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I. Wstęp 

Niniejszy „Raport o stanie Gminy Piątnica za 2018 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. 

 

II. Informacje ogólne 

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 
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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. 

 

ZARZĄDZANIE GMINĄ 

Gmina Piątnica (utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku ) zgodnie z Ustawą               

o samorządzie gminnym posiada osobowość prawną i jest wspólnotą 

samorządową wszystkich jej mieszkańców. 

Organami Gminy są Rada Gminy oraz Wójt. Podstawowym celem Gminy jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należące do zadań własnych. 

Gmina wykonuje także nałożone na nią przez ustawy zadania zlecone                            

z zakresu administracji rządowej. 

Szczegółowy zakres celów i zadań Gminy precyzuje statut Gminy będący 

obok ustaw najważniejszym aktem normatywnym regulującym 

funkcjonowanie Gminy i jej organów. 

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest składająca się z 15 radnych 

Rada Gminy, do właściwości, której należą wszystkie sprawy pozostające                                 

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do pomocy                    

w wykonywaniu swoich zadań Rada ze swojego grona może powoływać stałe 

i doraźne komisje do określonych zadań, wyposażone w uprawnienia kontrolne 

oraz inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przekazanych im spraw. Na dzień 

dzisiejszy funkcjonują następujące komisje stałe: 

- Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych, 
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- Komisja Budżetu i Spraw Społecznych, 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

W skład Gminy wchodzi 44 jednostek pomocniczych, którymi są sołectwa: 

Budy Czarnockie, Budy Mikołajka, Choszczewo, Stary Cydzyn, Czarnocin, 

Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin-Lubiejewo, Elżbiecin, Górki-Sypniewo, 

Górki-Szewkowo, Guty, Jeziorko, Kalinowo, Marianowo, Motyka, Nagórki, 

Niewodowo, Nowe Krzewo, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny-Kolonia, Pęza, 

Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo-Boginie, 

Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wyłudzin, 

Wyrzyki, Zabawka, Żelechy. 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt. Kierownikiem urzędu jest Wójt, który 

wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 

Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Gminy 

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje on pracą 

Urzędu przy pomocy Z-cy Wójta i Sekretarza Gminy, którzy w zakresie ustalonym 

przez Wójta zapewniają sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego 

działania oraz organizują pracę Urzędu. 

W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące wydziały i stanowiska pracy: 

- Zastępca Wójta, 

- Sekretarz Gminy, 

- Skarbnik, 

- Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, 

- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej, 

- Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług, 

- Wydział Finansowy, 

- Urząd Stanu Cywilnego, 

- Stanowisko Pracy do Obsługi Rady Gminy, 
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- Stanowisko Pracy do obsługi Prawnej, 

- Stanowisko pracy ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

- Kancelaria, 

- Obrona Cywilna, 

- Sekretariat, 

- Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 

- Kancelaria Materiałów Niejawnych, 

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

Limit zatrudnienia w Urzędzie wynosi 30 i ¼ etatów urzędniczych i 8 etatów 

pomocniczych i obsługi. 

Szczegółowe zadania i kompetencje poszczególnych Wydziałów określa 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy. 

W strukturze organizacyjnej Gminy Piątnica pozostają jeszcze następujące 

jednostki organizacyjne: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, 

- Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica, 

 - Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, 

- Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy, 

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie, 

- Szkoła Podstawowa w Drozdowie, 

- Szkoła Podstawowa w Jeziorku, 

- Szkoła Podstawowa w Kisielnicy, 

- Szkoła Podstawowa w Olszynach, 

- Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach. 
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EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 

Gmina Piątnica liczy 44 miejscowości  w których łącznie  zameldowanych jest 

na pobyt stały i czasowy 10809 osób ( stan na 31.12.2018 r.). Mieszkańcy stali 

naszej gminy stanowią 10575 osób a czasowi 234 osoby. Na łączną liczbę 

mieszkańców przypada 5285 kobiet i 5524 mężczyzn. Dla porównania na 

koniec roku 2017 zameldowanych  terenie Gminy Piątnica było 10822 osób, 

czyli na przełomie roku ubyło 13 mieszkańców. 

W roku 2018 przybyło 121 nowo narodzonych dzieci w tym 61 dziewczynek i 60 

chłopców. Dla najmłodszych mieszkańców Gminy Piątnica rodzice najczęściej 

wybierali takie imiona jak - dla dziewczynki: Amelia, Lilianna, Aleksandra a dla 

chłopca: Filip, Szymon i Jakub. 

Tak się też złożyło, że w 2018 roku liczba  nowonarodzonych zarejestrowanych 

mieszkańców była równa z liczbą zarejestrowanych  zgonów i wynosiła 121 

osób. 

W roku 2018 r. do  Wójta Gminy Piątnica wpłynęło 6 wniosków                                             

o wymeldowanie . Po przeprowadzeniu postępowań zostało wydanych                      

6 decyzji w tym 4 decyzje orzekające o wymeldowaniu i 2 umarzające 

postępowanie.  

W roku 2018 przyjęto i zrealizowano 1036 sztuk wniosków o wydanie dowodu 

osobistego. Najczęstszą przyczyną wymiany dowodu był upływ terminu 

ważności , pozostałe to zmiana danych, uszkodzenie lub utrata dowodu 

osobistego. Średni czas oczekiwania na dokument tożsamości wynosił ok                      

3 tygodni. 
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III. Informacje finansowe 

A. Stan finansów gminy 

Udział dochodów własnych Gminy Piątnica za 2018 r. w ogólnej kwocie 

dochodów ukształtował się na poziomie 28,7%. Dotacje celowe na zadania 

własne i zlecone zasiliły budżet w 30,6%.  

