edward 

5 Dobrzyjałowo Sobuta Marcin 

6 Drozdowo Bronowicz Henryk 

7 Drożęcin-Lubiejewo Łada Jan Paweł 

8 Elżbiecin Karwowska Elżbieta 

9 Guty Laskowski Kamil 

10 Górki-Szewkowo Wasilewski Rafał 

11 Górki-Sypniewo Modzelewska Agnieszka 

12 Jeziorko Modzelewski Kamil 

13 Kobylin Chojnowski Andrzej 

14 Kosaki Dąbrowski Sławomir 

15 Kalinowo Bargielski Ludwik 

16 Kalinowo-Kolonia Bochiński Zbigniew 

17 Kałęczyn Zielińska Anna 

18 Kownaty Domitrz Urszula 

19 Kisielnica Petkowski Bogdan 

20 Krzewo Sowa Piotr 

21 Murawy Sejnowska Krystyna 

22 Motyka Ejza Dariusz 

Komisja 
Rewizyjna

Komorowska Alicja Agnieszka

(przewodnicząca)

Dymek Andrzej

Domitrz Urszula

Sobuta Marcin

Świderski Andrzej

Komisja 
Rolnictwa                    

i Spraw Lokalnych

Kopczewski Jan  
(przewodniczący)

Dąbrowski Adam Robert

Konopko Marek

Mroczkowski Sławomir

Śmiarowski Karol

Komisja Budżetu                   
i Spraw 

Społecznych

Zduńczyk Piotr 
(przewodniaczący)

Chaberek Karolina

Florczyk Tomasz

Pokropowicz Jarosław

Weber Krzysztof

Komisja Skrag, 
Wniosków               

i Petycji

Chaberek Karolina 
(przewodnicząca)

Kopczewski Jan

Zduńczyk Piotr



 

10 

23 Marianowo Bałazy Emilia 

24 Nagórki Milewski Janusz 

25 Niewodowo Ostrowski Andrzej 

26 Nowy Cydzyn Łada Agnieszka 

27 Nowe Krzewo Pokropowicz Jarosław 

28 Olszyny Sulkowski Piotr 

29 Olszyny-Kolonia Gosk Emilia Izabela 

30 Pęza Górski Jarosław 

31 Poniat Wiski Stanisław 

32 Piątnica Poduchowna Nicińska Hanna  

33 Piątnica Włościańska Siudakiewicz Jolanta 

34 Rakowo-Boginie Sokołowski Mariusz 

35 Rakowo-Czachy Dąbrowska Krystyna  

36 Rządkowo Szczepańczyk Zofia 

37 Stary Cydzyn Borawski Józef  

38 Stary Drożęcin Karwowski Jarosław 

39 Truszki Sokołowska Wanda 

40 Wyłudzin Wiśniewski Jerzy 

41 Wyrzyki Cwalina Mieczysław 

42 Taraskowo Komorowski Jan 

43 Zabawka Sadowska Zofia 

44 Żelechy Truszkowska Agnieszka 

 

 

 

 

 

 

Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy 

 

I. WSTĘP 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie naszej Gminy funkcjonuje 7 publicznych ośmioklasowych szkół 

podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie; 

2. Szkoła Podstawowa w Drozdowie; 

3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku; 

4. Szkoła Podstawowa w Kisielnicy; 

5. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach; 

6. Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach; 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy w skład którego wchodzą:  

a) Przedszkole Samorządowe w Piątnicy 

b) Szkoła Podstawowa im. Wł. Raginisa w Piątnicy 
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Z dniem 31 sierpnia 2019 r. został zakończony etap edukacji na poziomie gimnazjalnym. W naszej gminie 

120 uczniów z 5 oddziałów gimnazjalnych zamknęło okres, w którym w systemie oświaty funkcjonowały 

gimnazja. 

Na terenie gminy nie działają placówki niepubliczne, a oświata oparta jest na systemie 

publicznym. 

 

II. STRUKTURA  

W roku szkolnym 2019/2020 do placówek oświatowych na terenie Gminy Piątnica uczęszcza 

1 169 uczniów, w tym 135 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 207 dzieci przedszkolu. ww. 

dzieci/uczniowie kształcą się w 85 oddziałach. 

 

Tabela 1. Ilość uczniów w poszczególnych placówkach - stan na dzień 30 września 2019 r. 

nazwa szkoły 

liczba 

uczniów 

ogółem 

klasa 

poniżej 

"0" 

klasa 

"0" 
klasa I 

klasa 

II 

klasa 

III 

klasa 

IV 
klasa V 

klasa 

VI 
klasa VII 

klasa 

VIII 

Szkoła Podstawowa  

w Dobrzyjałowie 
88 19 11 14 7 12 6 8 7 4 0 

Szkoła Podstawowa  

w Drozdowie 
83 12 7 6 6 12 7 13 9 11 0 

Szkoła Podstawowa  

w Jeziorku 
108 29 10 9 7 8 6 12 13 14 0 

Szkoła Podstawowa  

w Kisielnicy 
63 12 8 5 6 4 4 10 10 4 0 

Szkoła Podstawowa  

w Olszynach 
49 10 3 8 6 4 5 3 8 2 0 

Szkoła Podstawowa  

w Rakowie-Boginiach 
51 11 3 3 6 5 0 5 5 5 8 

Szkoła Podstawowa  

w Piątnicy 
520 - - 61 60 62 19 82 76 76 87 

Przedszkole Samorządowe 

w Piątnicy 
207 150 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

razem: 1169 243 99 106 98 107 44 133 128 116 95 
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Jak wynika z powyższych wykresów w Gminie Piątnica jest bardzo mała liczebność uczniów  

w poszczególnych oddziałach. W sześciu na siedem funkcjonujących placówek uczących się dzieci  

jest poniżej 70.  

 

Mała ilość uczniów jest zjawiskiem często spotykanym w gminach wiejskich. Należy podkreślić, 

iż taka sytuacja skutkuje większymi nakładami ze strony JST na pokrycie wysokich kosztów utrzymania 

małych szkół. W związku z powyższym wysokość nakładów finansowych ponoszonych przez Gminę 

Piątnica na zadania oświatowe stale rośnie. 

  

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem postępującej reformy oświaty, która miała na celu 

wygaszenie instytucji gimnazjów i powrót ośmioletnich szkół podstawowych, co przyczyniło się do 

zwiększenia liczby zatrudnianych nauczycieli w szkołach z terenu gminy. W roku szkolnym 2019/2020 

zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych placówkach było w dużej mierze uzależnione od potrzeby 

uruchomienia ośmioklasowych szkół podstawowych oraz ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Tabela 2. Liczba nauczycieli w etatach, w tym godziny ponadwymiarowe z podziałem na stopień awansu 

zawodowego - stan na dzień 30 września 2019 r. 

 

 

 

8,29 9,14 9,86
6,14 5,14 5,29

20,92
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Wykres 2. Średnia liczba uczniów w oddziałach klas I-VIII w szkołach 
podstawowych.
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nazwa szkoły 

stopień awansu  

łącznie 

kontraktowy dyplomowany mianowany stażysta 

Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie 0,22 5,3 3,18 2,71 11,41 

Szkoła Podstawowa w Drozdowie 2,3 8,02 1,26 2,77 14,35 

Szkoła Podstawowa w Jeziorku 1,06 7,15 2,94 1,13 12,28 

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy 0 7,14 3,15 0,11 10,4 

Szkoła Podstawowa w Olszynach 1,27 5,15 2,37 2,72 11,51 

Szkoła Podstawowa w Rakowie - Boginiach 2,5 7,02 1,04 0,22 10,78 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Piątnicy 
12,51 62,38 12,29 9,24 96,42 

razem: 19,86 102,16 26,23 18,9 167,15 

 

 
 

11,41
14,35

12,28

10,4

11,51

10,78

96,42

Wykres 3. Etaty nauczycieli z podziałem na stopień awansu zawodowego w 
poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Piątnica. 

SP w Dobrzjałowie SP w Drozdowie SP w Jeziorku SP w Kisielnicy

SP w Olszynach SP wRakowie-Boginiach ZSzP w Piatnicy
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W roku szkolnym 2019/2020 łączny wymiar etatów zatrudnionych nauczycieli to 167,15. 

III. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

W Gminie Piątnica w roku szkolnym 2019/2020 dowóz uczniów do szkół zabezpieczany był przez 

3 gminne autobusy. Nasze autobusy łącznie pokonują dziennie 620 km, dowożąc 246 uczniów do szkół 

podstawowych na terenie Gminy Piątnica.  

 

 

15,90%

8,91%

13,37%61,82%

Wykres 4. Procentowy podział etatów nauczycieli z podziałem na stopień awansu 
zawodowego ze szkół podstawowych z terenu Gminy Piątnica.

mianowany stazysta kontaktowy dyplomowany
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WYKRES 5.  L iczba dowożonych uczniów w podz ia le  na  
poszczególne szkoły  w roku szkolnym 2018/2019 i  2019/2020

rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020
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Realizacja zadań wynikających z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) tj.: organizacja bezpłatnego transportu uczniów 

do szkół odbywała się również poprzez zakup biletów miesięcznych MPK, PKS oraz zwroty kosztów  

dowozu dla rodziców, którzy sami realizowali to zadanie. 

 

Tabela 3. Koszty poniesione na organizację bezpłatnego transportu uczniów do szkół w 2019 r. 

 

 
Miesiąc 

Bilety MPK Bilety PKS Zwroty dla rodziców 

SP Rakowo-
Boginie 

ZSzP Piątnica ZSzP 
Piątnica 

SP Rakowo-
Boginie 

ZSzP 
Piątnica 

styczeń 85,00 zł 5 430,00 zł 151,98 zł 1 270,00 zł 10 872,78 zł 

luty 85,00 zł 5 510,00 zł 151,98 zł 1 270,00 zł 10 775,37 zł 

marzec 85,00 zł 5 510,00 zł 151,98 zł 1 270,00 zł 10 775,37 zł 

kwiecień 85,00 zł 5 510,00 zł 151,98 zł 1 270,00 zł 3 353,82 zł 

maj 85,00 zł 5 425,00 zł 151,98 zł 1 270,00 zł 10 775,37 zł 

czerwiec 85,00 zł 5 425,00 zł 151,98 zł 866,50 zł 7 754,95 zł 

lipiec 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

sierpień 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

wrzesień 85,00 zł 1 190,00 zł 0,00 zł 1 190,00 zł 10 989,95 zł 

październik 85,00 zł 1 190,00 zł 0,00 zł 1 190,00 zł 10 989,95 zł 

listopad  85,00 zł 1 190,00 zł 0,00 zł 1 190,00 zł 11 045,03 zł 

grudzień 85,00 zł 1 190,00 zł 0,00 zł 892,50 zł 8 274,65 zł 

Łącznie: 850,00 zł 37 570,00 zł 911,88 zł 11 679,00 zł 95 607,24 zł 

 

W zakresie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy               

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) organ prowadzący 

jest zobowiązany do: 

1. zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym 

wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki                         

w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego; 

2. zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 

podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 

najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym uczeń kończy 21. rok życia; 

3. zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom  

i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończą: 
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a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

W 2019 r. zostało podpisanych 13 umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych określających zasady 

kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki wraz 

z opiekunem prywatnym samochodem osobowym. Koszt realizacji tego zadania to 36 249,70 zł. 

 

IV. ŚRODKI POZYSKANE W 2019 R. ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH  PROJEKTÓW                                         

I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY PIĄTNICA 

 

1. Program „Powszechnej Nauki Pływania” – dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów, którzy chcą 

podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.                               

W szkołach podstawowych z terenu Gminy Piątnica program jest kierowany do uczniów klas III. 

Koszt organizacji tych zajęć pokrywa Podlaski Szkolny Związek Sportowy, natomiast Centrum 

Usług Samorządowych w Piątnicy organizowało dowóz uczniów na basen. W sezonie jesiennym 

w 2019 r. w programie wzięło łącznie 98 uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu gminy. 

2. OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej 

szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. W harmonogramie 

podłączenia do OSE w 2019 r. wystąpiło 5 szkół z terenu Gminy Piątnica – Szkoła Podstawowa w: 

Kisielnicy, Drozdowie, Rakowie-Boginiach, Olszynach, Jeziorku oraz Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Piątnicy.  

3. Dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów „Szkolny Klub Sportowy” – środki na 

realizację tego zadania pochodzą z Podlaskiej Federacji Sportu. W programie wzięło udział  

11 grup ćwiczeniowych z 7 szkół podstawowych z terenu gminy. 

4. Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.  

W 2019 r. projektem zostało objęte 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Piątnica. W  ramach 

tego programu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, które w 100% były 

sfinansowane ze środków zewnętrznych – z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego, który otrzymał na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

5. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  

z przedmiotów przyrodniczych Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie otrzymała 69.851,00 zł. 

Dzięki tym środkom zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal niezbędne  

do przeprowadzania zajęć z przedmiotów: geografii, biologii, fizyki i chemii. 

6. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – na podstawie decyzji Ministra 

Finansów z 26 czerwca 2019 r. Nr MF/FS5.4143.3.107.2019.MF.2226 w sprawie zmian                             

w budżecie państwa na rok 2019 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 27 czerwca 2019 r. 

zwiększające dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin Szkoła Podstawowa 

im. Zesłańców Sybiru w Olszynach otrzymała kwotę 25.000,00 zł, z czego wykorzystała 24.759,45 

zł. Wkład własny wynosił 6.199,85 zł. Szkoła wydatkowała środki na drzwi, materiały do remontu 

wydzielonego pomieszczenia, wyposażenie jadalni, naprawę instalacji elektrycznej 

i hydraulicznej. Łączna kwota wydatkowanych środków to 30.959,30 zł. 

7. „Dentobus” – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1078 z późn. zm.) podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki 
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zdrowotnej nad uczniami są dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę. 

 W związku z powyższym Gmina Piątnica w październiku 2019 r. podpisała porozumienie  

z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej dzięki któremu szkoły podstawowe z terenu gminy 

odwiedzał Gabinet dentystyczny "na kołach", którego zadaniem była profilaktyka  

i wczesne wykrywanie próchnicy. Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja 

rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 

umożliwiła udzielenie w „dentobusach” świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci  

i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Porozumieniem zostało objęte 7 szkół z terenu Gminy 

Piątnica. W zakresie realizacji tego zadania gmina nie poniosła żadnych kosztów. 

8. W dniach 20 - 21 maja 2019 r. w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy był Planetobus. W tym czasie 

około 420 uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Piątnica obejrzało mobilne 

planetarium. Wizyta Planetobusa została sfinansowana w ramach wspólnego Programu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. 

Program „Nauka dla Ciebie”, który finansowany był w ramach dotacji Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. nr 1/CNK-

NAUKOBUS/2019. 

9. Projekt UE „Przedszkolna  olimpiada umiejętności na start” – projekt, mający na celu 

zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowany był od  

1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość 

ogólna projektu wynosiła 167.648,75 zł, z czego dofinansowanie 142.261,75 zł i wkład własny 

25.387,00 zł. W roku 2019 wydatkowano ogółem 65.614,85 zł, z czego dofinansowanie 51.111,58 

zł i wkład własny 14.503,27 zł. Środki przeznaczono głównie na pomoce dydaktyczne oraz zajęcia 

edukacyjne. 

10. 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 Jan Romańczuk w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału 

społecznego Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez 

społeczność. W projekcie uczestniczą szkoły podstawowe w: Dobrzyjałowie, Jeziorku, Olszynach 

i Rakowie-Boginiach. W roku 2019 plan wynosił 6.749,71 zł i taka też kwota dofinansowania 

została wydatkowana na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami. Całkowity 

koszt projektu to: 136.384,37 zł, w tym 128.736,87 zł dofinansowania. Projekt jest realizowany 

od 2 września 2019 r. do 31 lipca 2020 r. 

11. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowa - dotacja 

przyznawana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2019 r. wysokość dotacji w Gminie 

Piątnica wyniosła 78.570,11 zł i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 

77.225,76 zł. 
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Tabela 4.  Wykorzystana kwota dotacji MEN z podziałem na placówki oświatowe z terenu Gminy 

Piątnica. 