Rodzaj dochodów Wykonanie w 2018 r. Udział % 

Dochody własne 13 652 886,48 28,7 

w tym dochody majątkowe 93 613,00 0,7 

Dotacje celowe w ramach 

programów UE 

3 220 507,64 6,8 

Dotacje celowe i inne środki 14 523 472,69 30,6 

Subwencje i różne rozliczenia 16 131 846,00 33,9 

Ogółem   47 528 712,81   100,0 

 

B. Wykonanie budżetu gminy 

 

Plan budżetu Gminy na rok 2018 po stronie dochodów wynosił 48 316 383,60 zł, 

zrealizowany został na kwotę 47 528 712,81  zł, zaś wydatki zaplanowane na 

kwotę  56 264 369,91 zł, zrealizowano na kwotę 50 863 760,83  zł, co 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie Plan 2018 Wykonanie 

2018 

% 

Dochody ogółem   48 316 383,60   47 528 712,81   98,4 

- dochody bieżące   43 992 024,39   44 523 010,72 101,2 

- dochody majątkowe   4 324 359,21   3 005 702,09   69,5 

Wydatki ogółem   56 264 369,91   50 863 760,83   90,4 

- bieżące 41 856 210,66 40 423 828,16 96,6 

- majątkowe 14 408 159,25 10 439 932,67 72,4 

Nadwyżka +/Deficyt - - 7 947 986,31 - 3 335 048,02 x 

Przychody  8 725 764,15 5 096 556,15 x 

Kredyty długoterminowe  7 629 208 4 000 000 x 

Wolne środki   1 096 556,15 1 096 556,15 x 
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Rozchody  777 777,84 777 777,84 x 

Spłata kredytów 777 777,84 777 777,84 x 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Lp Treść Plan 
Wykonanie 

2018 
Stan zaawansowania 

1 

Rozbudowa systemu wodno-

kanalizacyjnego na terenie Gminy 

Piątnica w obszarze Aglomeracji 

Łomża  

1 930 435,07 1 703 709,43 

zadanie zrealizowane, 

współfinansowane ze 

środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura 

 i Środowisko w kwocie 

1 157 787,70 zł  

2 

Budowa stacji uzdatniania wody na 

działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi 

Jeziorko wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą  

3 102 238,02  3 096 575,75 

zadanie zrealizowane 

współfinansowane ze 

środków PROW w kwocie 

1 653 466 zł 

3 
Rozbudowa sieci wodociągowej na 

terenie gminy Piątnica 
18 000,00 5 500,00 

opracowano dokumentację 

rozbudowy sieci 

4 

Budowa placu manewrowego 

Piątnica ul. Cmentarna 299 633,68 299 633,68  zadanie zrealizowane 

5 

Budowa placu manewrowego 

Żelechy 244 832,40 244 832,40 zadanie zrealizowane 

6 

Dokumentacja i utwardzenie pobocza 

pasa drogowego ul. Górna Drozdowo 21 549,67 2 500,00 
opracowano dokumentację, 

zadanie w trakcie realizacji 

7 

Dokumentacja przebudowy dróg 

gminnych Kisielnica 4 500,00 0,00 
 zadanie niezrealizowane, 

zbyt niska kwota środków 

8 

Przebudowa ciągu drogowego w m. 

Czarnocin (nr działki 244,415) 200 000,00 8 000,00 
 opracowano dokumentację, 

zadanie w trakcie realizacji 

9 

Przebudowa drogi gminnej 

Dobrzyjałowo-Motyka 

/dokumentacja/ 
45 000,00 0,00 

do realizacji w latach 

następnych 

10 

Przebudowa drogi gminnej Kalinowo 

dz. nr 544 10 000,00 6 975,34  zadanie w trakcie realizacji 

11 
Przebudowa drogi gminnej Kownaty 

200 000,00 199 300,00  zadanie zrealizowane 

12 

Przebudowa drogi gminnej Nowe 

Jeziorko 140 000,00 10 030,69 
na etapie pozyskania decyzji 

środowiskowej 
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13 

Przebudowa drogi gminnej nr 20 

Kalinowo (FS) 20 000,00 8 000,00 
 opracowano dokumentację, 

zadanie w trakcie realizacji 

14 

Przebudowa drogi gminnej Piątnica  

ul. Sadowa 549 700,00 549 700,00 zadanie zrealizowane 

15 

Przebudowa drogi gminnej ul. 

Ogrodowa w Piątnicy 50 300,00 19 434,80 na etapie wykupu gruntów 

16 

Przebudowa drogi gminnej w m. 

Murawy 5 000,00 1 264,56 
na etapie pozwolenia 

wodnoprawnego 

17 

Przebudowa drogi Stary Cydzyn -Budy 

Mikołajka 1 000 000,00 36 777,00 
opracowano dokumentację, 

zadanie w trakcie realizacji 

18 
Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo 

1 325 467,84          1 325 467,84          zadanie zrealizowane 

19 

Przebudowa drogi gminnej  Kalinowo - 

Kalinowo Kolonia 
100 000,00 81 491,00 

opracowano dokumentację, 

dalsza realizacja w 2019 r,.  

dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w kwocie 1 669 517 zł 

20 

Zakup gruntów na cele publiczne 

Kalinowo i regulację działek gminnych 26 374,76 21 725,16 zadanie zrealizowane 

21 

Modernizacja  budynku 

wielofunkcyjnego Górki Sypniewo 24 860,00 24 860,00 zadanie zrealizowane 

22 

Rozbudowa budynku 

wielofunkcyjnego Guty (kostka 

brukowa) 
9 902,34 9 840,00 zadanie zrealizowane 

23 

Rozbudowa budynku 

wielofunkcyjnego Kisielnica (kostka 

brukowa) 
10 455,00 10 455,00 zadanie zrealizowane 

24 

Zakup gruntów pod regulację działek 

gminnych  24 900,00 24 262,24 zadanie zrealizowane 

25 

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 

na potrzeby gminy 12 500,00 11 999,99 zadanie zrealizowane 

26 

Budowa garażu na potrzeby OSP 

Drozdowo 116 500,00 16 482,00 
opracowano dokumentację, 

zadanie w trakcie realizacji 

27 

Rozbudowa budynku OSP w 

Dobrzyjałowie 12 500,00 12 350,00 zadanie w trakcie realizacji 

28 
Agregat zasilający do OSP Piątnica 

27 527,40 27 527,40 zadanie w trakcie realizacji 
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29 

Utwardzenie terenu działki gminnej nr 

123 m. Olszyny 49 827,72 0,00 zadanie do realizacji w 2019 r 

30 
Zakup autobusu szkolnego 

147 781,00 147 780,50 zadanie zrealizowane 

31 

Modernizacja boiska sportowego w 

Piątnicy 57 810,00 57 810,00 zadanie zrealizowane 

32 

Modernizacja i wyposażenie DD Senior 

Wigor w Górkach Sypniewo 370 990,01 368 990,01 

zadanie zrealizowane, 

zadanie współfinansowane ze 

środków RPO Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 

33 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy  100 000,00 32 226,00 zadanie zrealizowane 

34 

Przebudowa i rozbudowa obiektów 

GOK i OSP w Piątnicy Poduchownej

  

 

2 091 392,00 97 536,78 
do realizacji w latach 

następnych, po otrzymaniu 

dofinansowania z NFOŚiGW  

35 

Remont pomieszczeń świetlicy w m. 