Placówka 
Wykorzystana  

kwota dotacji 

Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie 6 206,55 zł 

Szkoła Podstawowa w Drozdowie 8 823,90 zł 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku 9 324,45 zł 

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy 5 152,11 zł 

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach 4 803,47 zł 

Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach 5 003,76 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 37 133,79 zł 

Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy (obsługa zadania) 777,73 zł 

RAZEM 77 225,76 zł 

 

V. FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIĄTNICA 

Gmina Piątnica na realizację zadań edukacyjnych otrzymała w 2019 r. z budżetu państwa: 

− subwencję oświatową w ogólnej kwocie 9.426.280,00 zł,  

− rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 69.851,00 zł, 

− dotację przedszkolną w kwocie 340.466,01 zł,  

− dotację na zadania zlecone (zakup podręczników i materiałów) w kwocie 78.570,11 zł, 

− dotację z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 24.759,45 zł,  

− projekty współfinansowane w ramach środków europejskich w kwocie 57.861,29 zł.  

W 2019 r. łącznie wydatkowano 18.502.654,49 zł, w tym: dział 750 „Administracja publiczna” – 

980.545,43 zł, dział 801 „Oświata i wychowanie” – 16.827.630,47 zł oraz dział 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” – 694.478,59 zł. 

Większość wydatków pochłonęły wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane. Stanowiły one 

14.462.280,00 zł i jest to 78,16% całości wydatków. Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 690.853,85 

zł i stanowił 3,73% całości wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 591.767,19 zł 

opierały się głównie na wypłacie dodatków wiejskich dla nauczycieli i stanowiły 3,20% całości wydatków. 

Wydatki majątkowe w 2019 r. zamknęły się w kwocie 103.450,00 zł i stanowiły 0,56% całości wydatków. 

Pozostałą część wydatków, czyli 2.654.303,45 zł, stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. 
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W 2019 r. Gmina Piątnica pokryła ze środków własnych 45,97% wydatków poniesionych  

na realizację zadań oświatowych. Natomiast na podstawie analizy budżetu gminy w latach 2016-2019 

należy stwierdzić, iż Gmina Piątnica z roku na rok dokłada coraz więcej do oświaty z własnych środków 

finansowych. Niezaprzeczalnym staje się fakt, iż potrzebna jest całkowita zmiana systemu finansowania 

oświaty. Brak działań w tym zakresie na poziomie krajowym może w najbliższych latach doprowadzić  

do „paraliżu” gmin szczególnie tych, które są organami prowadzącymi dla małych wiejskich szkół. 

 

VI. UCHWAŁY PODJĘTE W 2019 R. Z OBSZARU OŚWIATY: 

1. Uchwała nr 33/VI/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica. 

2. Uchwała nr 34/VI/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Piątnica oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

w 2019 roku. 

3. Uchwała nr 35/VI/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27.03.2019 r. w sprawie określenia 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piątnica. 

4. Uchwała nr 36/VI/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27.03.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych 

w Piątnicy i nadania statutu. 

5. Uchwała nr 47/VIII/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 25.06.2019 r. w sprawie nadania imienia 

Szkole Podstawowej w Olszynach. 

Subwencja oświatowa
50,95%

Rezerwa części oświatowej subwencji 
ogólnej 
0,38%Dotcja przedszkolna

1,84%

Dotacja na zadania 
zlecone
0,42%

Rządowy program 
"Posiłek w szkole i w domu"

0,13%

Dofinansowanie projektów 
ze środków unijnych

0,31%

Środki własne 
Gminy Piątnica

45,97%

Wykres 6. Finansowanie zadań oświatowych w 2019 r.
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6. Uchwała nr 54/IX/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 30.08.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych 

w Piątnicy i nadania statutu. 

7. Uchwała nr 57/IX/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały  

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

w Młodzieży   z Gminy Piątnica”. 

8. Uchwała nr 58/IX/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 30.08.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Piątnica. 

9. Uchwała  nr 59/X/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27.09.2019 r. w sprawie Regulaminu 

przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica. 

10. Uchwała  nr 90/XIV/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 30.12.2019 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Piątnica, w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy 

 

 

I. Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK Piątnica:  

 

  KONKURSY 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny 

pn.„Zwierzęta wśród nas”  

• Udział Zespołu Seniorów „Piątniczanie”  

w Festiwalu Chórów, Kabaretów  

i Zespołów Seniora w Domu Kultury 

„Zacisze” w Warszawie  

• Gminne eliminacje Konkursu 

Recytatorskiego dla szkół podstawowych 

pt. „Baje, bajki, bajeczki”  

• Powiatowe eliminacje konkursu 

recytatorskiego pt. „Baje, bajki, 

bajeczki...”  

•  „Jak moja rodzina dba o środowisko” - konkurs plastyczny o zasięgu gminnym, w ramach 

projektu „Narew – ostoja życia” realizowanego wspólnie ze Wspólnotą Polską  

• XXIV Nadnarwiański Konkurs Piosenki – Piątnica'2019 (zasięg powiatowy) 

 

KONCERTY, SPEKTAKLE, PIKNIKI 

• Występ Zespołu Seniorów „Piątniczanie”  

z okazji Święta Trzech Króli, podczas Mszy Świętej  

w kościele parafialnym w Piątnicy  

• Przedstawienie noworoczne pt. „Mikołajkowa przemiana” 

w wykonaniu uczniów ZSzP w Piątnicy, 

• Koncert z przebojami XX wieku pt. „Kram Kramarskiej”  

w wykonaniu Teresy Kramarskiej i Krzysztofa, Włodzimierza 

Kietczera - warszawskiego duetu artystycznego podczas 

Spotkania Seniorów Piątnica – Nowogród, 

• Spektakl teatralny „Separacja” - aktorzy Sceny RODE 

 – Rzeszów – Kraków, 

• „Zjedz kawiorek” - program satyryczny Krzysztofa 

Daukszewicza 

• Recital Hanny Śleszyńskiej przy akompaniamencie 

Wojciecha Kalety 

•  „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” przedstawienie teatralne koła teatralnego GOK 

Piątnica, 

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego 
.„Zwierzęta wśród nas” 
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• EKO-Piknik - Narew Ostoja życia realizowany razem ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska - stoiska 

edukacyjne: Natura 2000, Woda jako środowisko życia, Ptaki doliny Narwi, Lasy..., występy  

 

• artystyczne: Zespół Seniorów Piątniczanie, Projektu Artystycznego Meandry, zespół SHINE  

• Koncert w ramach XII Podlaskiej Oktawy Kultur – wystąpili Woda na Młyn (Warszawa), Junii 

Brasovului (Rumunia), Projekt Artystyczny Meandry (Łomża) – z udziałem około 150 osób, 

• Występ Zespołu Seniorów Piątniczanie podczas Jubileuszu 50-lecia Pożycia  Par Małżeńskich  

z Gminy Piątnica, 

• Koncert laureatów XXIV Nadnarwiańskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 

• Występ Kabaretu Łowcy.B   

• Występ kabaretu Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, 

• Finał projektu „Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka”, prezentacja działań projektowych, 

występ grupy muzycznej Acoustic Trio, chóru z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, scenka 

kabaretowa  pt. „Plotki, dziadek i św. pamięci jego małżonka” w wykonaniu uczestników warsztatów 

teatralnych dla dorosłych (instruktor – aktor p. Tomasz Rynkowski), kiermasz ozdób świątecznych 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie, 

• Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                           

w Piątnicy, 

 

 

WARSZTATY, WYSTAWY 

 

• Wystawa fotograficzna z działań prowadzonych w ramach projektu pn. „Podróże po kulturze – 

szlakiem stolic” realizowanego ze środków MKiDN Kultura Dostępna 2018, 

• konkursowa wystawa prac plastycznych Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Zwierzęta wśród 

nas””, 

• wystawa zdjęć z realizacji działań projektu pt. „Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka” - 

MKiDN Kultura Dostępna 2019. 

• Warsztaty kulinarne dla dzieci podczas Akcji Zimowej Feriada 2019 – precle, bułeczki, pizzerinki, 

• Rodzinne Warsztaty Ozdób Wielkanocnych, realizowane wspólnie z Gminą Piątnica oraz ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Piątnica, 

• Warsztaty plastyczne „Nie wyrzucaj – wykorzystaj”, realizowane w ramach projektu LGD „Sąsiedzi” 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica, 
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• „EtnoLekcja z Meandrami” w ramach projektu #FOLKOWA EDUKACJA - ludowe zabawy taneczne, 

nauka tańców kurpiowskich i podlaskich, warsztaty wycinanki ludowej - 42 uczestników, 

• 12 spotkań - Warsztaty teatralne dla dorosłych w ramach projektu pt. „Podróże po kulturze – 

historia, tradycje, sztuka” Kultura Dostępna 2020 MKiDN, 

• Rodzinne Bożonarodzeniowe Warsztaty Plastyczne realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Rozwoju Gminy Piątnica, 

 

  

WYCIECZKI EDUKACYJNO - KULTUROWE I REKREACYJNE  

 

• Wycieczka do Białegostoku w ramach Akcji Zimowej FERIADA 2019 – Park Trampolin „Jumper Park”, 

kryte lodowisko BOSiRu, Kino Helios – film „O psie, który wrócił do domu”, 

• „Kulturalna Łomża” - wizyta w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży w ramach Akcji Zimowej FERIADA 2019 

– spektakl „Zaczarowany Jeleń” oraz zwiedzanie Muzeum Północno -Mazowieckiego w Łomży – 

z udziałem 45 dzieci , 

• Wyjazdy do Parku Wodnego w Łomży w ramach Akcji Zimowej FERIADA 2019, 

• „Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka” - autorski projekt, dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu KULTURA DOSTĘPNA' 2019 realizowany                       

w okresie maj-grudzień w ramach którego odbyły się trzy tematyczne wyjazdy do muzeów i miejsc      

o  wysokim znaczeniu historycznym i narodowym oraz znaczących instytucji oferujących wydarzenia 

kulturalne prezentowane na najwyższym poziomie artystycznym. 

• Pierwszy wyjazd - Białystok – Wasilków, pn. ,,Tam, gdzie wschodzi kultura" w dniu 24 maja 2019 r., 

adresowany do starszej młodzieży kół zainteresowań naszego Ośrodka, podopiecznych Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Marianowie oraz seniorów i osób dorosłych z terenu Gminy Piątnica: 

• Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki - spektakl 

"Kogut w rosole", 

• Pałac i ogród Branickich, 

• Podlaska Góra Krzyży - Święta Woda, 

•Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie                            

z warsztatami zielarskimi 

 

• Drugi wyjazd - Łódź i okolice pn. „X muza” w dniach 31 maj - 02 

czerwiec 2019 r., podczas której dzieci i młodzież naszej gminy 

zwiedziła Łódź z jej największymi atrakcjami:  Księży Młyn, 

Centrum Nauki i Techniki oraz Planetarium EC1, Muzeum Kinematografii, a także okolice – Skansen 

Ziemi Łowickiej w Maurzycach, Muzeum oraz Zespół Pałacowo – Ogrodowy w Nieborowie i Arkadii. 

Akcentem teatralnym wyjazdu był spektakl pt. „Królowa Śniegu” w Teatrze im. St. Jaracza. 

• Trzeci wyjazd - Lublin – Kozłówka – Kazimierz Dolny pn. ,,Spichlerz kultury, sztuki i historii" między 

20 a 22 września 2019, adresowany do starszej młodzieży, seniorów oraz osób dorosłych z terenu 

Gminy Piątnica; 

• Plan filmowy serialu ,,Ranczo" - Jeruzal 

• Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 

• Zamek lubelski, 

Warsztaty plastyczne w Drozdowie 
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• Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie - spektakl "Kowboje" 

• Zwiedzanie lubelskiej starówki z przewodnikiem, 

• Państwowe Muzeum na Majdanku, 

• Muzeum Wsi Lubelskiej, 

• Zwiedzanie Kazimierza Dolnego z przewodnikiem, 

• Zespół Zamkowy w Kazimierzu Dolnym. 

 

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE  

 

• Noworoczne spotkanie integracyjne seniorów z Piątnicy i Nowogrodu, 

• Spotkanie Wielkanocne Seniorów (wspólne życzenia, poczęstunek, śpiew) – koncert Chóru 

Kameralnego AMICI z MDK DŚT w Łomży, 

•  „Dzień Kobiet” z Zespołem Seniorów Piątniczanie, 

•  „Dzień seniora na wesoło” - występ kabaretu Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, potańcówka przy 

muzyce granej na żywo, 

• Spotkanie Wigilijne emerytów i rencistów – występ Zespołu Śpiewaczego Seniorów „Piątniczanie” - 

wspólne życzenia, kolędowanie i poczęstunek. 

 

STAŁE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

 

• Zespół Seniorów „Piątniczanie”, 

• Zajęcia teatralne dla dzieci, 

• Nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara) – zajęcia indywidualne, 

• Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD. 

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE, REKREACYJNO - SPORTOWE 

 

Akcja zimowa FERIADA'2019  

• pogadanki i dyskusje na temat skutków 

przyjmowania używek, propagowanie zdrowego, 

czynnego spędzania czasu wolnego od alkoholu  

i narkotyków, 

• karaoke, gry planszowe i multimedialne, plastyczne 

i świetlicowe, gry i zabawy sportowe na hali, 

•  „Zwierzęta zimą” - program edukacyjny 

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz 

Konkurs plastyczny „Dzień Babci, Dzień Dziadka – portret”, 

• Turniej sportowy w Gminnej Hali Sportowej – zajęcia plastyczne „Maska karnawałowa”, 

• Finał Feriady 2019 - gry i zabawy - animacje młodzieży ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Piątnica  

– pokaz iluzjonisty Karola Sanettiego – Bal Maskowy. 
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„Wakacje z Qlturką” - 01 lipiec – 31 sierpień - zajęcia świetlicowe, zabawy rekreacyjno – sportowe, gry 

stolikowe, multimedialne, gra w tenis stołowy, mini konkursy; dyskusje i pogadanki na temat zagrożeń  

i bezpiecznego zachowania podczas wakacji wolnych od wszelkiego rodzaju używek. 

 

Zajęcia świetlicowe – wg potrzeb – cały rok 

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Świetlice Wiejskie w Murawach  i Drozdowie:  

 

• Bal Karnawałowy z karaoke i wspólnym słodkim poczęstunkiem na zakończenie ferii zimowych  

w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie, 

• Warsztaty kulinarne „NA SŁODKO” w Świetlicy Wiejskiej w Murawach, 

• Warsztaty Wielkanocnych Ozdób w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie, 

• Warsztaty - Bożonarodzeniowe – bombki postarzane - w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie, 

• „Pożegnanie wakacji” - impreza plenerowa, gry, zabawy, upominki, wspólne grillowanie –  

w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie, 

• Warsztaty plastyczne w ramach projektu pt. „Tu żyję, to znam, tu działam” realizowanego przez 

Fundację EKOSTER, podczas którego powstały prace opublikowane w książce promującej gminy: 

Piątnica, Wizna, Miastkowo, Śniadowo i Łomża w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie , 

• Wernisaż prac plastycznych oraz promocja albumu pt. „Gminy Śniadowo, Miastkowo, Łomża, 

Piątnica, Wizna” o gminach biorących udział w projekcie pt. „Tu żyję, to znam, tu działam” 

realizowanego przez Fundację EKOSTER w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie  – 30 osób. 

 

 

STAŁE ZAJĘCIA 

(plastyczne oraz sekcja tenisa stołowego w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie)  

 

• zajęcia świetlicowe, rekreacyjno - sportowe - codziennie wg potrzeb, w ramach godzin 

funkcjonowania placówek - ilość uczestników zmienna. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy 

 

I. Zagadnienia wstępne. 

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Piątnica. Został 

utworzony uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Piątnicy Nr 46/XIII  z dnia 22 kwietnia 1990 r.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom                      

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny                      

w wysiłkach  zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym 

sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin  

oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

✓ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

✓ pracy socjalnej, 

✓ prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

✓ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

✓ realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

✓ rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

 

II. Akty prawne stanowiące podstawę do realizacji zadań 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507)   

2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 

1007) 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U.2015 r poz.1390) 

4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 r. poz. 2220.) 

5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów  (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 162, 972.) 
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6. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 (Dz. U  2019  r.  poz. 