Poniat 47 618,00 47 618,00 zadanie zrealizowane 

36 

Modernizacja budynku 

wielofunkcyjnego w Rakowie-

Boginiach  
383 245,30 381 883,51 

zadanie zrealizowane, 

zadanie współfinansowane ze 

środków PROW 

37 

Wyposażenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Piątnicy 128 600,00 126 796,49 zadanie zrealizowane 

38 

Budowa boiska sportowego m. Budy 

Czarnockie 19 664,52 0,00 do realizacji w 2019 r 

39 

Budowa stadionu wraz z infrastrukturą 

lekkoatletyczną w Piątnicy 115 653,47 14 895,00 

w trakcie realizacji, zostanie 

złożony wniosek o 

dofinansowanie  do Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej 

40 

Otwarte Strefy Aktywności 

14 992,50 14 992,50 

w trakcie realizacji, zadanie 

wspófinansowane ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

41 
Rozbudowa altany Olszyny-Kolonia 

2 500,00 2 500,00 zadanie zrealizowane 

42 
Plac zabaw przy SP Dobrzyjałowo 

13 000,00 11 448,10 zadanie zrealizowane 

43 

Rozbudowa placu zabaw Olszyny-

Kolonia 7 872,00 7 872,00 zadanie zrealizowane 
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44 

Rozbudowa placu zabaw Piątnica 

Poduchowna 31 000,00 29 747,98 zadanie zrealizowane 

45 

Rozbudowa placu zabaw Piątnica 

Włościańska 5 717,41 5 063,20 zadanie zrealizowane 

46 

Zakup urządzeń rekreacyjno-

sportowych i ogrodzenie działki obok 

OSP Kownaty 
15 200,00 15 190,50 zadanie zrealizowane 

47 

Zakup urządzeń rekreacyjno-

sportowych m. Taraskowo 12 749,52 12 718,20 zadanie zrealizowane 

48 

Zakup urządzeń rekreacyjno-

sportowych m. Stary Cydzyn 13 480,80 13 480,80 zadanie zrealizowane 

  Ogółem   13 161 270,43 9 147 243,85   

 

 

 

 

Zadłużenie Gminy  na koniec 2018 roku: 

1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 111 111,20 zł, 

2/ w Getin Noble Bank SA  - 444 444,48 zł, 

3/ w Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy - 4 000 000 zł. 

Łączne zadłużenie Gminy – 5 555 555,68 zł. 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli: 

1. Grunty o powierzchni 519,1377 ha  o wartości 2 588 773,64 zł. 

2. Budynki i obiekty o wartości 27 898 801,54 zł. 

3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości  51 502 809,01 zł. 

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

Stan mienia komunalnego w 2018 roku uległ zwiększeniu o kwotę  

8 724 430,78 zł w wyniku zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów 

inwestycyjnych. 

 

Stan mienia komunalnego  na dzień 31.12.2018 r. 

 

J
e

d
n
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k
a

 m
ia

ry
 

Ilość 

Wartość 

inwentaryzacyjn

a 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 
519,1377 

2 588 773,64 
494,3628 13,7287 3,2733 7,7729   

          0 

1) rolne ha 
52,3576 

  
47,3034 1,7809 3,2733     

            

2) drogi ha 
392,8478 

  
392,8478         

            

3) tereny 

rekreacyjne 

(skwery, parki) 

ha 
4,4100 

  
1,2279 3,1821       

            

4) ogrody 

działkowe 
ha 

7,7729 
  

      7,7729   

            

5) użytki kopalne ha 
16,1100 

  
16,1100         
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6) działki 

zabudowane 
ha 

14,3591 
  

5,5934 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 
25,1579 

  
25,1579         

            

II. Budynki                       

i obiekty 

    
27 898 801,54 

          

    18 444 229,73 9 454 571,81 0,00 0,00 0,00 

1) budynki              

i lokale mieszkalne             

i towarzyszące 

szt. 6 
319 229,95 

4,00 2,00       

    175 676,24 143 553,71       

2) budynek 

biurowy i 

gospodarczy  

szt. 6 
638 722,59 

2,00 4,00       

    622 067,89 16 654,70       

3) szkoły, 

przedszkola, 

boiska 

szt. 9 
9 290 305,10 

  9,00       

      9 290 305,10       

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. 19 
9 854 262,19 

18,00 1,00       

    9 850 203,89 4 058,30       

7) hala sportowa  
szt. 1 

6 570 039,88 
1,00         

    6 570 039,88         

III. Budowle                     

i urządzenia 

techniczne, 

maszyny   

  51 602 809,01 26 464 594,31 455 943,90 0,00 0,00 24 682 270,80 

1) drogi gminne m 32 574 22 300 044,07 22 300 044,07         

2) wodociągi 

wiejskie, 

hydrofornie 

km 158,66 12 464 111,16         12 464 111,16 

3) kanalizacja 

sanitarna 
km 25,6 12 218 159,64         12 218 159,64 

4) budowle 

służące 

mieszkańcom, 

linie 

energetyczne, 

skwer, wiaty 

szt.   2 159 798,91 2 159 798,91         

5) maszyny                     

i urządzenia 

szt.

/ze

st. 

  1 129 064,51 751 109,64 377 954,87       

6) sprzęt przeciw 

pożarowy OSP 

szt.