2407)               

7. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z 2019 

r. poz. 670)  

8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. 2019 poz. 2133) 

9. Ustawa  z dnia 26 lipca 2013 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019, poz. 775); 

10. Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011 r. o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej (Dz. U. 

2019, poz. 1111) 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych ( t. j. Dz. U.  2019 r., poz. 1373). 

12. Ustawa z dnia  20  kwietnia  2004r. o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1482) 

13. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 

15. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty ( Dz. U.  2019 poz. 1481) 

16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)  

17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) 

 

III. Poziom zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019r. 

 

Lp Stanowisko Liczba 

zatrudnionych 

pracowników 

1 Kierownik 1 

2 Komórka do realizacji zadań pomocy społecznej 4 

3 Komórka do realizacji zadań świadczeń 

rodzinnych i wychowawczych 

3 

4 Komórka finansowo - organizacyjna 6 

5 Asystent rodziny 1 
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6 Senior Wigor 3 

 

IV. Plan i wykonanie budżetu 

Zadania zrealizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 15 115 033,76 zł, w tym                   

z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 727 926,54 zł, dotacji na realizację zadań zleconych 

13 118 923,92 zł, środki z budżetu gminy 1 156 330,85 zł, dofinansowanie do Dziennego Domu Senior-

Wigor w Górkach Sypniewo 72 000 zł oraz środki europejskie 111 852,45 zł.  

Wydatki uwzględniające podział na zadania własne i zlecone oraz podział na główne zadania 

przedstawione zostały poniżej. 

 

Struktura wydatków OPS w 2019 roku w podziale na zadania 

I. ZADANIA ZLECONE 

Do zadań zleconych min. należy : organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 

kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej, pomoc w  różnorodnej formie cudzoziemcom, a także 

od czerwca 2009 wypłacanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i kuratorów osób częściowo 

ubezwłasnowolnionych.  

1. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2019 r.  

w całości sfinansowane zostały z dotacji.  

W 2019 r. zostały wypłacone: 

✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 3 266 639,05 zł, 

✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 147 950 zł, 

✓ składki emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek  

dla opiekunów 127 322,88 zł, 

✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 104 267,78 zł,  

✓ środki w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

(opłaty pocztowe) w kwocie  676,20 zł.  

1108 osobom  wypłacono świadczenia z tytułu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłki 

pielęgnacyjne - 225 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 36 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 14 osób, 

zasiłek dla opiekuna – 6 osób, 74 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie 

rodzicielskie – 24 osoby.  Z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 36 osób. 

 



 

29 

2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w 2019 r. w całości 

sfinansowane zostały z dotacji. 

W 2019 r. opłacano składkę zdrowotną za 48 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek dla opiekuna i zasiłek dla opiekuna w kwocie 22 246,56zł. 

 

3. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze w całości zostały sfinansowane z dotacji. 

 W ramach tego rozdziału wypłacono: 

✓ świadczenia wychowawcze na kwotę 8 958 711,27 zł, 

✓ wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 69 961,28 zł, 

✓ środki w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań z zakresu świadczeń 

wychowawczych (zakup materiałów biurowych, zakup usług, czynsz, telefon szkolenia, podróże 

służbowe), które wyniosły 21 878,51 zł. 

 

4. Rozdział 85503 – Pozostała działalność 

W ramach realizacji zadania Karta Dużej Rodziny w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 681,12 zł.                   

W 2019 r. wydano  247  kart. 

 

II.    ZADANIA WŁASNE 

Do zadań własnych należy m.in.: sporządzanie bilansu potrzeb, przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

stałych, celowych i okresowych, (zgodnie z obowiązującymi kryteriami), udzielanie schronienia, 

przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

społeczne za osoby uprawnione, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w związku z zaistniałym 

zdarzeniem losowym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci i młodzieży, 

sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie 

pomocy finansowej osobom opuszczającym zakłady karne, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy 

społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.  

 

 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 

 

1.1 Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. 



 

30 

 Od stycznia do grudnia 2019 r. zatrudniony był asystent rodziny na umowę o pracę. OPS w Piątnicy 

otrzymał dotację z budżetu państwa na  realizację zadania 18 227 zł. Wkład własny z budżetu gminy 

wyniósł 27 084,94 zł. Łącznie wydano 45 311,94 zł , w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ryczałt, 

odpis na ZFŚS. 

W rozdziale tym finansowano również Program „Dobry start”. Wydano 371 400 zł na świadczenia  

dla 1238 dzieci. Koszty obsługi zadania wyniosły 12 311,22 zł. 

 

1.2 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w 2019 r. zostały pokryte  

z dotacji budżetu państwa. 

 W 2019 r. opłacono składki zdrowotne za 48  osób pobierających zasiłek stały oraz uczestników CIS,  

co stanowiło kwotę: 22 246,56 zł . 

 

1.3 Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe.  

W 2019 r. całość wypłaconych zasiłków okresowych została opłacona z  dotacji budżetu państwa. Zasiłki 

okresowe wypłacono 26 rodzinom. Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła  35 071.97 zł. 

 

1.4 Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.  

W 2019 r. zasiłki stałe zostały pokryte z dotacji budżetu państwa w wysokości 239 072,25 zł. W 2019 r. 

zasiłki stałe pobierało 41 osób. 

 

1.5  Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.  

W 2019 r. całość otrzymanej dotacji z budżetu państwa w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia 

pracowników tj. kwotę 111 358,33 zł. W rozdziale tym sfinansowano wynagrodzenie opiekuna 

prawnego oraz koszt obsługi zadania  w łącznej kwocie 2006,80 zł. 

 

1.6 Rozdział 85230 – Pozostała działalność. 

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  

W 2019 r. łączna kwota środków wydatkowana na realizację ww. programu wyniosła 100 754,79 zł.                     

Z dożywiania skorzystało 196 osób. Dotacja  wyniosła 80 603,63 zł 

1.7 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. 
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Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w 2019 r. otrzymano dotację w wysokości 

149 529,60 zł. 

 

2. Środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych: 

 

2.1 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. 

W rozdziale tym wydano 3232 zł na zakup nagród w konkursie, 403 zł na zakup materiałów biurowych   

i 365 zł na szkolenia. 

 

2.2 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

W 2019 roku wydano 46 500 zł z budżetu gminy na: koszty sądowe, opinie biegłych, zakup nagród  

w konkursach, materiały biurowe, ulotki, materiały promocyjne, wynagrodzenia członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

2.3 Rozdział 85510 – Działalność Placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

W ramach tego rozdziału opłacane są koszty pobytu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. W 2019 r. wydatki na ten cel wyniosły 5 237,06 zł. 

 

2.4  Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W 2019 r. w rozdziale tym finansowano zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań grup 

roboczych oraz zakup nagród w konkursie. Łącznie wydano 2 551,52 zł. 

 

2.5 Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny sfinansowane z budżetu gminy. 

W 2019 r. w ramach ww. zadania wydano kwotę 27 084,94 zł. 

 

2.6  Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  

W 2019 r. wypłacono zasiłków celowych na kwotę 26 215 zł.  dla 33 osób. W Domach Pomocy Społecznej 

przebywało 6 podopiecznych w związku z czym na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy 

wypłacono 183 069,95 zł.  

 

2.7 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. 
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W 2019r. kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła 7 101,23 zł, dla 5 osób. Na dodatki 

energetyczne wydano 132,72 zł dla 1 osoby (dotacja). 

 

2.8.Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.  

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy finansowane jest ze środków budżetu gminy  

co w 2019 r. stanowiło kwotę 681 862,03 zł. Kwota ta m. inn. została przeznaczona na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów, 

wyposażenia  i usług, opłaty pocztowe, telefoniczne, wynajem pomieszczeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, 

delegacje, ryczałt, umowy zlecenia, bhp, ubezpieczenie sprzętu, monitoring.  

 

2.9.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.  

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację: 

✓ rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  gdzie w 2019r.  ze środków 

gminy zabezpieczono wydatki na dowóz posiłków do szkół w wysokości 4 338,85 zł, jak również 

na zakup posiłków środki wydatkowane z budżetu gminy wyniosły  15 812,11 zł. 

 

2.10.Rozdział 85295 - Pozostała działalność.  

✓ funkcjonowania Dziennego Domu Senior Wigor  

✓ W 2019 r. przeznaczono kwotę 110 959,75 zł na wynagrodzenia pracowników wraz                                      

z pochodnymi, natomiast kwota 96 801,01 zł stanowiła koszty związane z utrzymaniem                           

i funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior Wigor. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy na 

realizację Programu Wieloletniego „Senior+” z dotacji otrzymał dofinansowanie  kwocie 72 000 

zł. Środki własne stanowiły kwotę 135 760,67zł. Wydatki stanowiły wynagrodzenie dla 

pracowników wraz z pochodnymi jak również koszty związane z funkcjonowaniem ww. domu 

(zakup materiałów , koszty usług, opłaty za energię elektryczną odpis na ZFŚS, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, podatek od nieruchomości itp.). 

 

 

 

2.11 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w 2019 r. wydano 166 144 zł, wkład własny               

z budżetu gminy stanowił 16 614,40 zł. 
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3 Środki RPOW na lata 2014-2020 

 

1. Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Wydatki na realizację projektu „Druga szansa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosły w 2019r. 66 429,78 zł. 

Wydatki na realizację projektu „Młodzi Aktywni” współfinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosły w 2019r. 45 422,67 zł. 

Udział środków własnych z budżetu gminy w wydatkach ogółem wyniósł 7,65 %, pozostałe 92,25% 

wydatków pochodzi z dotacji i środków RPO.    

 

POMOC SPOŁECZNA 

 STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW. 

Liczba osób, którym udzielono pomocy z pomocy społecznej w latach 2015 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC MATERIALNA I POMOC NIEPIENIĘŻNA 

W 2019 roku z różnych rodzajów świadczeń skorzystało 140 rodzin na łączną kwotę  415 100 zł. 
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Razem  415 100 140 469 

ZASIŁKI STAŁE – ogółem 239 072 41 58 

z tego:    

środki własne 0 x x 

dotacja 239 072 X X 

w tym przyznany dla osoby samotnie gospodarującej 225 046 34 34 

pozostającej w rodzinie 14 026 7 24 

ZASIŁKI OKRESOWE - ogółem 35 072 25 66 

z tego:    

środki własne 0 X X 

dotacja 35 072 X X 

w tym przyznane z powodu bezrobocia 25 799 19 43 

długotrwałej choroby 8 868 5 19 

niepełnosprawności 405 1 4 

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 
innych systemów zabezpieczenia społecznego 

0 0 0 

innego niż wymienione w wierszach 10-13 0 0 0 

w tym: (z wiersza 7) 0 0 0 

ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD 
DOCHODU na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

   

schronienie 0 0 0 

posiłek 76616 70 321 

w tym dla:    

dzieci 55900 61 311 

ubranie 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - ogółem  18325 1 2 

w tym:    

specjalistyczne 0 0 0 

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA 
ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI 
UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 
ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE 
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

0 0 0 

w tym:    

osób bezdomnych 0 0 0 
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ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO 

9000 2 9 

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO 0 0 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 0 0 0 

w tym:    

osobom bezdomnym 0 0 0 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 37015 43 182 

w tym:    

zasiłki specjalne celowe 4245 10 42 

w tym:  0 0 0 

ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU 
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 

0 0 0 

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - ogółem 0 0 0 

w tym:    

w naturze 0 0 0 

zasiłki 0 0 0 

pożyczka 0 0 0 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, 
rodzinne) 

X 0 0 

INTERWENCJA KRYZYSOWA X 0 0 

PRACA SOCJALNA X 140 469 

 

KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie 

mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.  

W 2019 r. opłacono pobyt w DPS  za 6 osób. Łączna kwota świadczeń to 183 069,95 zł. 

 

 

UDZIELANIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Osoby, które nie mają prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych mogą nabyć to prawo decyzją administracyjną. 

Prawo do świadczeń przyznawane jest na podstawie decyzji i przysługuje przez okres 90 dni. 

W 2019 r. wydano 9 decyzji pozytywnych, 24 negatywnych. 
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PRACA SOCJALNA 

 Pracownik socjalny podejmuje szereg działań w ramach pracy socjalnej na rzecz zapewnienia 

godziwych warunków mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta, zapewnienia opieki osobom 

starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny, poprawy funkcjonowania osób 

zaburzonych psychicznie, poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym, na rzecz 

rozwiązywania problemu bezrobocia, na rzecz zapewnienia /uzyskania niezbędnych środków 

materialnych. W celu rozwiązywania problemów rodziny lub osoby prowadzi wiele rozmów, podejmuje 

działania interwencyjne, radzi wspólnie z klientem,  załatwia sprawy skomplikowane, współpracuje  

z instytucjami i organizacjami.  

 Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka polega  

w szczególności na: 

✓ diagnozowaniu sytuacji rodziny, 

✓ pomocy w zwiększeniu poczucia odpowiedzialności rodziny za rozwiązywanie swoich 

problemów, 

✓ udzielaniu pomocy przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania świadczeń  

z pomocy społecznej jak również renty, emerytury, oraz pozostałych świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego,  

✓ pomocy w podejmowaniu działań w zakresie uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych, 

✓ wskazaniu klientom możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji z prawnikiem, 

psychologiem w zależności  od  występujących  potrzeb,  

✓ uczeniu racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, 

✓ zorganizowaniu i dostarczeniu  potrzebnej odzieży, 

✓ udzielaniu informacji na temat uzyskania wsparcia w jednostkach działających na terenie  

do Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej,  

✓ współpracy z pedagogami szkolnymi, sądem rodzinnym, kuratorami zawodowymi                                            

i   społecznymi, policją, lekarzami itp. 

W 2019 r. pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 140 rodzinom tj. 469 osobom. 
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POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłki szkolne. 

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy otrzymał nowe zadanie dotyczące 

pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikających  

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. 

Zasiłek szkolny to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które przysługuje uczniom 

znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których 

sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica. 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne 

gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. 

 

Przyznanie i wypłatę pomocy materialnej dla uczniów regulują: 

-   ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  2019 poz. 1481),  

- regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Piątnica (Uchwała Nr 171/XXX/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu), 

-  uchwała Nr 121/XXII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 

W 2019 r. stypendium szkolne zostało wypłacone w dwóch transzach w czerwcu i w grudniu dla 167 

uczniów na kwotę 166 144 zł. W roku 2019 nie zostały wypłacone zasiłki szkolne z powodu zdarzenia 

losowego. 

 

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 14/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

realizatorem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy. Zadania Programu realizowane są przy 

współpracy innych podmiotów życia społecznego, w tym: 

1. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy; 

2. Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piątnicy; 

3. Jednostek z terenu Gminy Piątnicy;  

i) Komisariatu Policji w Piątnicy; 

ii) Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piątnicy 

iii) Stowarzyszeń i organizacji pozarządowymi działających na terenie Gminy Piątnica. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy od strony organizacyjnej i technicznej zabezpiecza działalność 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 

odbyło się 46 posiedzeń GKRPA 

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. 

 

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania, poprzez: 

✓ diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy, 

✓ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku,  

✓ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,  

✓ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy                     

w środowisku lokalnym,  

✓ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,  

✓ tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach.  

W roku 2019 wszczęto 41 procedur „Niebieska Karta”,  

 

Zadania grup roboczych to w szczególności: 

✓ opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy              

w rodzinie; 

✓ monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy; 

✓ dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy 

oraz efektów tych działań. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem resortowym w 2019 roku: 

✓ grupy robocze odbyły 183 posiedzeń, 

✓ sporządzono 31 niebieskich kart Druk C, 

✓ sporządzono 29 niebieskich kar Druk D, 

✓ liczba powołanych grup roboczych- 41, 

✓ zakończono 36 procedur Niebieska Karta w tym 24 z powodu ustania przemocy  

oraz 12 z powodu stwierdzenia bezzasadności podejmowania działań (brak przemocy),  

✓ Odbyło się  5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Pozostała działalność. 

1. W Dziennym Domu Senior-WIGOR zgodnie z programem aktywnie uczestniczyło 20 seniorów.                       

W ciągu roku uczestnicy ww. domu brali udział w: 

✓ warsztatach pracy twórczej, 

✓ warsztatach kulinarnych, 

✓ warsztatach aktywności ruchowej,  
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✓ zajęciach kulturalno- oświatowych w ramach, których zorganizowano wyjazdy do kina, jak 

również wycieczki, 

✓ zajęciach integracyjnych, 

✓ zajęciach edukacyjnych, 

✓ spotkaniach wewnątrzpokoleniowych. 

 

2. W roku sprawozdawczym OPS w Piątnicy we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej  

Zarząd Okręgowy w Łomży  uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2019. Zadaniem OPS było kwalifikowanie osób potrzebujących i wydawanie skierowań 

do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywność.  

W ramach programu udzielono pomocy żywnościowej dla 688 osób, tj. 140 rodzinom.  

 

3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży 

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży w zakresie upowszechniania ofert pracy 

w ten sposób, że oferty pracy są wywieszane na tablicy ogłoszeń w OPS, a także w indywidualnych 

sytuacjach przekazywane są osobom korzystającym z pomocy z powodu bezrobocia. W zakresie 

upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego OPS współpracuje z Oddziałem 

Terenowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. OPS korzysta z bazy danych PUP w Łomży  

za pośrednictwem platformy komunikacyjnej SEPI. Umowa nr 15/2009/SEPI z dnia 23 marca 2013r. 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

Korzystający ze świadczeń rodzinnych. 

1) zasiłki rodzinne 

 W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku  liczba  zasiłków rodzinnych – a tym samym 

liczba dzieci, na które przyznano to świadczenie wyniosła ogółem 1108. 

2) dodatki do zasiłków rodzinnych: 

✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka przyznano 43 osobom, 

✓ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznano ogółem dla 35 dzieci,  

✓ dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

przyznano 21 osobom, 

✓ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznano  47 osobom, 

✓ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano dla  693 dzieci, 

✓ dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem stałego zamieszkania przyznano 

dla 331 osób, w tym w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości,  

w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej dla 9 dzieci, a w związku  

z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej dla 322 

dzieci, 

✓ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznano 172 rodzinom, 

dla 427  dzieci, 
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3) świadczenia opiekuńcze:  

✓ zasiłki pielęgnacyjne przyznano  225 rodzinom,  

✓ świadczenia pielęgnacyjne przyznano 36 rodzinom,  

✓ specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano dla 14 osobom, 

✓ zasiłek dla opiekuna przyznano 6 osobom, 

 

4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia  dziecka: przyznano 74 osobom. 

5) świadczenia rodzicielskie przyznano 44 osobom. 

 

Szczegóły dotyczące przyznawanych świadczeń przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

1. Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku: 11165 128906 

1.1. - do ukończenia 5. roku życia 2820 264058 

1.2. - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia 7342 87696 

1.3. - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia 963 123520 

1.4. - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia 40 4548 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu: 4 665 502 991 

2.1. - urodzenia dziecka 43 43 000 

2.2. 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
130 51 735 

2.3. 
- samotnego wychowywania dziecka, z tego, do którego 

prawo ustalono na podstawie: 
209 35196 

2.4. 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,  

z tego w wieku: 
376 39878 

2.4.1. - do 5. roku życia 55 4 950 

2.4.2. - powyżej 5. roku życia 321 34438 

2.5. - rozpoczęcia roku szkolnego 660 62253 

2.6. 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania, z tego w związku z: 
1890 126604 

2.6.1. 
- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 

szkoła 
52 5 876 

2.6.2. 
- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła 
1838 120728 

2.7. - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1824 166961 
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3. 
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 

1 + wiersz 2) 
16309 1793604 

4. 
Zasiłek pielęgnacyjny, z tego, do którego prawo 

ustalono na podstawie: 
2 431 459 229 

5. 
Świadczenie pielęgnacyjne, z tego, do którego prawo 

ustalono na podstawie: 
365 574 895 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 131 80 820 

7. Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6) 2 927 1 114 944 

8. Razem (wiersz 3 + wiersz 7) 17 975 2 836 102 

9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 74 74 000 

10. Świadczenie rodzicielskie 264 238 711 

11. Zasiłek dla opiekuna 58 35540 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

 

W związku z wprowadzonym rządowym Programem Rodzina 500+,  od kwietnia 2016 roku 

zwiększył się zakres zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych. Celem świadczenia 

wychowawczego zgodnie z ustawą  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim  

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wsparcie jest przyznawane bez względu na wysokość 

dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymują je także rodzice i opiekunowie samotnie 

wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Wnioski o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego (500+) przyjmowane są przez cały rok począwszy od  01.04.2016 roku. 

Wnioski klienci składać mogą osobiście w OPS, jak również poprzez jeden  z serwisów takich  

jak  Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, portal Empati@, ePUAP  

lub za pośrednictwem bankowości internetowej.  

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy w 2019 r. wypłacił 17 992 świadczeń wychowawczych 

na łączną kwotę 8 958 711,27 zł, które przyznano dla 1100 rodzinom tj. średnio dla 1499 dzieci. 

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 

Świadczenia z  funduszu  alimentacyjnego przysługują  w  wysokości  bieżąco  ustalonych 

alimentów,  jednakże  nie  wyższej  niż  500  zł  miesięcznie.  

Do  świadczenia z  funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica  

na podstawie tytułu wykonawczego  pochodzącego  lub  zatwierdzonego  przez  sąd,  jeżeli  egzekucja  

okazała się bezskuteczna. Wyżej wymienione świadczenia przysługują osobie uprawnionej  

do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej  

do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli egzekucja alimentów w okresie dwóch miesięcy 
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poprzedzających złożenie wniosku była bezskuteczna, a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę                         

w rodzinie nie przekroczył kwoty 725 zł. 

  W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. świadczenia alimentacyjne 

wypłacono 36 osobom na wartość 147 950 zł. 

Wszelkie działania wobec dłużników w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów,  

podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela, jeśli: 

1) osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;  

2)osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży 

do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 

  W 2019 r. w wyniku działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych 

wyegzekwowano kwotę   70 406,95 zł ( 47,59 % ściągalności). 

 

DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY 

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się  na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej. 

Przyznaje się go na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia 

wniosku. W 2019 r. dodatki mieszkaniowe otrzymało 5 osób, a kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych wyniosła 7 101,23 zł.   

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Ośrodek realizuje Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom                             

z przynajmniej trójką dzieci, oraz osobom, które wychowywały co najmniej trójkę dzieci, niezależnie od 

dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 

roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W 2019 roku  wydano 247 kart. 

Na realizację zadania w 2019 r. przekazano dotację  w kwocie 681,12 zł.  

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

LIDERZY KOOPERACJI 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy w 2018 r. na mocy zawartego Porozumienia z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku podjął współpracę w zakresie wypracowania założeń  

do Modelu Kooperacji podczas I Kamienia Milowego Projektu Liderzy Kooperacji. 

Projekt partnerski Liderzy Kooperacji jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 

2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna. 

Projekt jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 

podlaskiego i świętokrzyskiego, tworzących Makroregion. Czas trwania projektu: od 01.04.2018 r.  

do 31.03.2021 r. 

Głównymi przesłankami do realizacji projektu były raporty z 5 w/w województw z 2014 r. Współpraca 

instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa 

zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej, 

realizowanych w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji. 



 

43 

W wyżej wymienionych badaniach wskazano bariery utrudniające współpracę między organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wsparcia rodziny (m.in.): 

− niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawne 

− niewystarczająca liczba instytucji  wspierających rodzinę 

− niewystarczający przepływ informacji 

− niechęć do współpracy ze strony innych instytucji wynikająca z dużej ilości formalności 

koniecznych do podjęcia współpracy 

− niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 

Na podstawie raportu wyróżniono potrzeby, które zminimalizowałyby wskazane bariery:  

1. Wypracowanie modelu przepływu informacji. 

2. Stworzenie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej. 

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy                           

i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa w  gminach wiejskich.  

Projekt zakłada pośrednie wsparcie rodzin i osób będących w trudnych sytuacjach życiowych.  W opisie 

Modelu Kooperacji zostaną zawarte metody współpracy oraz sposoby przepływu informacji, w celu 

ukształtowania ostatecznego zestawu  usług dla rodziny czy środowiska. Umożliwi to wielozakresowe, 

kompleksowe wspieranie rodzin, poprzez zwiększenie jakości i systematyczności współpracy między 

instytucjami pomocowymi. Model kooperacji zostanie wdrożony w gminach wiejskich, jednak 

obejmować będzie instytucje z dwóch poziomów samorządów – gminnego   i powiatowego. Adresatami 

projektu są osoby, które bezpośrednio pracują na rzecz osób i rodzin  w trudnej sytuacji życiowej.  

Realizacja projektu wpłynie na: 

− wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, 

− włączenie zasobów różnych sektorów (tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru 

sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji) w kompleksowe wsparcie osób, rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej, 

− profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, 

− wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej 

kooperacji, 

− opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób                             

i rodzin w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, 

− aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin. 

Projekt jest podzielony na 4 etapy – Kamienie Milowe: 

I Kamień Milowy (termin realizacji kwiecień 2018 r. - marzec 2019 r.) –  Opracowanie założeń Modelu 

Kooperacji. 

II Kamień Milowy (termin realizacji kwiecień 2019 r. - wrzesień 2020 r.) – Testowanie wypracowanego 

Modelu Kooperacji 

III Kamień Milowy (termin realizacji październik 2020 r. - grudzień 2020 r.) – Podsumowanie testów 

Modelu Kooperacji. Opracowanie raportu z rezultatami. 

IV Kamień Milowy (termin realizacji styczeń 2021 r. - marzec 2021 r.) – Realizacja działań edukacyjno-

szkoleniowych. Prezentacja rezultatów testu i wypracowanych rekomendacji. 
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W I kamieniu milowym utworzony został Gminno-Powiatowy Zespół Kooperacji, który pracował nad 

opracowaniem założeń Modelu, a składał się on z takich instytucji jak: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łomży 

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży 

4. Komenda Miejska Policji w Łomży 

5. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży 

6. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży 

7. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży 

8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy 

9. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy. 

W II kamieniu milowym testowany jest wypracowany wcześniej model. 

 

DRUGA SZANSA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy we współpracy z Fundacją Dialog oraz Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej Gminy Łomża w 2019 r.  realizował projekt pn. „DRUGA SZANSA”. 

Celem projektu jest wyższy poziom reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 50 osób (26 kobiet                    

i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łomża i gminy 

Piątnica w okresie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Projekt został skierowany do: 

• osób zamieszkujących tereny wiejskie Gminy Łomża oraz Gminy Piątnica 

• bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy)  

lub nieaktywnych zawodowo 

• zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

• korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 

Projekt zakłada realizację kilku ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej tj.: 

• szkolenia zawodowe: 

• warsztaty rozwoju osobistego, optymizmu i zarządzania sobą w czasie 

• wsparcie psychologa, coacha, prawnika, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, 

pośrednika pracy możliwość rozwoju w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS) w wybranej 

ścieżce zawodowej: gastronomicznej, remontowo-drogowej lub zieleni (uczestnikom CIS 

wypłacane są świadczenia integracyjne) 

• płatne staże zawodowe dla min. 10 osób z możliwością zatrudnienia po ich zakończeniu 

• zajęcia z animatorem dla dzieci uczestników projektu. 

Realizacja niniejszego projektu z pewnością wspomoże uczestników projektu w niwelowaniu szans na 

rynku pracy, dysfunkcji społecznych oraz różnic w poziomie integracji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem oraz ich rodzin w stosunku do osób będących w lepszej sytuacji zarówno poprzez 

umożliwienie udziału w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej jak również możliwość uczestnictwa 

w szkoleniach zawodowych, a także wsparcie doradcy zawodowego, cocha i rozwój kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. 
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MŁODZI AKTYWNI 

 

Razem z Centrum Edukacyjnym LOGOS oraz Gminą Łomża realizowaliśmy projekt „Młodzi Aktywni”. 

Formy wsparcia w projekcie: sfinansowanie inicjatyw lokalnych oraz organizacja pikniku rodzinnego, 

grupowe doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe dla 24 osób z naszej gminy, program 

profilaktyczny „DEBATA”, program profilaktyczny „Archipelag skarbów”. 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

W siedzibie OPS funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 

zorganizowany przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat. Z usług punktu skorzystało 24 osoby. 

Liczba godzin pracy specjalistów: 223 h. W ramach programu, osobie pokrzywdzonej przestępstwem, 

przyznano pomoc finansową w kwocie 1000zł. 

 

Odzyskać dziecko 

Współpracujemy także z Fundacją DIALOG i Fundacją KORALE w realizacji projektu „Odzyskać dziecko”, 

w ramach którego zaplanowane są szkolenia specjalistyczne dla kadry, oraz praca z rodzinami 

przeżywającymi trudności opiekuńczo- wychowawcze, a także praca specjalistyczna z dziećmi. Obecnie 

udzielono wsparcia 3 osobom z terenu gminy Piątnica. 

 

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Analiza realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zadań, przedstawionych  

w sprawozdaniu za 2019 rok pozwala określić najpilniejsze potrzeby  w zakresie pomocy społecznej  

na rok 2020. 

1) Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez 

stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej. 

2) Poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej 

– osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi w oparciu 

 o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. 

3) Wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki  

i wychowania dzieci. 

4) Dalszy rozwój  wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych i starszych. 

5) Zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy w pełni zabezpieczających odpłatność  

za pobyt mieszkańców w DPS. 

6) Dostosowanie pomieszczeń do wymogów BHP – wykonanie toalety na drugiej kondygnacji 

zajmowanego budynku. 
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W okresie od początku do końca 2019 roku liczba mieszkanek i mieszkańców stałych wynosiła 

10 657 osób – 5282 kobiet oraz 5577 mężczyzn.  

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano w 2019 r. 30 aktów urodzeń dzieci urodzonych poza 

RP. Dla porównania w 2018 r. zarejestrowano 26 urodzeń. Jest to rejestracja na podstawie transkrypcji 

czyli sporządzenie polskiego aktu urodzenia na wzór dokumentów przedstawionych  

z zagranicy. Ogółem w 2019 r. zameldowano 107 noworodków w Gminie Piątnica. 

Ze względu na fakt iż, na terenie Gminy Piątnica nie ma szpitala, Urząd Stanu Cywilnego rejestruje 

zazwyczaj dzieci urodzone poza granicami Polski. Nie wystąpiło od początku roku urodzenie dziecka na 

terenie Gminy Piątnica. 

Najczęściej noworodki rodzą się w szpitalu w Łomży lub Białymstoku, co jest ujęte w informacjach  

z ewidencji ludności. 

Od początku roku w USC odnotowano 62 zgony. Są to podobnie jak przy urodzeniach - zgony, 

które nastąpiły na terenie naszej gminy lub zgony zarejestrowane na podstawie zagranicznych 

dokumentów (tzw. transkrypcja). Ogółem w 2019 r. zmarło 88 mieszkańców gminy. 

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2019 r. - 19 par wstąpiło w związek małżeński zawierając śluby 

cywilne. Poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego czyli w plenerze odbyło się 6 ślubów. Były to miejsca 

wskazane przez osoby wstępujące w związek małżeński i najczęściej to sale bankietowe lub ich piękne 

ogrody. Wójt udzielił łącznie 6 ślubów w tym 5 w plenerze i 1 w sali ślubów.  

Dla porównania w 2018 r. ślubów cywilnych zarejestrowano 14 w tym 2 w plenerze i 12 na sali ślubów. 

 

W 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego łącznie sporządzono 78 aktów małżeństwa natomiast  

w 2018 r. - 74 (cywilne , konkordatowe tzw. kościelne oraz transkrypcje). 

Z przesłanych prawomocnych wyroków sądowych wynika, że 29 małżeństw rozwiodło się w 2019 r. co 

świadczy o tendencji wzrostowej, gdyż w 2018 r. odnotowano 22 rozwody. 