/ze

st. 

27 370 218,71 370 218,71         
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7) place zabaw, 

altany i siłownie 

zewnętrzne 

szt. 34 649 493,85 571 504,82 77 989,03       

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 0,00 0,00 0,00 

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 2 491 726,22 2 380 188,74 111 537,48       

Ogólna wartość:   

  

87 578 699,52 52 233 089,53 10 663 339,19 0,00 0,00 24 682 270,80 

W 2018 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach: 

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 110 159,25 zł. 

2. Opłata za użytkowanie wieczyste 391,71 zł. 

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 030 zł. 

4. Sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości na łączną kwotę 89 583 zł,  w tym: 

• sprzedaż nieruchomości w Truszkach o powierzchni 0,4869  ha  za 

kwotę 8 500 zł,  

• sprzedaż nieruchomości w Jeziorku  o powierzchni  0,10 ha za 

kwotę 11 227 zł, 

• sprzedaż nieruchomości w Piątnicy Poduchownej o powierzchni  

0,4412  ha za kwotę 41 410 zł, 
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• sprzedaż nieruchomości w Kisielnicy o powierzchni   0,07  ha za 

kwotę 27 500 zł, 

• sprzedaż nieruchomości w m. Rakowo-Czachy 946 zł. 
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V. Informacja realizacji polityk, programów i strategii 

 

Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica za 2018 r. 

 

Zgodnie z wymogami art.87 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r., poz. 2067                   

z późn. zm.) Gmina Piątnica posiada opracowany „Program opieki nad 

zabytkami Gminy Piątnica na lata 2016 – 2019” (zwany dalej PROGRAMEM). 

PROGRAM ten został przyjęty przez Radę Gminy Piątnica uchwałą nr 

83/XIV/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego w dniu 4 marca 2016 r. pod pozycją 1168.  

Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2016 – 2019 określa 

kierunki i działania podejmowane przez gminę, mające na celu szeroko pojętą 

ochronę dziedzictwa kulturowego.  

Opieka nad zabytkami stanowi jeden z obszarów działania dla władz 

lokalnych.  

W ostatnim roku stan ewidencyjny zabytków nieruchomych i ruchomych 

wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków nie uległ zmianie.  

Na stronie internetowej  BIP znajduje się uchwała Rady Gminy Piątnica                              

z opublikowanym 

„Programem opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2016 – 2019”, gdzie 

umieszczony został Program wraz z załącznikami (z wykazami obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków, wykaz zabytków ruchomych i nieruchomych, 

oraz  wykaz zabytków archeologicznych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Podczas dokonywania przeglądu zabytków stwierdzono, że prawdopodobnie 

ze względu  na  brak środków finansowych część zabytków w głównej mierze 

chałup, lub budynków gospodarczych uległa przebudowie lub zawaleniu                    

w związku z czym straciły swój zabytkowy wygląd. Związane jest to z tym, że 

obowiązek\ opieki, ochrony oraz finansowanie wszelkich prac 

konserwatorskich, spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów 

zabytkowych. 
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Opieka nad zabytkami stanowi jeden z obszarów działania dla władz 

lokalnych. W okresie sprawozdawczym, za pomocą dostępnych i możliwych 

instrumentów prawnych, finansowych i społecznych były podejmowane 

działania, które miały na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie 

Gminy Piątnica. 

Dzięki aktywności organizacji pozarządowych ze zbiórek pieniężnych, kwest co 

roku w niewielkim zakresie, ze względu na szczupłość środków finansowych są 

prowadzone prace konserwatorskie na cmentarzu w Piątnicy Poduchownej. 

W 2018 r. podczas zbiórek pieniężnych zebrano na ten cel  8001 zł. 

Na fortach stanowiących własność Gminy wiosną każdego  prowadzone są 

prace porządkowe polegające na wycinaniu dziko rosnącej roślinności, 

uprzątaniu  terenu po zimie 

Zgodnie z art. 81. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami  W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub 

samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten 

organ uchwale. 

Uchwałą Nr 266/XLV/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 listopada 2018 r.                        

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo-konserwatorskie 

wnętrza zabytkowego kościoła w Drozdowie, została udzielona dotacja w 

wysokości 13 433,82 zł. tj. 79,74 przewidzianych kosztów zdania W ramach 

dotacji zostały wyremontowane schody boczne do kościoła i nowych 

okładziną kamienną. 

Polityka mieszkaniowa 

Gmina Piątnica posiada w swoich zasobach własne lokale mieszkalne. Mają 

one charakter mieszkań komunalnych, lokali socjalnych oraz mieszkań 

służbowych, w sumie jest ich 32 rozmieszczonych na terenie całej gminy.                     

W roku 2018 Gmina nie oddała do użytkowania żadnych mieszkań 

komunalnych. 3 osoby oczekiwały w kolejce na zwolnienie mieszkania 

komunalnego. Jedno mieszkanie w m. Olszyny jest niezamieszkałe. 
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Typowe usługi komunalne 

a) sieć wodociągowa 

Gminną siecią wodociągową objęte są wszystkie 44 sołectwa(100%). Gminna 

sieć wodociągowa liczy ok. 160 km i przyłączonych jest 2663 gospodarstw 

domowych co stanowi 89%. Na terenie gminy funkcjonuje 4 stacje uzdatniania 

wody. Sieć funkcjonuje w postaci wodociągów grupowych z ujęć: Piątnica 

(obejmujący miejscowość: Piątnica Poduchowna), Jeziorko zmodernizowane 

w 2018 r. (obejmujący miejscowości: Jeziorko, Budy Czarnockie, Elżbiecin, 

Kalinowo Kolonia, Poniat, Rządkowo, Wyrzyki, Zabawka, Wiktorzyn                                       

i Marianowo), Drozdowo (obejmujący miejscowości: Drozdowo, Niewodowo, 

Kalinowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Piątnica Włościańska, Krzewo 

Stare, Krzewo Nowe, Kosaki, Truszki, Żelechy) i Dobrzyjałowo (obejmujący 

miejscowości: Dobrzyjałowo, Budy Mikołajka, Choszczewo, Stary Cydzyn, 

Czarnocin, Drożęcin Lubiejewo, Górki Sypniewo, Górki Szewkowo, Guty, 

Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kownaty, Motyka, Murawy, Nagórki, Nowy 

Cydzyn, Olszyny, Olszyny Kolonia, Pęza, Stary Drożęcin, Taraskowo, Wyłudzin). 