W 2019 roku wydano 842 różnych odpisów aktów stanu cywilnego a w 2018 roku 739, 10 zaświadczeń 

o stanie cywilnym i 5 zaświadczeń do ślubu poza granicami RP. W związku z tym, że Urząd Stanu 

Cywilnego od 2015 r. pracuje na ogólnopolskim systemie „Źródło” –  interesanci mogą w naszym 

urzędzie pobierać zarówno odpisy aktów urodzeń, małżeństw lub zgonów sporządzone w innych 

urzędach, jak też różnego rodzaju zaświadczenia. Z porównania wynika, że coraz więcej osób załatwia 

sprawy i pobiera dokumenty w naszym USC. 

Wójt Gminy Artur Wierzbowski na początku 2019 r. przekazał pisemne życzenia i gratulacje wszystkim 

małżeństwom z Gminy Piątnica, którzy w bieżącym roku oraz w roku 2018 obchodziły 25-lecie pożycia 

małżeńskiego. Łącznie par było 135. 
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Informacja o Jubileuszu 50 –lecia  Złote 

Gody 2019 

 

W dniu 18 października 2019 r.  

na sali konferencyjno – bankietowej  

w Jędrusiowej Dolinie w Piątnicy 

Poduchownej zostały wręczone Medale  

z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego  

dla 14 par – mieszkańców gminy Piątnica. 

Wójt wręczył wraz z medalami także legitymacje podpisane przez Prezydenta Andrzeja Dudę  

dla każdej osoby, która obchodziła jubileusz. Medale i legitymacje wręczono dla par, które po 

wcześniejszym zawiadomieniu wyraziły chęć ich przyjęcia. 

Łącznie zawiadomiono 26 par – mieszkańców gminy Piątnica, które w 2019 roku obchodzą 50 

rocznicę ślubu. Natomiast 14 z nich wyraziło zgodę na przyznanie medali a 12 par odmówiło 

przyjęcia medali. 
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Wydarzenia gminne 

Dzień Strażaka w Gminie Piątnica 

W Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie odbył się Dzień 

Strażaka – druhów i druhen Ochotniczych Straży 

Pożarnych Gminy Piątnica. Uroczyste obchody Dnia 

Strażaka rozpoczęły się Mszą Św. w kościele 

parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika                        

w Dobrzyjałowie. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli 

w defiladzie z kościoła na boisko szkolne, gdzie odbyła 

się główna część uroczystości wraz z odznaczeniami.  

 

Gminny Dzień Dziecka w Piątnicy  

Impreza odbyła się na terenie Fortu III  

w Piątnicy Poduchownej i cieszyła się dużym 

zainteresowaniem dzieci. Event zainaugurował 

Wójt Artur Wierzbowski, witając wszystkich 

przybyłych gości, a w szczególności dzieci, życząc 

im wspaniałej zabawy. Na dzieci czekała moc 

atrakcji i niespodzianek: dmuchana zjeżdżalnia  

i dmuchany plac zabaw, zajęcia edukacyjne  

z ratownikiem medycznym, słodki poczęstunek 

przygotowywany przez Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Górki-Sypniewo, lody, cukierki, a to 

tylko część atrakcji, które wypełniły czas dzieciom oraz ich opiekunom. Dzięki współpracy z Ochotniczymi 

Strażami Pożarnymi z OSP Drozdowo, OSP Jeziorko i OSP Piątnica dzieci miały możliwość zapoznania się 

ze sprzętem gaśniczo - ratowniczym oraz łodzią ratowniczą zaś policjanci prowadzali zajęcia edukacyjne 

dla najmłodszych.  

 

Wystawa koni zimnokrwistych na Fortach w Piątnicy  

Piękne klacze ze swoimi źrebiętami 

prezentowały się na terenie Stadniny Koni 

Forteca w Piątnicy. Cykliczna impreza jak zawsze 

cieszyła się zainteresowaniem, a wystawa 

połączona z konkursem była też okazją, aby bliżej 

przyjrzeć się zwierzętom. 
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„IV Biegu z butelką mleka”  

Ponad 400 osób pobiegło w "Biegu z butelką mleka" w Piątnicy. 

Czwartą edycję charytatywnej imprezy zorganizowało - podobnie 

jak poprzednie - Stowarzyszenie "Biegamy dla zdrowia", 

współorganizatorem była Gmina Piątnica, natomiast sponsorem 

OSM Piątnica. 

 

Społeczne porządki na Forcie III w Piątnicy  

W piątek 19.07 odbyły się wielkie społeczne porządki na Forcie III 

w Piątnicy. Udział w wydarzeniu wzięli Strażacy OSP Gminy 

Piątnica. 

 

Regionalne smaki i konkurs kulinarny podczas Smakoff 

Piątnica  

Za nami pierwsza edycja Smakoff Piątnica – Festiwalu 

Smaków Regionalnych. Była to pierwsza tego typu impreza, 

która łączyła ze sobą promocję lokalnej kuchni  

i atrakcje dla całej rodziny. 
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Bez cudu nad Narwią nie byłoby cudu nad 

Wisłą.  

Na Fortach III w Piątnicy odbyła się rekonstrukcja 

Bitwy 1920 - Bez cudu nad Narwią nie byłoby cudu 

nad Wisłą. 

 

 

 

Pobiegli, by uczcić pamięć żołnierzy poległych 

podczas kampanii wrześniowej  

Na Forcie III odbyła się kolejna edycja Biegu 

Pamięci Września o Puchar Wójta Gminy Piątnica. 

 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jeziorku  

W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Piątnica. 

Na boisku sportowym w Jeziorku w zawodach uczestniczyło 11 drużyn grupy A - mężczyzn, trzy drużyny 

grupy C - kobiet oraz trzy drużyny MDP dziewczęta i chłopcy. Zawody obejmowały sztafetę pożarniczą 

7x50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Sędzią głównym zawodów był bryg. Grzegorz Wilczyński -   

Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. 
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Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest 

ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn.  zm.) 

 

Zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego 

1. Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego w danym roku budżetowym jest złożenie 

wniosku przez sołectwo do Wójta Gminy. 

2. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosku do uchwalenia posiadają: sołtys, rada 

sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań 

oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań. Koszty te muszą mieścić 

się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa. 

4. Wybrane do realizacji zadania mają spełniać następujące warunki: muszą być zadaniami 

własnymi gminy wynikającymi z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa 

oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

5. Uchwalony na zebraniu wniosek, wraz z protokołem, uchwałą z zebrania wiejskiego oraz listą 

obecności, sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie 

zostanie odrzucony. 

6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany 

rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć  

do Wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji  

w ramach funduszu. 

7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki 

funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku. 

 

Wykonanie budżetu w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku   

L.p. Sołectwo Zadanie 
Koszt 

wykonani
a 

Razem 

1 Budy Czarnockie  budowa boiska wielofunkcyjnego koszykówka - tenis ziemny 
11 591,52 

11 591,52 
0,00 

2 Budy-Mikołajka  przygotowanie i ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw 9 284,19 9 284,19 

3 Choszczewo żwirowanie drogi gminnej 8 282,57 8 282,57 

4 Czarnocin  
zakup altany ogrodowej 13 249,99 

28 525,99 
żwirowanie dróg   15 276,60 
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5 Dobrzyjałowo modernizacja budynku OSP Dobrzyjałowo 

20 910,00 

24 283,50 1 500,00 

1 873,50 

6 Drozdowo renowacja wyposażenia zabytkowego kościoła w Drozdowie 33 361,44 33 361,44 

7 
Drożęcin-
Lubiejewo  

remont pobocza drogi  11 397,00 11 397,00 

8 Elżbiecin naprawa drogi asfaltowej w Elżbiecinie 17 055,00 17 055,00 

9 Górki-Sypniewo 

zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 9 850,00 

14 850,00 zakup stojaka na rowery 0,00 

wyposażenie kuchni przy świetlicy 5 000,00 

10 Górki-Szewkowo  

utwardzenie drogi w Górkach Szewkowo 3 401,37 

9 601,37 wytyczenie drogi - dojazd do łąk 1 200,00 

dokumentacja przebudowy drogi gminnej 5 000,00 

11 Guty  żwirowanie dróg gminnych 10 593,99 10 593,99 

12 Jeziorko  
zakupienie i ustawienie 2 wiat przystankowych 9 000,00 

31 582,80 
żwirowanie drogi nr 202 22 582,80 

13 Kalinowo  

utwardzenie rowu odwadniającego przy remizie  14 760,00 

20 716,84 projekt budowy drogi gminnej nr 12 5 464,84 

dokumentacja przebudowy drogi gminnej 492,00 

14 Kalinowo - Kolonia brak wniosku 0,00 0,00 

15 Kałęczyn  żwirowanie i profilowanie drogi 8 634,60 8 634,60 

16 Kisielnica  

utwardzenie pobocza przy sklepie 12 750,00 

20 191,37 
zakup stołów, zmywarki, bojler, uzupełnienie żarówek i okuć do drzwi 7 441,27 

17 Kobylin  brak wniosku 0,00 0,00 

18 Kosaki  docieplenie budynku remizy 13 401,45 13 401,45 

19 Kownaty  

zakup i montaż tablic informacyjnych z nr domów  3 000,00 

21 457,65 budowa altany na działce gminnej nr 205/6 wraz z położeniem kostki 
betonowej oraz zakup wyposażenia do altany 

18 457,65 

20 Krzewo kupno motopompy do OSP Krzewo 17 797,90 17 797,90 

21 Marianowo likwidacja studni na działce nr 3/27 4 428,00 4 428,00 

22 Motyka  żwirowanie dróg Motyka-Kownaty, Motyka-Dobrzyjałowo 9 298,80 9 298,80 

23 

Murawy  
zakup wiaty przystanku autobusowego 4 624,80 

19 839,65 
remont drogi gminnej nr 353 15 214,85 

24 Nagórki 
lustro drogowe 0,00 

13 438,16 
remont drogi nr 98/1  13 438,16 
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25 Niewodowo  renowacja zabytkowego kościoła w Drozdowie 20 378,98 20 378,98 

26 Nowe Krzewo renowacja zabytkowego kościoła w Drozdowie 10 401,37 10 401,37 

27 Nowy Cydzyn  

remont ogrodzenia  w obrębie wiaty przystankowej 5 000,00 

15 963,00 ułożenie kostki brukowej  1 000,00 

remont dróg gminnych 9 963,00 

28 Olszyny  utwardzenie dojazdu do szkoły 18 915,09 18 915,09 

29 Olszyny-Kolonia  
żwirowanie dróg gminnych 7 970,40 

8 701,02 
równanie dróg   730,62 

30 Pęza utwardzenie pobocza drogi gminnej z kostki brukowej 11 766,00 11 766,00 

31 
Piątnica 
Poduchowna  

sprzęt komputerowy, drukarka i inne wyposażenie dla OSP Piątnica 8 523,60 
37 850,13 

urządzenia na plac zabaw, ławki 29 326,53 

32 
Piątnica 
Włościańska  

oświetlenie placu rekreacyjnego (1 słup + 2 lampy ) 4 305,00 

18 947,15 

utrzymanie bieżące dróg-równiarka  1 461,24 

organizacja festynu rodzinnego oraz zakup 2 termosów 
850,00 

2 409,91 

utwardzenie drogi przy posesji nr 114  9 921,00 

33 Poniat  

ogrodzenie terenu byłej szkoły i zakup kostki brukowej na wjazd 
7 132,26 

13 813,63 
3 811,77 

zakup środków chemicznych i środków czystości 506,61 

zakup kuchni gazowej, butli gazu, nagrzewnicy i grzejnika elektrycznego 2 362,99 

34 Rakowo-Boginie renowacja zabytkowego kościoła w Drozdowie 15 062,73 15 062,73 

35 Rakowo-Czachy  renowacja zabytkowego kościoła w Drozdowie 14 253,73 14 253,73 

36 Rządkowo  
poszerzenie drogi - ułozenie pasa z koski brukowej na podbudowie 
betonowej 

11 133,32 11 133,32 

37 Stary Cydzyn  oświetlenie drogi  5 412,00 5 412,00 

38 Stary Drożęcin 
dokończenie chodnika, pomalowanie ogrodzenia na działce 72/12 i 
położenie płytek 

7 461,00 7 461,00 

39 Taraskowo  
remont drogi gminnej (projekt) 7 380,00 7 380,00 

remont drogi gminnej nr 144 i nr 153 5 977,80 5 977,80 

40 Truszki  remont zabytkowego kościoła w Drozdowie 12 366,08 12 366,08 

41 Wyłudzin  zakup altany z wyposażeniem w stół i ławki 8 232,07 8 232,07 

42 Wyrzyki  renowacja zabytkowego kościoła w Drozdowie 11 248,00 11 248,00 

43 Zabawka  

rolety osłaniające altanę 6 616,00 

7 997,99 ławki metalowe 944,00 

środki konserwujące do altany 437,99 

44 
Żelechy i 
Wiktorzyn 

renowacja zabytkowego kościoła w Drozdowie 16 950,38 16 950,38 

  suma: x x 639 825,76 
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Informacje finansowe 

 

A. Stan finansów gminy 

Udział dochodów własnych Gminy Piątnica za 2019 r. w ogólnej kwocie dochodów ukształtował 

się na poziomie 26,8%. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zasiliły budżet w 35,5%.  

 

 
 

B. Wykonanie budżetu gminy 

 

Plan budżetu Gminy na rok 2019 po stronie dochodów wynosi 51 785 571,28 zł, zrealizowany 

został na kwotę 54 727 644,96 zł, zaś wydatki plan 54 169 597,04 zł, zrealizowano na kwotę 

51 557 925,77 zł, co przedstawia poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie 2019 % 

Dochody ogółem 51 785 571,28 54 727 644,96 105,68 

- dochody bieżące 48 012 144,88 47 564 299,51 99,1 

- dochody majątkowe 3 773 426,40 7 163 345,45 189,8 

Wydatki ogółem 54 169 597,04 51 557 925,77 95,2 

- bieżące 44 795 764,60 43 483 528,94 97,1 

- majątkowe 9 373 832,44 8 074 396,83 86,1 

Nadwyżka/Deficyt - -2 384 025,76 3 169 719,19 X 

Przychody 3 500 000 983 730,29 X 

Kredyty długoterminowe 3 500 000 1 300 000 X 

Wolne środki  0 983 730,29 X 

Rozchody ogółem 1 115 974,24 1 115 974,24 X 

Spłata kredytów 1 115 974,24 1 115 974,24 X 

 

 

 

 

Dochody własne
27%

Dotacje celowe w 
ramach programów 

UE
7%

Dotacje celowe i inne 
środki
35%

Subwencje i inne 
rozliczenia

31%

Rodzaj dochodów
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C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Lp Treść Plan 
Wykonanie 

2019 
Stan zaawansowania 

1 

Rozbudowa systemu wodno-

kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica 

w obszarze Aglomeracji Łomża 

3 030 034,00 3 030 034,00 

zadanie zrealizowane, współfinansowane 

ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko w kwocie 

1 466 863,19 zł  

2 
Budowa sieci wodociągowej w m. 

Marianowo i Budy Czarnockie 
14 000,00 14 000,00 zadanie zrealizowane  

3 
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 

gminy Piątnica 
133 200,00 133 200,000 zadanie zrealizowane 

4 
Przebudowa sieci wodociągowej na terenie 

gminy 
74 582,00 74 581,41 zadanie zrealizowane 

5 
Dokumentacja projektowa odwodnienia 

ciągu drogowego w m. Krzewo 
5 500,00 5 500,00 zadanie zrealizowane 

6 
Przebudowa drogi gminnej  Kalinowo -

Kalinowo Kolonia 
3 692 032,42 3 655 127,42 

zadanie zrealizowane, współfinansowane 

ze środków PROW w kwocie 1 660 291 zł 

7 
Przebudowa drogi gminnej Górki 

Szewkowo /dokumentacja/ 
12 054,00 12 054,00 zadanie zrealizowane 

8 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 
 

15 143,94 

 

5 096,34 

zadanie w trakcie realizacji, 

dofinansowanie z FDS w kwocie  

1 433 924,02 zł 

9 
Przebudowa drogi gminnej nr 12 w 

Kalinowie /projekt/ 

 

8 610,00 

 

8 610,00 
zadanie zrealizowane 

10 
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w 

Piątnicy 

 

33 922,00 

 