Rezerwowa jest hydrofornia w Marianowie (Marianowo przyłączone jest siecią 

wodociągową z ujęcia Jeziorko od 2018 r.). 

b) sieć kanalizacyjna 

sieć kanalizacyjna obejmuje 681 gospodarstw domowych co stanowi 22% 

wszystkich gospodarstw, w 2018 r. do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji                        

w Łomży dołączono miejscowość Marianowo. Tam gdzie nie ma sieci 

kanalizacyjnej mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych w ilości 

1752 lub przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 39 z których osady są 

wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży. 

c) sieć gazowa 

Na terenie gminy część mieszkańców korzysta z gazu sieciowego. Są to 

mieszkańcy miejscowości Piątnica Włościańska i Piątnica Poduchowna. 

Łączna długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi ponad 8 tyś. metrów 

bieżących. 168 gospodarstw domowych korzysta z gazu sieciowego co 

stanowi 5,5 %. 
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Transport 

Zadania w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Piątnica są 

realizowane głównie przez dwa podmioty: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży (MPK) oraz Podlaską Komunikację 

Samochodową NOVA S.A. Łączna obsługiwana długość linii autobusowych, 

obsługiwanych przez MPK wynosi 27,2 km, natomiast łączna długość tras –21 

km. PKS obsługuje około 55 km linii autobusowych. Rozwiązanie takie 

uwarunkowane jest specyfiką położenia gminy w ciągu głównych szlaków 

komunikacyjnych –trzy drogi krajowe, droga wojewódzka(jedna), kilka dróg 

powiatowych. MPK zapewnia transport o charakterze lokalnym: teren gminy 

Piątnica oraz teren miasta Łomża. PKS Sp. zo.o., z kolei zapewnia transport               

o zasięgu regionalnym. Gmina Piątnica nie jest właścicielem ani też zarządcą 

przystanków autobusowych. Istniejące należą do zarządców dróg. 

Drogi krajowe nr 61 i nr 63 pokrywają się na odcinku Piątnica Poduchowna –

Kisielnica, o długości 6,8 km. Drogi powiatowe posiadają łączną długość 73,8 

km. Drogi gminne publiczne o łącznej długości 86,4 km, z czego 34,05 km 

(39,41%) dróg posiada nawierzchnię utwardzoną, natomiast pozostałe 52,35 

km(60,59%) to drogi gruntowe. 

W 2018 r. podrosły swój standard drogi gminne w m. Nowe Krzewo oraz ulica 

Sadowa oraz Cmentarna w m. Piątnica Poduchowna. 

Ponadto na terenie gminy znajduje się ponad 750 km dróg stanowiących 

własność gminy, które służą jako drogi dojazdowe do nieruchomości, pól i łąk 

oraz gruntów leśnych. Drogi te w większości posiadają nawierzchnie gruntową. 

Tylko niewielka ich część posiada nawierzchnie utwardzone, w szczególności 

te przy których znajdują się zabudowane nieruchomości lub prowadzące do 

takich zabudowań. Dróg dojazdowych o nawierzchni utwardzonej nie 

posiadają następujące miejscowości: Kałęczyn –droga gminna (odcinek 

Kownaty –Olszyny –3,5 km), Jeziorko (tzw. Nowe Jeziorko) –droga stanowiąca 

własność gminy (ok. 2,4 km).  
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Planowanie przestrzenne 

Do końca 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 2834 ha powierzchni gminy, co stanowi około 13 % powierzchni 

gminy. 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Piątnica dotyczącego obszaru położonego we 

wsi Kisielnica 

Nr 228/XXXVIII/06  

Rady Gminy Piątnica 

Z dnia 18 października 2006 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

części Gminy Piątnica obejmujący obszar 

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi 

Nr 75/XIII/07  

Rady Gminy Piątnica 

Z dnia 28 grudnia 2007 r. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – 

Łomża na terenie Gminy Piątnica 

Nr 133/XXVIII/2013 

Rady Gminy Piątnica 

Z dnia 15 maja 2013 r. 

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego 

obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny 

Narwi 

Nr 7/III/2014 

Rady Gminy Piątnica 

Z dnia 22 grudnia 2014 r. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

we wsi Olszyny w części dotyczącej terenów 

wypoczynkowych 

 

Nr 53/IX/2003 

Rady Gminy Piątnica 

Z dnia 31 sierpnia 2003 r. 

 

W 2018 r. wydano 89 decyzji o warunkach zabudowy., w tym  44 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 4 decyzji 

dotyczących zabudowy usługowej. 

Ochrona środowiska 

W 2018 r. odnotowano 34 dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny 

poziom dopuszczalny dla pyłu PM10. W 2017 r. szacowano, że  25 200 

mieszkanek i mieszkańców narażonych było na hałas drogowy, według 

ministerialnych przedziałów przekroczeń.  

Stan ekologiczny rzek na terenie Gminy Piątnica jest przedstawiony                          

w informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska               
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w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za rok 

2017. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), na którą 

składa się zarówno badanie stanu ekologicznego, jak i chemicznego, 

przeprowadzona w 2017 r. wykazała stan badanych wód (Narew, Łojewek, 

dopływ z Rządkowa) jako zły.  

Gmina posiada kilkadziesiąt naturalnych, bądź sztucznych zbiorników 

wodnych. Najliczniej reprezentowane są w okolicach wsi Jeziorko, Poniat, Stary 

Cydzyn i Górki-Sypniewo. W dolinie Narwi w rejonie Drozdowa, Krzewa, 

Niewodowa i Kalinowa występują zbiorniki o charakterze starorzeczy. W kilku 

innych wsiach spotyka się stawy i zbiorniki przeciwpożarowe.  

Liczba spraw zgłoszonych do Urzędu Gminy Piątnica i załatwionych z zakresu 

ochrony Środowiska -102. 

Sprawa administracyjna: 

- przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 2.5 

miesiąca 

 

Gospodarka komunalna 

Zgodnie z Uchwałą NR 168/XXX/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 11 sierpnia 

2017 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 2018 r. wyniosła: 

-10,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne były zbierane                       

i odbierane w sposób selektywny, 

-25,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane 

w sposób selektywny.  

Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2018 r. to 8 067 osób. Segregację odpadów prowadziło 8 002 

osoby, a nie segregowało odpadów 65 osób.  

Przychody Gminy z tego tytułu wyniosły 965 494,23 zł. 
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Powierzchnia lasów 

Ogółem powierzchnia geodezyjna lasów w 2018 r. na terenie  Gminy Piątnica 

wynosiła  4 324 ha, co w stosunku do ogólnej powierzchni gminy  -   21 906 ha 

stanowi 19,74% powierzchni. 
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VI. 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), 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. 
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FREKWENCJA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIACH WIEJSKICH DOT. FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO W  2018 r. 

L.

p. 
MIEJSCOWOŚĆ 

Wnios

ek 

Liczba 

mieszkańc

ów 

uprawnion

ych do 

głosowania 

Liczba 

obecnyc

h na 

zebraniu 

Frekwenc

ja 

Zmiana 

wniosku  

Liczba 

obecnych 

na II 

zebraniu 

Frekwenc

ja 

1 Budy Czarnockie 1 345 18 5,22       

2 Budy Mikołajka 1 32 15 46,88       

3 Choszczewo 1 15 10 66,67       

4 Czarnocin 1 451 17 3,77       

5 Dobrzyjałowo 1 366 16 4,37 1 26 7,10 

6 Drozdowo 1 525 23 4,38       

7 Drożęcin Lubiejewo 1 81 16 19,75       

8 Elżbiecin 1 207 16 7,73 1 10 4,02 

9 Górki Sypniewo 1 158 23 14,56 1 15 7,69 

10 Górki - Szewkowo 1 58 9 15,52       

11 Jeziorko 1 506 28 5,53       

12 Kalinowo 1 315 11 3,49       

13 Kalinowo Kolonia 1 26 15 57,69       

14 Kałęczyn 1 34 8 23,53       

15 Kisielnica 1 273 20 7,33 1 24 8,79 

17 Kosaki 1 123 16 13,01 1 15 12,20 

18 Kownaty 1 317 23 7,26 1 15 4,73 

19 Krzewo 1 217 17 7,83       

20 Marianowo 1 231 15 6,49       

21 Motyka 1 37 18 48,65       

22 Murawy 1 251 21 8,37       

23 Nagórki 1 127 17 13,39       

24 Niewodowo 1 263 23 8,75       

25 Nowe Krzewo 1 55 14 25,45 1 10 18,18 

26 Nowy Cydzyn 1 194 19 9,79       

27 Olszyny 1 227 17 7,49 1 18 7,93 

28 Olszyny - Kolonia 1 46 15 32,61       

29 Pęza 1 84 17 20,24       

30 Piątnica Poduchowna 1 1502 16 1,07 1 16 1,07 

31 Piątnica Włościańska 1 334 16 4,79       

32 Poniat 1 148 22 14,86       

33 Rakowo - Boginie 1 154 18 11,69       
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34 Rakowo - Czachy 1 149 21 14,09 1 30 20,13 

35 Rządkowo 1 72 13 18,06       

36 Stary Cydzyn 1 120 20 16,67 1 20 16,67 

37 Stary Drożęcin 1 63 15 23,81       

38 Taraskowo 1 131 16 12,21       

39 Truszki 1 107 24 22,43       

40 Wyłudzin 1 52 15 28,85       

41 Wyrzyki 1 82 9 10,98       

42 Zabawka 1 51 16 31,37       

43 Żelechy i Wiktorzyn 1 231 19 8,23       

  RAZEM   8760 717 17,02   199,00 9,86 

 

 

 

Wykonanie budżetu w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 
 

L.p. Sołectwo Wykonane zadanie 
Koszt 

wykonania 
Razem 

1 2 3 4,00 5 

1 
Budy-

Mikołajka 

nawiezienie żwiru na drogi gminne w kierunku Budy 

Mikołajka-Kisielnica Nowiny-Motyka 
8 659,20 8 659,20 

2 Choszczewo  
rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Choszczewo 4 920,00 

7 626,00 
żwirowanie drogi gminnej 2 706,00 

3 Czarnocin  
Dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej 

(utwardzenie polbrukiem) 
8 000,00 8 000,00 

4 Dobrzyjałowo 
remont dróg gminnych w m. Dobrzyjałowo 4 950,37 

23 950,37 
dofinansowanie placu zabaw przy SP Dobrzyjałowo 10 000,00 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Frekwencja I zebranie Frekwencja II zebranie
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budowa wiatrołapu do budynku OSP w Dobrzyjałowie 9 000,00 

5 Drozdowo 

dokumentacja i utwardzenie pobocza pasa 

drogowego ul. Górna w m. Drozdowo 
2 500,00 

12 500,00 
naprawa drogi, uporządkowanie pasa drogowego w m. 