33 591,63 

zadanie w trakcie realizacji, 

dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 709 256,28 zł 

11 Przebudowa drogi gminnej w m. Motyka 
 

39 103,00 
0,00 w trakcie realizacji 

12 
Przebudowa drogi gminnej w m. 

Taraskowo 
13 367,69 7 380,00 w trakcie realizacji 

13 
Przebudowa drogi Nowy Cydzyn -Budy 

Mikołajka 
9 784,00 0,00 

 zadanie w trakcie realizacji, 

dofinansowanie z FDS w kwocie 

1 383 065,73 zł,  

14 Zakup wiat przystankowych 27 750,00 27 748,80 zadanie zrealizowane 

15 
Modernizacja budynku mieszkalnego w 

Piątnicy ul. Stawiskowska 12 
143 677,00 143 676,89 zadanie zrealizowane 

16 
Zakup gruntów pod regulację granic 

działek gminnych 
17 600,00 17 253,89 zadanie zrealizowane 

17 
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku 

Urzędu Gminy 
39 000,00 39 000,00 zadanie zrealizowane 

18 Zakup systemu do obsługi medialnej rady 22 000,00 22 000,00 zadanie zrealizowane 

19 
Zakup i montaż klimatyzatora w budynku 

CUS w Piątnicy 
18 450,00 18 450,00 zadanie zrealizowane 

 

20 
Budowa garażu OSP Drozdowo 100 984,00 76 966,09 zadanie w trakcie realizacji 

21 Rozbudowa budynku OSP w Dobrzyjałowie 24 326,01 20 910,00 zadanie zrealizowane 

22 Zakup motopompy dla OSP Krzewo 38 513,00 38 513,00 zadanie zrealizowane 
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23 
Utwardzenie terenu działki gminnej nr 123 

m. Olszyny 
85 000,00 85 000,00 zadanie zrealizowane 

24 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Piątnicy 
150,00 150,00 zadanie zrealizowane 

25 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy 
113 521,78 91 881,00 zadanie w trakcie realizacji 

26 
Modernizacja budynku świetlicy w m. 

Kosaki 
13 406,21 13 401,45 zadanie w trakcie realizacji 

27 Budowa altany w m. Czarnocin 14 000,00 13 249,99 zadanie zrealizowane 

28 Budowa altany w m. Kownaty 21 230,58 21 230,58 zadanie zrealizowane 

29 Budowa altany w m. Wyłudzin 10 000,00 8 232,07 zadanie w trakcie realizacji 

30 
Budowa boiska sportowego m. Budy 

Czarnockie 
20 142,10 11 591,52 zadanie w trakcie realizacji 

31 Budowa placu zabaw w m. Budy Mikołajka 10 000,00 18 159,18 

zadanie w trakcie realizacji, część 

inwestycji zrealizowano z własnych 

materiałów będących na stanie 

magazynowym 

32 Otwarte Strefy Aktywności 207 456,00 207 406,00 

zadanie zrealizowane, zadanie 

współfinansowane ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 108 

824,25 zł 

33 Plac zabaw w m. Górki Sypniewo 10 850,00 10 850,00 zadanie zrealizowane 

34 Plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna 30 000,00 29 326,53 zadanie zrealizowane 

  

 

Ogółem 

  

8 049 389,73 7 894 171,78 x 

 

 

Zadłużenie Gminy  na koniec 2019 roku: 

1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 555 555,60 zł, 

2/ w Getin Noble Bank  222 222,24 zł, 

3/ w Hexa Bank Spółdzielczy 4 961 803,60 zł. 

Łączne zadłużenie Gminy – 5 739 581,44 zł. 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli: 

1. Grunty o powierzchni 518,4901 ha  o wartości 2 628 876,16 zł. 

2. Budynki i obiekty o wartości 28 365 464,72 zł. 

3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 58 931 426,13 zł. 

4. Środki transportowe o wartości  2 996 589,11 zł. 

Stan mienia komunalnego w 2019 roku uległ zwiększeniu o kwotę 7 894 171,78 zł w wyniku 

zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych. 

 

 

 



 

58 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. 

 Jednostka 

miary 
Ilość 

Wartość 

inwentaryzacyjna 

mienia 

Sposób  zagospodarowania 

W bezpośrednim 

zarządzie gminy 

W zarządzie 

jednostki 

komunalnej 

Dzierżawa i 

najem 

Użytkowanie 

wieczyste 

 Porozumienie 

komunalne 

ilość ilość ilość ilość ilość 

wartość wartość wartość wartość wartość 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

I.      Grunty ha 
518,4901 

2 628 876,16 
490,8064 13,7287 6,1821 7,7729   

          
 

1) rolne ha 
51,9932 

  
44,0302 1,7809 6,1821     

            

2) drogi ha 
392,8417 

  
392,8417         

            

3) tereny rekreacyjne 

(skwery, parki) 
ha 

4,0800 
  

0,8979 3,1821       

            

4) ogrody działkowe ha 
7,7729 

  
      7,7729   

            

5) użytki kopalne ha 
15,6100 

  
15,6100         

            

6) działki zabudowane ha 
14,8491 

  
6,0834 8,7657       

            

7) działki niezabudowane ha 
3,1622 

  
3,1622         

            

8) inne (wody, wodopoje, 

promy, hydrofor) 
ha 

2,9602 
  

2,9602         

            

9) tereny różne ha 
25,2208 

  
25,2208         

            

II. Budynki i obiekty   

  
28 365 464,72 

    
      

    18 825 892,91 9 539 571,81    

1) budynki i lokale 

mieszkalne i towarzyszące 

szt. 
6 

462 906,83 
4,00 2,00 

      

  
319 353,12 143 553,71       

2) budynek biurowy i 

gospodarczy  

szt. 
6 

677 722,59 
2,00 4,00 

      

  
661 067,89 16 654,70       

3) szkoły, przedszkola, 

boiska 

szt. 
9 

9 375 305,10 
  10,00 

      

  
  9 375 305,10       

4) obiekty kulturalne 
szt. 

1 
175 431,02 

1,00   
      

  
175 431,02         

5) budynki zlikwidowanych 

szkół 

szt. 
7 

1 050 810,81 
7,00   

      

szt. 
 

1 050 810,81         

6) budynki i garaże OSP 
szt. 

20 
10 053 248,49 

19,00 1,00 
      

  
10 049 190,19 4 058,30       

7) hala sportowa  
szt. 

1 
6 570 039,88 

1,00   
      

  
6 570 039,88         
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III. Budowle i urządzenia 

techniczne, maszyny 

  58 931 426,13 30 495 869,53 495 970,39 
  

27 939 586,21 

1) drogi gminne m 
32 574 26 040 915,49 26 040 915,49   

    
  

2) wodociągi wiejskie, 

hydrofornie 
km 

158,66 12 691 392,57     
    

12 691 392,57 

3) kanalizacja sanitarna km 
25,6 15 248 193,64     

    
15 248 193,64 

4) budowle służące 

mieszkańcom, linie 

energetyczne, skwer, wiaty 

szt. 
 2 251 630,71 2 251 630,71   

      

5) maszyny i urządzenia szt./zest. 
 1 123 128,81 749 823,95 373 304,86 

      

6) sprzęt przeciw pożarowy 

OSP 
szt./zest. 

28 408 731,71 408 731,71   
      

7) place zabaw, altany i 

siłownie zewnętrzne 
szt. 

44 855 515,04 732 849,51 122 665,53 
      

8) boiska i parkingi szt. 
3 311 918,16 311 918,16   

      

IV. Środki transportowe 
  2 996 589,11 2 355 303,11 641 286,00 

   

1) samochody bojowe OSP szt. 
15 2 080 501,33 2 080 501,33   

      

2) autobus szkolny szt. 
4 633 112,00   633 112,00 

      

3) samochód osobowy KIA szt. 
1 50 000,00 50 000,00   

      

4) samochód osobowy 

OPEL 
szt 

1 105 430,50 105 430,50   
      

5) samochód osobowy KIA  szt 
1 58 438,00 58 438,00   

      

6) ciągnik rolniczy szt. 
1 1 663,28 1 663,28   

      

7) samochód Dacia szt. 
1 59 270,00 59 270,00   

      

8) przyczepa szt. 
1 8 174,00   8 174,00 

      

V. Inwestycje gminne w 

toku 
szt. 

30 2 323 610,64 2 193 623,16 129 987,48 
      

Ogólna wartość:   

  

95 245 966,76 56 499 564,87 10 806 815,68 
  

27 939 586,21 

 

W 2019 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach: 

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 114 799,39 zł. 

2. Sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 83 031 zł,  w tym: 

• sprzedaż nieruchomości w Kisielnicy o powierzchni 0,0065  ha  za kwotę 1 648 zł,  

• sprzedaż nieruchomości w Jeziorku  o powierzchni  0,1045 ha za kwotę 49 539 zł, 

• sprzedaż nieruchomości w Kosakach o powierzchni  0,5  ha za kwotę 13 130 zł, 

• sprzedaż nieruchomości w Krzewie o powierzchni   0,33  ha za kwotę 8 100 zł, 

• sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0067 ha za kwotę 1 439 zł, 
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• sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0223 ha za kwotę 4 790 zł, 

• sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0049 ha za kwotę 1 050 zł, 

• sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0029 ha za kwotę 616 zł,  

• sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0128 ha za kwotę 2 719 zł. 

 

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT USUWANIA SZKÓD POWSTAŁYCH 

WSKUTEK KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 

 

W 2019 r. powołanych zostało 5 Komisji do spraw oszacowania 

zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

 

 

1. Komisja do spraw oszacowania szkód wyrządzonych przymrozkiem wiosennym powołana została 

przez Wojewodę Podlaskiego pismem WR-I.7160.21.2019.EAF z dnia 21.05.2019 r: 

 

 

Liczba oszacowanych gospodarstw rolnych Powierzchnia strat (ha) Szacunkowa wartość strat (zł) 

6 9,79 72 639,75 

 

 

2. Komisja do spraw oszacowania strat wyrządzonych przez deszcz nawalny powołana została przez 

Wojewodę Podlaskiego pismem WR-I.7160.32.2019.EAF z dnia 31.05.2019 r. 

 

Liczba oszacowanych gospodarstw rolnych Powierzchnia strat (ha) Szacunkowa wartość strat (zł) 

8 38,69 60 488,90 

 

 

3. Komisja do spraw oszacowania strat powstałych w wyniku suszy powołana została przez 

Wojewodę Podlaskiego pismem WR-I.7160.140.2019.EAF z dnia  25.07.2019 r. 

 

Liczba oszacowanych gospodarstw rolnych Powierzchnia strat (ha) Szacunkowa wartość strat (zł) 

81 477,25 1 071 039,73 
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4. Komisja do spraw oszacowania strat wyrządzonych przez grad powołana została przez Wojewodę 

Podlaskiego pismem WR-I.7160.152.2019.EAF z dnia  01.08.2019 r.  

 

Liczba oszacowanych gospodarstw rolnych Powierzchnia strat (ha) Szacunkowa wartość strat (zł) 

52 210,20 1 117 434,01 

 

5. Komisja do spraw oszacowania strat wyrządzonych przez huragan powołana została przez 

Wojewodę Podlaskiego pismem WR-I.7160.153.2019.EAF z dnia 01.08.2019 r.  

 

Liczba oszacowanych gospodarstw rolnych Powierzchnia strat (ha) Szacunkowa wartość strat (zł) 

25 

Straty w budynkach 

gospodarczych, 

szklarniach i tunelach 

foliowych 

1 293 127,00 

 

Członkowie Komisji działając na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dokonywali 

wnikliwej oceny szkód, które zostały wyrządzone przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, ustalając 

ich zakres, średnią wartość produkcji oraz procent szkody i wartość obniżenia przychodu na podstawie 

raportów IUNG w Puławach. 

Warunkiem oszacowania przez Komisję szkód było złożenie wniosku o oszacowanie szkód, 

zawierającego podpisaną przez składającego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, 

które były niezbędne do przeprowadzania oszacowania szkody.  

Przedmiotem szacowania szkód były uprawy polowe, działy specjalne produkcji rolnej, tunele, 

szklarnie i budynki gospodarcze. Ustalenia wysokości szkody dokonywała, poprzez lustrację na miejscu 

oraz na podstawie wglądu do kopii wniosku o płatności obszarowe na 2019 r. komisja powołana przez 

Wojewodę Podlaskiego. Po dokonaniu powyższych czynności sporządzane były Protokoły, które 

następnie zostały przesłane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. 

 

Zestawienie kosztów związanych z naprawą uszkodzeń po nawałnicach burzowych w maju  

i lipcu 2019 r, (na podstawie wykonanych prac) 

 

1) Naprawa uszkodzeń dróg poprzez równanie i profilowanie ich nawierzchni – 23 379,84 zł, 

2) Naprawa uszkodzeń dróg gminnych poprzez dowiezienie kruszywa – 94 980, 60 zł, 

3) Naprawa uszkodzonych odcinków dróg w miejscowości Drozdowo – 9 225,00 zł, 

4) Naprawa uszkodzonych odcinków dróg w miejscowości Kosaki – 27 798,00 zł, 

5) Naprawa uszkodzonych odcinków dróg w miejscowości Krzewo – 82 041,00 zł, 

6) Naprawa uszkodzonych odcinków dróg w miejscowościach Czarnocin, Murawy, Stary Drożęcin, 

Nagórki, Drożęcin-Lubiejewo – 11 562,00 zł, 

7) Naprawa uszkodzonego odcinka drogi w miejscowości Rakowo-Boginie – 30 135,00 zł, 

 

Ogółem poniesiona kwota to: 279 121,44 zł 
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INFORMACJA O STERYLIZACJI I KASTRACJI NA TERENIE GMINY PIĄTNICA W 2019 r. 

 

Uchwałą Nr 31/VI/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 marca 2019 r. został określony „Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica 

w 2019 roku.” W Programie zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł  

na sterylizację i kastrację zwierząt domowych posiadających właściciela. 

Mieszkańcy Gminy mogli składać wnioski wraz z dołączoną kserokopią aktualnego szczepienia 

psa lub suczki przeciw wściekliźnie w Urzędzie Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica 

Poduchowna. Wysokość dofinasowania wynosiła 100%. 

Jeden właściciel/osoba pod której opieką zwierzę się znajduję mógł ubiegać się o dofinansowanie 

zabiegu dla maksymalnie jednego zwierzęcia. Wszelkich informacji można uzyskać w pokoju nr 10 pod 

numerem telefonu (86) 2152169. 

Sterylizacja i kastracja przeprowadzana była w Lecznicy Małych Zwierząt - lek. wet. Wojciecha 

Karpińskiego, ul. Krótka 14, 18-400 Łomża. 

W 2019 r. wysterylizowano 22 suczki, 10 kotek oraz wykastrowano 2 koty. Za zabiegi  

te z budżetu Gminy zapłacono 7 396,40 zł. 

Zabiegi te stanowią skuteczny sposób ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątnica. 

Prosimy o skorzystanie z możliwości sterylizacji i kastracji. 

Na koniec roku w schronisku przebywało 61 psów. Za pobyt i utrzymanie psów w schronisku 

zapłacono 115 752,00 zł. Tylko w 2019 r. odłowiono z terenu gminy 74 psy, adoptowano ze schroniska 

73 psy, padło w schronisku 7 psów. 

 

 

 

 

 

W roku 2019 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło  

38 wniosków i Niebieskich Kart o przeprowadzenie rozmów z osobami podejrzanymi o nadużywanie 

alkoholu i stosowania przemocy w rodzinie. Wszystkich podejrzanych wzywano na posiedzenia komisji  

i przeprowadzano z nimi rozmowy motywujące do zaprzestania spożywania alkoholu. Przeprowadzono 

również rozmowy z 33 członkami ich rodzin. Są to zazwyczaj matka, ojciec, mąż, żona, brat czy siostra. 

W stosunku do 31 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu. 

Komisja występowała również do sądu z wnioskami o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

wobec 18 osób. Członkowie GKRPA brali udział i udzielali porad w ramach grup roboczych dla 32 rodzin. 