Drozdowo 
10 000,00 

6 
Drożęcin-

Lubiejewo  

remont pobocza drogi gminnej w m. Drożęcin 

Lubiejewo 
10 947,00 10 947,00 

7 Elżbiecin remont drogi gminnej w m. Elżbiecin 16 171,00 16 171,00 

8 
Górki-

Sypniewo 

dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy SP 

Dobrzyjałowo 
1 000,00 

14 226,16 
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w m. Górki-

Sypniewo 
13 226,16 

9 
Górki-

Szewkowo  

wytyczenie stawu we wsi w m. Górki Szewkowo 1 100,00 

1 548,10 
dofinansowanie placu zabaw przy SP Dobrzyjałowo 448,10 

10 Guty  ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Gutach 9 840,00 9 840,00 

11 Jeziorko  

renowacja miejsca pamięci na działce gminnej przy SP 
Jeziorko 

9 496,78 

29 496,78 
wytyczenie drogi gminnej nr 105 na terenie sołectwa 

Jeziorko 
4 200,00 

wyżwirowanie drogi gminnej nr 105 na terenie sołectwa 

Jeziorko 
15 800,00 

12 Kalinowo  remont drogi gminnej Nr 20 w m. Kalinowo 8 000,00 8 000,00 

13 
Kalinowo - 

Kolonia 
remontu dachu garażu remizy OSP w Kalinowie 8 139,53 8 139,53 

14 Kałęczyn  wyrównanie i żwirowanie drogi w m. Kałęczyn 7 361,53 7 361,53 

15 Kisielnica  

zakup sprzętu AGD do świetlicy w m. Kisielnica 3 409,87 

12 777,22 
ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Kisielnica 7 768,35 

montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Kisielnica 1 599,00 

16 Kosaki 

wymiana stolarki okiennej wraz z montażem w budynku 

OSP w m. Kosaki 
4 000,00 

12 500,00 
roboty remontowe w  budynku wielofunkcyjnym w m. 

Kosaki 
8 500,00 

17 Kownaty  

zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych przy 

budynku OSP w m. Kownaty 
15 190,50 

20 769,48 ogrodzenie i ułożenie kostki na dz. gm. nr 205/4 w m. 

Kownaty 
2 600,00 

wyposażenie do budynku OSP w m. Kownaty 2 978,98 

18 Krzewo żwirowanie drogi gminnej na terenie m. Krzewo 17 047,80 17 047,80 

19 Motyka  
żwirowanie i równanie drogi gminnej na terenie m. 

Motyka 
8 967,88 8 967,88 

20 Murawy  remont podłogi w budynku remizy OSP w m. Murawy 18 336,16 18 336,16 
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21 Nagórki 
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa 

Nagórki 
13 161,00 13 161,00 

22 Niewodowo  

wznowienie i okazanie znaków granicznych- wytyczanie 

dróg gminnych w m. Niewodowo 
5 124,28 

19 124,28 

żwirowanie dróg gminnych w m. Niewodowo 14 000,00 

23 Nowe Krzewo Przebudowa drogi gminnej Nowe Krzewo 9 832,26 9 832,26 

24 Nowy Cydzyn  

równanie i naprawa dróg gminnych w m. Nowy Cydzyn 9 963,00 

15 419,73 zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w m. 

Nowy Cydzyn 
5 456,73 

25 
Olszyny-

Kolonia  

rozbudowa altany (położenie kostki pod altaną) na 

działce nr 430 w m. Olszyny Kolonia 
2 500,00 

9 600,00 
rozbudowa placu zabaw z wyposażeniem w m. Olszyny 

Kolonia 
7 100,00 

26 Pęza 
utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Pęza 8 592,80 

10 733,00 
wymiana i montaż lamp oświetleniowych w m. Pęza 2 140,20 

27 
Piątnica 

Poduchowna  

Rozbudowa placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna 33 114,37 

34 763,58 prace porządkowe przy placu zabaw w m. Piątnica 

Poduchowna 
1 649,21 

28 
Piątnica 

Włościańska  

równanie i utwardzenie dróg gminnych w m. Piątnica 

Włościańska 
16 000,00 

21 063,20 
rozbudowa placu zabaw z wyposażeniem w m. Piątnica 

Włościańska 
5 063,20 

29 Poniat  

remont pomieszczenia świetlicy w m. Poniat 12 881,71 

13 106,71 zakup środków chemicznych zwalczających chwasty 

przy budynku w m. Poniat 
225,00 

30 
Rakowo-

Boginie 

uporządkowanie pasa drogowego w m. Rakowo 

Boginie 
13 530,00 13 530,00 

31 
Rakowo-

Czachy  

renowacja zabytkowego kościoła pw. Św Jakuba 

Apostoła w Drozdowie 
13 433,82 13 433,82 

32 Rządkowo  remont drogi gminnej z poboczem w m. Rządkowo 10 336,48 10 336,48 

33 Stary Cydzyn  siłownia zewnętrzna w m. Stary Cydzyn 12 713,51 12 713,51 

34 
Stary 

Drożęcin 
remont pobocza drogi gminnej w m. Stary Drożęcin 9 940,31 9 940,31 

35 Taraskowo  
zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa 

Taraskowo 
12 718,20 12 718,20 

36 Truszki  
żwirowanie i równanie drogi gminnej na terenie m. 

Truszki 
11 597,02 11 597,02 

37 Wyłudzin  
wytyczenie działki nr 31 w obrębie m. Wyłudzin 1 050,00 1 050,00 

żwirowanie dróg gminnych na terenie m. Wyłudzin 6 219,99 6 219,99 

38 Wyrzyki  żwirowanie dróg gminnych w m. Wyrzyki 10 804,00 10 804,00 

39 Zabawka  montaż oświetlenia w m. Zabawka 5 350,50 5 350,50 

40 
Żelechy i 

Wiktorzyn 
remont budynku remizy OSP w m. Żelechy 15 954,91 15 954,81 

  suma: x 527 316,71 527 316,61 
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2018 roku 

w zakresie „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

OBSZAR: 

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ                                     

I EDUKACYJNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY PIĄTNICA                                               

W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM 

lp. podmiot adres tytuł projektu kwota dotacji 

1 

Towarzystwo Przyjaciół 

dzieci Oddział Okręgowy 

w Łomży 

18-400 Łomża,                        

ul. Mickiewicza 11 

„Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej wśród dzieci i 

młodzieży z Gminy Piątnica w 

szczególności ze środowisk 

zagrożonych uzależnieniem” 

15 000,00 

2 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom „Nadzieja” w 

Łomży 

18-400 Łomża, ul. 

Zawadzka 55 

„Nie piję, nie palę, nie biorę. Wolę 

pomagać” Program z zakresu 

profilaktyki narkomanii i innych 

uzależnień dla młodzieży z terenu 

gminy Piątnica 

2 000,00 

    17 000,00 

 

Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy w Łomży 

Przyznana dotacja w kwocie 15 000 zł została przeznaczona na 

wynagrodzenia osób realizujących zadanie w świetlicy środowiskowej, która  

mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy.  