W ramach działań komisji utrzymywano kontakty z 28 osobami doznającymi przemocy w rodzinie,  

z 30 osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz z 4 świadkami przemocy  

w rodzinie. Wszystkim osobom doznającym przemocy które były obecne na posiedzeniach Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazywano informację na piśmie o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielania fachowej pomocy przez psychologów, psychiatrów i terapeutów.  
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W 2019 roku zostało wydanych ogółem 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 11 do 

spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 4 do spożycia w miejscu sprzedaży. Zostało przeprowadzonych 

30 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz trzy kontrole oświadczeń o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych. Żadnemu z przedsiębiorców nie zostało odebrane zezwolenie  

na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogólna liczba punktów (podmiotów), które posiadają zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych to 33, w tym do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)- 24 oraz 

do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)- 9. 

 

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 10/III/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Uchwały Nr 26/V/2019 Rady Gminy 

Piątnica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy miesięczna opłata w 2019 r. wyniosła: 

• 14,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, 

• 30,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, 

• 84,00 zł od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego jeżeli odpady komunalne były 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

• 178,97 zł od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego jeżeli odpady komunalne   

nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.  

to 7 999 osób. Segregację odpadów prowadziło 7 960 osób, a nie segregowało 39 osób.  

Przychody Gminy z tego tytułu wyniosły 1 302 839,75 zł. 

 

 

 

 

 

 

W roku 2019 uporządkowano część terenu Fortów w Piątnicy Poduchownej w związku  

z interwencją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży. Wykonanie prac porządkowych 

poprzedzone było wykonaniem przez pracowników Programu Robót Budowlanych stanowiącego 

załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie  robót budowlanych nie wymagających 

opracowania projektu budowlanego. Wartość usługi porządkowania wyniosła łącznie 13 180 zł. Zakres 

prac porządkowych obejmował wyrównanie nasypów po byłym torze motocrossowym, dokładnym 

wyrywaniu podłoża, posianiu i przywałowaniu trawy oraz wywiezieniu pozostawionych opon.  
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Przygotowano postępowanie dotyczące udzielenia dotacji celowej  w kwocie 134 022,71 zł na prace 

konserwatorskie, restauratorskie wnętrza zabytkowego kościoła w Drozdowie. 

 

 

 

 

 

 Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541, 2020), ustawą o zarzadzaniu kryzysowym z dnia  

26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.2019. poz. 1211), wytycznymi Wojewody Podlaskiego – Szefa Obrony Cywilnej 

Województwa Podlaskiego oraz własnymi zarządzeniami i wytycznymi w gminie Piątnica w roku 2019 

realizowano następujące zadania i przedsięwzięcia; 

1. Dokonano zakupu plandek oraz worków do piasku na łączną kwotę 5.459 zł, które przekazano  

dla jednostek OSP gminy z przeznaczeniem ich na cele związane z zarządzaniem kryzysowym. 

2. Dokonano doposażenia jednostek OSP zakupując sprzęt strażacki na ogólną kwotę 4.557 zł. 

3. Przeprowadzono szkolenia z kadrą kierowniczą, pracownikami Urzędu, radnymi gminy oraz 

członkami Gminnego Zespołu Zarządzania kryzysowego w dniach 14 - 15.06 i 12 - 15.11.2019 r.                       

z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz powszechnej samoobrony zgodnie                            

z ”Harmonogramem szkoleń i ćwiczeń w 2019 roku” oraz „Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju 

z dnia 11 stycznia 2016 roku”,. Łączna kwota obydwu szkoleń wyniosła – 10 200 zł. 

4. Uczestniczono w kwartalnych treningach z zakresu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności przed zagrożeniami. 

5. Przeprowadzono doraźną pomoc dla ludności poszkodowanej w wyniku nawałnicy oraz gradobicia               

w miejscowościach Krzewo, Kosaki, Rakowo – Boginie, Rakowo – Czachy, Niewodowo, Truszki, 

Czarnocin, które miało miejsce w dniach 29 i 31.07.2019 r. 

6. Nakładano świadczenia osobiste i rzeczowe przewidziane do realizacji w warunkach pokojowych 

oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

7. Na bieżąco prowadzono oraz aktualizowano dokumentację planistyczną związaną z planowaniem 

operacyjnym, zarzadzaniem kryzysowym, obroną cywilną, Akcją Kurierską, Stałym Dyżurem oraz 

innymi dokumentami obowiązującymi w Urzędzie. 

8. Współpracowano z instytucjami i organizacjami związanymi z obroną cywilną i zarządzaniem 

kryzysowym na terenie województwa i powiatu. 

9. Codziennie składano meldunki do PCZK w godz. 9.00-10.00 zawierające informacje dotyczące 

zdarzeń na terenie gminy. 

10. Prowadzono przeglądy i konserwacje sprzętu OC będącej na stanie magazynu obrony cywilnej. 
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INWESTYCJE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Wydatki zrealizowano na kwotę 199 943,49 zł 

 

 

1. Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w ilości 538,22 Mg. Podczas realizacji 

zadania  usunięto 538,22 t (w tym zdemontowano 62,89 t z 12 posesji oraz usunięto (wcześniej 

już zdemontowany) w ilości 475,36 t z 158 posesji), łącznie od 170 od właścicieli nieruchomości. 

Zadanie dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami. 

Kwota zadania: 197 443,49 zł 

Dofinansowanie: 155 395,34 zł 

Wkład własny Gminy: 42 048,15 zł  

 

2. W 2019 roku Gmina Piątnica zainicjowała  Gminny program w zakresie dofinansowanie kosztów 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Piątnica. Zasady 

dofinansowania kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piątnica 

określa uchwała Nr 60/IX/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica. Beneficjent na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości 2 500,00 zł.  

W 2019 roku udzielono 1 dotację w wysokości 2 500,00 zł.  

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

NA TERENIE GMINY PIĄTNICA W 2019 R. 

 

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 
 

 W 2019 r. zostało złożonych 17 wniosków o dofinansowanie, z czego dla 11 zostało przyznane 

dofinansowanie tj.:  

 

1. Zagospodarowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy 

Piątnica w miejscowościach: Piątnica Poduchowna, Górki Sypniewo, Kosaki i Jeziorko (Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) (okres realizacji na 2020 rok)  
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2. Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz                                 

z zagospodarowaniem terenu – ETAP I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, 

Działanie 8.6. Inwestycje na 

rzecz rozwoju lokalnego, 

Typ projektu nr 9 

Rewitalizacja małej skali 

(okres realizacji na 2020 

rok) 

 

 

 

3. Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz                                  

z zagospodarowaniem terenu – ETAP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, 

Działanie 8.6. Inwestycje na 

rzecz rozwoju lokalnego, 

Typ projektu nr 9 

Rewitalizacja małej skali 

(okres realizacji na 2021 

rok)  

 

4. Przebudowa ciągów komunikacyjnych dróg 

gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. 

Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej  

w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz  

z przebudową skrzyżowania ww. ulic w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych (okres realizacji 2019-

2020). 
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5. Budowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych (okres realizacji 2019-2020)  
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6. Przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec-

Dobrzyjałowo-Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – 

Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915B)  

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (okres 

realizacji 2019-2020)  
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7. Budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy 

kompleksie placówek oświatowych w Piątnica Poduchownej 

w ramach środków Ministra Sportu i Turystyki (okres realizacji 

2019-2020)  

 

8. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej na terenie gminy Piątnica w ramach 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (okres realizacji na 2020 

rok). 

 

 

9. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Piątnica” – realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (okres realizacji 

na 2020 rok)  

 

 

 

10. Przyznanie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego na zakup sprzętu 

ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

w 2019 r. w ramach środków z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  
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11.  Remont Cmentarza Leśnego  

w Jeziorku – do dofinansowania  

z budżetu Wojewody podlaskiego została 

zgłoszona pierwsza mogiła na terenie 

Cmentarza Leśnego w Jeziorku „Zakładników 

M. Łomża 52 ofiary 15.VII.1943 r.” (okres 

realizacji 2020 r.) 

 

 

 

W trakcie oceny są jeszcze następujące projekty:  

1. „Aktywni na rynku pracy” – projekt złożony w partnerstwie z LOGOS Centrum Edukacyjne Jan 

Romańczuk do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  

2. „Wsparcie na starcie – program edukacyjny dla dzieci i nauczycieli z gminy Piątnica” – projekt 

złożony w partnerstwie z Fundacją Akademii Nauki z Białegostoku do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja 

społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  

3. „Aktywna społeczność gminy Piątnica i gminy Śniadowo” – projekt złożony w partnerstwie                  

z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku i Gminą Wizna  

do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  

4. „Własny biznes moim celem” – projekt złożony w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego 

S.A. w Łomży do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  
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W 2019 roku realizowane były również projekty, które uzyskały pozytywną opinię   

o dofinansowaniu w roku 2018 r. 

 

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć:  

 

1. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji 

Łomża – inwestycja realizowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014- 2020  

 

 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo-Kalinowo Kolonia do drogi krajowej– 

inwestycja realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

 

 

 

3. Ja w internecie, program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

 

4. „Cyfrowy Senior” – projekt partnerski realizowany w partnerstwie Stowarzyszenie Europartner 

AKIE (Lider) i Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży ze środków Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020  

 

5. E-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści– projekt partnerski z Fundacją AKTYWIZACJA  

z Białegostoku (Lider) ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
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6. Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Piątnica – realizowany ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

7. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica – inwestycja 

realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  

na lata 2014-2020. 

 

8. LEPSZE PERPEKTYWY – projekt partnerski z LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk  

z Łomży ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.  

 

9. MŁODZI-AKTYWNI – projekt partnerski z LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk z Łomży, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy, Gminą Łomża, OPS Gminy Łomża  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. 

 

10.  „Edukacja szansą na lepszy start” - projekt partnerski z LOGOS Centrum Edukacyjne Jan 

Romańczuk  z Łomży ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału 

społecznego.  
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Wydatki inwestycyjne zrealizowano  na kwotę 5 034 812,92 zł, w tym: 

LP Nazwa inwestycji Wartość inwestycji 

1 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105654B KALINOWO-

KALINOWO KOLONIA DO DROGI KRAJOWEJ 

 

3 178 824,66 zł 

2 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 

GÓRKI SZEWKOWO 
12 054,00 zł 

3 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY ODWODNIENIA 

CIĄGU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KRZEWO 
5 500,00 zł 

4 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 

W MIEJSCOWOŚCI NOWE JEZIORKO 
5 096,34 zł 

5 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 

NR 12 W MIEJSCOWOŚCI KALINOWO 
8 610,00 zł 

6 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 

UL. OGRODOWA W MIEJSCOWOŚCI PIĄTNICA 
33 591,63 zł 

7 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 

W MIEJSCOWOŚCI TARASKOWO 
7 380,00 zł 

8 Dokonano zakupu 6 wiat przystankowych 27 748,80 zł 

 SUMA 3 345 225,00 zł 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105654B KALINOWO – KALINOWO KOLONIA DO DROGI 

KRAJOWEJ. 

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę publicznej drogi 

gminnej Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej nr 64 na odcinku o łącznej długości 3 670 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym 

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1914B WRAZ OBIEKTEM MOSTOWYM 

Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

Kwota 
dofinansowania; 
1 660 291,00 zł

Wkład gminy; 
1 518 533,66 zł

Wartość inwestycji 3 178 824,66 zł
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Zadanie realizowane było w ramach zawartych porozumień pomiędzy Gminą Piątnica a Powiatem 

Łomżyńskim.  

 

Część I 

 – „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz                    

z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku 

Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”,  

Część II 

 – „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo 

– Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. 

 

Zakres I przedsięwzięcia obejmował: 

Przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową                         

i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe.  

 

Zakres II przedsięwzięcia obejmował: 

Przebudowę i rozbudowę dojazdów stanowiących drogę powiatową na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki 

Borowe.  

Całkowita wartość inwestycji –  5 848 835,91 zł 

Wkład Gminy – 1 142 318,00 zł 

 

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1914B GÓRKI – DOBRZYJAŁOWO – PIEŃKI BOROWE – KORYTKI – 

KAIMY W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI GÓRKI-SYPNIEWO. 

Zadanie realizowane było w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Piątnica a Powiatem 

Łomżyńskim. 

 

Zakres przedsięwzięcia obejmował przeprowadzenie prac remontowych odcinka drogi powiatowej  

o długości 990,0 m, położonego w obrębie Górki Sypniewo, gm. Piątnica. 

Wartość inwestycji – 382 069,05 zł, 

Wkład Gminy – 38 464,00 zł. 

 

 

 

Zadania zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg  

i Funduszy Sołeckich wsi w roku 2019 r. 

 

1. 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 -  438 449,49 zł. 
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Ponadto w okresie całego roku, na podstawie otrzymywanych od mieszkańców gminy oraz 

przedstawicieli społeczności lokalnej (radnych i sołtysów) wniosków dotyczących powstałych uszkodzeń 

dróg, czy też konieczności wykonania prac remontowych na wskazanych przez nich odcinkach dróg,  

po ich weryfikacji prowadzone były prace remontowe i naprawcze.  

 

Utrzymanie dróg uzależnione jest również od prawidłowego funkcjonowania urządzeń (kanalizacji 

deszczowej, rowów, przepustów, cieków itp. urządzeń) odwadniających pas drogowy. 

   

Należy też dodać, że w zakres bieżącego utrzymania dróg wchodzi utrzymanie i konserwacja oświetlenia 

drogowego, które stanowi element ciągów drogowych dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich  

i krajowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.  

 

W zakres bieżącego utrzymania dróg wchodzi również utrzymanie wiat przystankowych znajdujących się 

w większości, w miejscach wyznaczonych przez zarządców dróg przystanków autobusowych.  

 

2. W 2019 r. wykonano kilkanaście zadań remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg, 

czy też Funduszy Sołeckich wsi na łączną kwotę 136 776,00 zł. Należą do nich następujące 

zadania: 

 

LP Zadanie remontowe 
Wartość 

zadania 

1 

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piątnica Włościańska (działka nr 528) 
 

9 471,00zł Zakres prac polegał na poprawieniu stanu nawierzchni odcinka wewnętrznej drogi gminnej, 

poprzez utwardzenie jej trelinką o łącznej powierzchni 140,0 m2.  

2 

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Murawy (działka nr 353) 

15 006,00 zł Zakres prac polegał na poprawieniu stanu nawierzchni odcinka wewnętrznej drogi gminnej, 

poprzez utwardzenie jej ażurowymi płytami betonowymi, na łącznej powierzchni 80,0 m2.  

3 

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin (działka nr 73) 

16 605,00 zł Zakres prac polegał na poprawieniu stanu nawierzchni odcinka drogi, poprzez utwardzenie 

jej ażurowymi płytami betonowymi, na łącznej powierzchni 96,0 m2. 

4 

Umocnienie rowu odwadniającego pas drogowy na działce gminnej nr 258 w miejscowości 

Kalinowo 
14 760,00 zł 

Zakres prac polegał na poprawieniu stanu istniejącego rowu, poprzez utwardzenie jego 

powierzchni betonowymi płytami ażurowymi, na długości 35,0 m. 

5 

Remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Kisielnica (działka nr 158, 160/1) 

12 300,00 zł 

Zakres prac na odcinku 50 m polegał na jego utwardzeniu kostką betonową. 

6 Remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Stary Drożęcin (działka nr 72/1 i 73) 7 011,00 zł 
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Zakres prac na odcinku 30 m polegał na utwardzeniu pobocza kostką betonową na szerokości 

120 cm.  

7 

Remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Pęza (działka nr 300) 

11 316,00 zł 

Zakres prac na odcinku 120 m polegał na utwardzeniu pobocza kostka betonową.  

8 

Remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Drożęcin-Lubiejewo 

10 947,00 zł Zakres prac na odcinku 75 m polegał na utwardzeniu pobocza drogi kostką betonową na 

szerokości 50 cm.  

9 

Remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Rządkowo (działka nr 251) 

39 360,00 zł 

Dokonano zakupu 6 wiat przystankowych 

 SUMA 136 776,00 zł 

 

 

 

INWESTYCJE W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG 

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 91 881,00 zł, w tym:  

 

1. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kisielnica, Choszczewo, Drozdowo, Kalinowo, Nagórki. 

Wartość zadania: 53 505,00 zł 

2. Dokumentacja rozbudowy oświetlenia ulicznego. Wartość zadania: 38 376,00 zł, w tym fundusz 

sołecki Stary Cydzyn 5 412,00 zł.  

 

 

 

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3 251 815,41 zł, w tym:  

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjno – tłocznej w miejscowości 

Drozdowo” Zadanie zrealizowane, współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 
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Inwestycja swym zakresem obejmowała budowę kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Drozdowo z uzbrojeniem  

i wpięciem do istniejącej sieci. Łączna długość wybudowanej 

sieci to około 3,9 km, Modernizację przepompowni ścieków 

w Piątnicy Poduchownej 

 

Wartość inwestycji – 2 902 114,00 zł  

Kwota dofinansowania – 1 466 863,12 zł 

Wkład Gminy – 1 435 250,88 zł 

 
 

 

 

2. Modernizacja przepompowni ścieków w Piątnicy 

Poduchownej 

Zakres prac obejmował wymianę pomp z kolanami 

sprzęgającymi, prowadnic pomp oraz pomostu wraz z drabiną 

wejściową. W celu wykonania modernizacji wykonano czyszczenie 

zbiornika, demontaż i montaż nowych urządzeń. Wymianą objęto  

3 pompy tłoczące oraz pompę płuczącą  

w przepompowni głównej P1 w Piątnicy Poduchownej.  

Wartość inwestycji: 127 920,00 zł 

 

 

 

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Marianowo  

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej PE Ø160 w miejscowości Marianowo  

i Piątnica Poduchowna - od budynku Stacji Uzdatniania Wody w Marianowie do wysokości działki 3/6 

położonej w Piątnicy Poduchownej. Długość sieci PE Ø160 

wynosi 566 m. Uzbrojenie stanowią dwa hydranty 

przeciwpożarowe nadziemne DN 8, oraz zasuwy liniowe DN 

150.  

Teren inwestycji jest pasem drogi gminnej, z przejściem 

poprzecznym metodą przyciskową pod drogą krajową nr 61. 

Odcinek wodociągu wybudowany jest także po działkach 

prywatnych.  

Wartość inwestycji: 131 150,00 zł.  

 

4. Budowa systemu odwodnienia drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia wraz  

z przebudową skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 1934B w miejscowości Kalinowo. 

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu odwodnienia 

drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Kalinowo. Zakres 

prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, budowę systemu 

Kwota dofinansowania Wkład gminy
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oczyszczania wód deszczowych, budowę rowu otwartego zasilanego z awaryjnego przelewu, 

przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową oraz inne prace towarzyszące wymagane 

do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Zadanie sfinansowanie w całości ze środków 

budżetu Gminy Piątnica. 

Wartość inwestycji - 238 151,38 zł.  

 

5. Budowa sieci wodociągowej w m. Marianowo i Budy Czarnockie  14 000,00 zł, 

 

6. Budowa sieci wodociągowej w m. Piątnica ul. Polna 33 800,00 zł  

 

7. Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW Dobrzyjałowo i Piątnica 18 255,35 zł, 

 

8. Przejęcie sieci wodociągowej w m. Motyka 24 576,06 zł. 

 

 

INFRASTRUKTURA BUDOWLANA 

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 357 208,31 zł 

 
1. Remont budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy Poduchownej – etap I 

 

Remont budynku mieszkalnego obejmował swym zakresem m.in.: 

a) skucie tynków, wykonanie nowych na klatce schodowej,  

b) wymianę drewnianych biegów oraz balustrad,  

c) impregnację konstrukcji schodów 

d) obłożenie biegów od spodu płytą karton gipsową,  

e) wymianę uszkodzonego deskowania stropu nad klatką schodową,  

f) malowanie ścian klatki,  

g) wyprowadzenie wentylacji mieszkań do pionów na klatkę schodową i ponad dach,  

h) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej,  

i) demontaż instalacji elektrycznych,  

j) przebudowę zasilania lokali mieszkalnych, instalacji oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego, 

awaryjnego, ppoż.,  

k) przebudowę instalacji odgromowej,  

l) wykonanie instalacji domofonowej,  

Wartość inwestycji: 143 676,88 zł 

 

2. Zakup gruntu pod regulację działki gminnej w m. Niewodowo oraz opłacenie kosztów 

notarialnych w związku z przejęciem w formie darowizny działki wraz z budynkiem w m. Kalinowo 

– w kwocie 17 253,89 zł  
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3. Częściowa budowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 

 Wolnostojący budynek garażowy przeznaczony do parkowania samochodu ratowniczo 

gaśniczego. 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. Pozostała część terenu przeznaczona na zieleń 

dekoracyjną niską w postaci trawników i nasadzeń z krzewów ozdobnych oraz odprowadzenie wód 

opadowych.   

Wartość częściowa inwestycji: 76 966,09 zł 

 

4. Modernizacja budynku OSP Dobrzyjałowo w kwocie 20 910,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 

17 1979,90 zł  

 

5. Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Kosaki w kwocie 13 401,45 zł, w tym fundusz 

sołecki 13 401,45 zł  

 

6. Utwardzenie terenu przy SP Olszyny w kwocie 85 000,00 zł  

 

 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA, KULTRALNA I REKREACYJNA 

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 310 526,21 zł 

 

1. Budowa boiska sportowego w m. Budy Czarnockie (wykonanie dokumentacji projektowej)  

w kwocie 11 591,52 zł, w tym fundusz sołecki 11 591,52 zł  

2. Budowa placu zabaw w m. Górki Sypniewo w kwocie 10 850,00 zł,  w tym fundusz sołecki 

9 850,00 zł 

3. Budowa plac zabaw w m. Budy Mikołajka w kwocie 9 336,93 zł, w tym fundusz sołecki  

9 284,19 zł 

4. Budowa placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna w kwocie 29 326,53 zł, w tym fundusz sołecki 

29 326,53 zł  

5. Budowa altany w m. Kownaty w kwocie 20 533,17 zł, w tym fundusz sołecki 18 457,65 zł 

6. Budowa altany w m. Czarnocin w kwocie 13 249,99 zł, w tym fundusz sołecki 13 249,99 zł 

7. Budowa altany w m. Wyłudzin w kwocie 8 232,07 zł, w tym fundusz sołecki 8 232,07 zł 

8. Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Piątnica. Gmina Piątnica dzięki dofinansowaniu 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program 

rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 zrealizowała inwestycję obejmującą budowę 

Otwartych Stref Aktywności w pięciu miejscowościach: Dobrzyjałowie, Górkach-Sypniewo, 

Kisielnicy, Olszynach i Piątnicy Włościańskiej. 

Wartość inwestycji: 207 406,00 zł.  

Dofinansowanie: 108 824,25 zł 

Wkład Gminy: 98 581,75 zł  
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Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu gminy Piątnica za rok 2019 

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym ochrona przeciwpożarowa należy do zadań 

własnych gminy. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona ta polega na realizacji przez 

Gminę przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 

klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

W praktyce oznacza to 

zapewnienie koniecznych warunków 

ochrony technicznej nieruchomościom  

i ruchomościom, tworzenie warunków 

organizacyjnych i formalnoprawnych, 

zapewniających ochronę ludzi  

i mienia, a także przeciwdziałających 

powstaniu lub minimalizujących skutki 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

zagrożenia. Chodzi również  

o zapewnienie odpowiednich sił  

i środków do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. 

 

W ramach powierzonych zadań  gmina ponosi koszty 

utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia 

gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży 

pożarnych, a także obowiązana jest do zapewnienia 

umundurowania bojowego i ubezpieczenia członków 

ochotniczych straży pożarnych. Ochotnicze straże pożarne 

są natomiast jednostkami ochrony przeciwpożarowej  

i funkcjonują na podstawie przepisów ustawy Prawo  

o stowarzyszeniach. 

 

 

W Gminie Piątnica funkcjonuje 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych posiadających wpis do KRS. 

Obowiązek ochrony p.poż w gminie, spoczywa głównie na jednostkach posiadających na wyposażeniu 

niżej wymieniony sprzęt: 

• samochód Jelcz i Samochód Man – OSP Jeziorko,  

• samochód Star 244 - OSP Czarnocin 

• samochód Star 244 - OSP Kalinowo 

• samochód Jelcz 342  - OSP Niewodowo  

• samochód Star 266  - OSP Kownaty 

• samochód Star L 20 i samochód Star 266 – OSP Olszyny 

• samochód Tatra  815, samochód Scania i samochód ratownictwa drogowego Iveco – OSP Piątnica 
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• samochód Magirus – OSP Rakowo-Boginie 

• samochód Jelcz – OSP Dobrzyjałowo 

• samochód Volvo – OSP Drozdowo 

• samochód gospodarczy Volkswagen  – OSP Nowy Cydzyn 

• motopompy pływające (Piątnica, Jeziorko, Kalinowo, Drozdowo, Olszyny, Niewodowo, Rakowo-

Boginie, Czarnocin, Kownaty, Dobrzyjałowo) 

• 3 motopompy szlamowe (Piątnica, Kalinowo i Olszyny) 

• 2 motopompy Tohatsu (Jeziorko i Krzewo) 

 

Gmina dysponuje 5 pługami służącymi do zimowego 

utrzymania dróg gminnych (Jeziorko, Czarnocin, Olszyny,  

Kownaty i Piątnica). Dzięki temu w okresach nasilonych 

opadów śniegu zostaje szybciej przywrócona przejezdność 

dróg. W czasie ubiegłorocznej zimy dzięki  zaangażowaniu  

strażaków udało się utrzymać przejezdność dróg gminnych, 

co z kolei ograniczyło ilość miejscowych zagrożeń. 

Jednostki OSP posiadają swoje siedziby w budynkach 

komunalnych. Tam jest przechowywany sprzęt pożarniczy,  

a ponadto budynek ten służy jako miejsce spotkań  strażaków oraz całej społeczności wsi. Liczba 

budynków, w których mieszczą się jednostki OSP wynosi 16. 

 

W związku z nawałnicą, która nawiedziła naszą gminę 30 lipca 2019 r.  strażacy ochotnicy z gminy 

Piątnica na bieżąco udzielali  pomocy mieszkańcom gminy. W wyniku powstałych zagrożeń  najbardziej 

dotknięte kataklizmem zostały miejscowości: Czarnocin, Drozdowo, Piątnica Poduchowna, Włościańska, 

Kalinowo, , Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo, Kosaki, Truszki. 

 

Z Gminy Piątnica największą aktywność i wkład w ochronę p.poż posiadają jednostki włączone do KSRG.  

Są to  3 jednostki:  OSP Piątnica, OSP Jeziorko i OSP Kalinowo. W roku ubiegłym te jednostki uczestniczyły 

w sumie w 138 zdarzeniach. Rodzaj zdarzeń prezentuje poniższa tabela. 

 

Lp. Nazwa jednostki OSP Pożar Miejscowe zagrożenia Alarm fałszywy Razem 

1. OSP Piątnica 43 50 1 94 

2.  OSP Jeziorko 13 17 0 30 

3. OSP Kalinowo 2 12 0 14 

 

Pozostałe jednostki OSP spoza KSRG brały udział w następujących zdarzeniach: 

Lp. Nazwa jednostki OSP Pożar Miejscowe zagrożenia 

1. OSP Czarnocin 0 0 

2.  OSP Drozdowo 2 15 

3. OSP Kownaty 2 3 

4. OSP Olszyny 2 14 
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5. OSP Dobrzyjałowo 2 1 

6. OSP Niewodowo 1 3 

7. OSP Rakowo Boginie 1 2 

 

 

 

W budżecie gminy na ochronę przeciwpożarową w 2019 r. zaplanowano kwotę 645 851,24 zł, wykonanie 

wyniosło 599 245,44 zł 

 

Sposób wydatkowania środków na ochronę przeciwpożarową przedstawia się następująco: 

 

Rodzaj wydatku Rok 2019 

Zakupy: odzież, paliwo, remonty samochodów, węgiel 133 722,66 zł 

Remonty i 

naprawy  

sprzętu 

  

• 1 500,00 zł skucie posadzki w garażu OSP Dobrzyjałowo 

• 1 451,40 zł czyszczenie i regulacja kotła OSP Jeziorko  

• 3 936,00 zł naprawa motopompy OSP Rakowo-Boginie  

• 14 700,00 zł wykonanie ,montaż i sterowanie z kabiny pługa z lemieszem do 

odśnieżania  w samochodzie pożarniczym Jelcz OSP Jeziorko  

• 911,43 zł konserwacja gaśnic w jednostkach OSP  

• 1463,70 zł wymiana części w samochodzie pożarniczym  Tatra z OSP Piątnica                                                                                                                     

•  839,50 zł naprawa agregatu prądotwórczego OSP Piątnica  

• 600,00 zł wymiana sprzęgła w samochodzie OSP Olszyny  

• 369,00 zł naprawa kotła olejowego OSP Jeziorko 

• 1 023,36 zł wymiana części w samochodzie pożarniczym OSP Piątnica   

 

 

 

 

 

 

 
26 794,39 zł 

Wynagrodzenia konserwatorów (w tym ZUS i Fund. Pracy) i Komendanta Gminnego OSP 99 052,92 zł 

Badania lekarskie strażaków 9780,00 zł 

Ubezpieczenie strażaków samochodów i sprzętu 33 079,77 zł 

Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 44 108,54 zł 

Energia, Woda (wszystkie jednostki) oraz  

olej opałowy Jeziorko 

63 673,31 zł 

Monitoring, szkolenia, seminaria, przeglądy sprzętu, wymiana opon, badania techniczne samochodów 37 994,27 zł 

 

 

Inwestycje  

• 38 513,00 zł motopompa OSP Krzewo  

• 20 910,00 zł wykończenie wiatrołapu wejściowego budynku remizy OSP                            

w Dobrzyjałowie 

• 76 966,09 zł częściowe wykonanie budowy budynku garażowego OSP Drozdowo  

 

 

136 389,09 zł 

Telefony OSP 450,49 zł 



 

83 

Dotacje  

na zakup 

sprzętu OSP 

Dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą : Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych-zakup 

sprzętu ratowniczo-gaśniczego  (OSP Olszyny) 

 

 

14 200,0 zł 

RAZEM 599 245,44 zł 

 
Dzięki umowie zawartej z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania  

dla jednostek OSP z terenu Gminy Piątnica, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorku 

wzbogaciła  się o nowy sprzęt. Zakupione zostały: hełmy - 5 szt., ubrania specjalne - 5 kpl.,  rękawice 

specjalne – 8 par, buty specjalne – 6 par, drabina – 1 szt.  

Wartość zakupionego wyposażenia – 29 698 zł. 

W 2019 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z gminy Piątnica. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn grupy A - mężczyzn, trzy drużyny grupy 

C - kobiet oraz trzy drużyny MDP dziewcząt i chłopców. Zawody obejmowały sztafetę pożarniczą 7x50 

m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Grupa A mężczyźni I miejsce - OSP Niewodowo, II miejsce - OSP 

Drozdowo, III miejsce - OSP Olszyny. Grupa C kobiety: I miejsce - OSP Jeziorko, II miejsce - OSP Piątnica, 

III miejsce - OSP Drozdowo.  MDP chłopcy: I miejsce - OSP Drozdowo, II miejsce - OSP Niewodowo. MDP 

dziewczęta: I miejsce - OSP Drozdowo. 

 Analizując koszty związane z funkcjonowaniem OSP w Gminie Piątnica należy uwzględnić fakt, 

że podejmowane działania mają charakter prewencyjny. Celem tych działań jest przygotowanie 

posiadanych zasobów p.poż do działań w sytuacjach zagrożenia życia i mienia mieszkańców gminy. 

Zatem, szacując koszty należy mieć świadomość, że w przypadku ograniczenia wydatków na ochronę 

p.pożarową uszczuplimy potencjał zasobów p.pożarowych zdolny do niesienia pomocy w ratowaniu 

życia i mienia.   

 Informuję ponadto, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie p.poż z dnia 26 sierpnia 1991 

r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) koszty funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych 

pokrywane są z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Piątnica. 
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 Składam podziękowanie wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniu niniejszego 

raportu. 

 

Wójt Gminy Piątnica 

Artur Wierzbowski 

 

 

 

 



 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Piątnica 

Ul. Stawiskowska 53 

18-421 Piątnica Poduchowna 

 

www.gminapiatnica.pl 

tel. +48 86 216 24 76 

 

http://www.gminapiatnica.pl/