W zadaniu brało udział 30 dzieci przez 5 dni w tygodniu:  poznawanie skutków 

nadużycia alkoholu, odrobione lekcje, promocja do następnej klasy, 

rozwijanie umiejętności plastycznych, sportowych, kulturalnych i kulinarnych itp. 

Treści programu były zawarte w pięciu blokach tematycznych: integracja 

grupy, uczucia, komunikacja, środki uzależniające, budowanie udanego życia. 

Uczestniczy zadania brali udział między innymi w spektaklach teatralnych, 
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konkursie piosenki dziecięcej, konkursie plastycznym oraz w wycieczkach.                  

W okresie wakacji 20 uczestników zadania brało udział na turnusie  

profilaktyczno-terapeutycznym z realizacją  programu z profilaktyki 

alkoholowej.  

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży  

W sprawozdaniu wykazano, że przyznana dotacja w kwocie 2 000 zł została 

przeznaczona na  wynagrodzenia instruktorów  prowadzących zajęcia                    

w ramach programu  praca z młodzieżą, zajęcia w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Piątnicy dotyczące przeprowadzenia zajęć z  zakresu 

profilaktyki oraz udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach wzięło udział 8 klas 

po dwie godziny lekcyjne w każdej klasie. 

 

 

OBSZAR: 

WSPIERANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY PIĄTNICA 

 

 

  

 lp. podmiot adres tytuł projektu kwota dotacji 

1 
Gminny Szkolny Związek 

Sportowy 

ul. Szkolna 29, 18-421 

Piątnica 

Poduchowna 

„Wspieranie zajęć sportowych 

z elementami  profilaktyki dla 

dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Piątnicy” 

11 000,00 zł 

2 
Gminny Klub Sportowy 

Forty Piątnica 

ul. Szkolna 23, 18-421 

Piątnica 

Poduchowna 

„Wspieranie zajęć sportowych 

z elementami  profilaktyki dla 

dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Piątnicy” 

50 000,00 zł 

    61 000,00 zł 
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Gminny Klub Sportowy Forty Piątnica 

Przyznana dotacja w kwocie 50 000 zł została przeznaczona na  

wynagrodzenia trenerów, opłaty urzędowe, wynagrodzenie księgowej, 

transport - 12 398,91 zł.  

W ramach zadania przeprowadzono: treningi w drużynie kobiet jak i drużynie 

młodziczek, które prowadzone były 3 razy w tygodniu po 1,5 h. Młodziczki 

rozegrały 10 meczy ligowych i 3 sparingi. Natomiast seniorki rozegrały 10 meczy 

ligowych i 6 sparingów. Drużyna młodzik i junior rozegrała 36 meczy ligowych 

oraz 15 meczy sparingowych. Do klubu dołączyła znaczna część młodzieży. 

Liczba kobiet zwiększyła się i liczy 60 dziewcząt (seniorek i młodziczek), liczba 

chłopców 60. Do sprawozdania dołączono terminarz rozgrywek, w których 

uczestniczył  GKS Forty Piątnica oraz listy podstawową/uzupełniającą 

zawodników potwierdzonych  i uprawnionych do gry w poszczególnych 

rozgrywkach. 

 

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy. 

Przeznaczona dotacja 11 000 zł została wykorzystana na: prowadzenie zajęć 

rekreacyjno-sportowych, organizację i prowadzenie gminnego 

współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych,  zakup pomocy                             

i sprzętu niezbędnych do rozgrywania zawodów, artykuły eksploatacyjne                      

i biurowe.  

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 210 

uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Dzieci i młodzież brała 

aktywny udział we współzawodnictwie sportowym szkół, udział w zawodach         

i godne reprezentowanie Gminy Piątnica na różnych szczeblach  rozgrywek, 

systematyczny rozwój sportowy najbardziej uzdolnionych uczniów. 

OBSZAR: 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

GMINY  
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lp. podmiot adres tytuł projektu kwota dotacji 

1 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Gminy Piątnica 

ul. Krótka 2,18-421 

Piątnica 

Poduchowna 

„Organizacja zajęć 

profilaktycznych dla wszystkich 

mieszkańców gminy” 

5 000,00 zł 

    5 000,00 zł  

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 

Przyznana dotacja w kwocie 5 000 zł została przeznaczona na:  materiały 

niezbędne do zajęć profilaktycznych – materiały szkoleniowe,  produkty                          

i sprzęt na warsztaty kulinarne, wyżywienie i napoje dla uczestników zajęć.  

W ramach zadania Stowarzyszenie  zorganizowało między innymi dwa rajdy 

rowerowe. I rajd w dniu 30.06.2018 r. - Piątnica – Pokrzywy-Budy Czarnockie-

Rządkowo-Jeziorko-Poniat-Olszyny – powrót na plac zabaw przy ul. 

Stawiskowskiej, gdzie zorganizowano wspólne ognisko z pogadanką na temat 

różnorodności zagrożeń na które narażony jest człowiek (narkotyki, dopalacze, 

cyber przemoc). II rajd  1.09.2018 r. trasa Piątnica-Pokrzywy-Budy- Czarnockie-

Łuby-Murawy-Czarnocin-Piątnica zakończona integracyjnym, wspólnym 

ogniskiem. W rajdach uczestniczyła grupa dzieci (ok. 40) i młodzież z  Gminy 

Piątnica pod opieką swoich rodziców. Stowarzyszenie zorganizowało także  

pogadanki na temat  profilaktyki uzależnień: wykład specjalisty d.s. terapii 

uzależnień „Szkodliwy  wpływ alkoholu  i nikotyny na rozwój emocjonalno-

społeczny dziecka”, wykład policjanta na temat różnorodności zagrożeń, na 

które narażony jest młody człowiek(narkotyki, dopalacze, cyber przemoc) na 

warsztatach terapeutycznych, dwa  spotkania z animatorem grupy AA. 

Stowarzyszenie zorganizowało również  dwa warsztaty terapeutyczne 

(rękodzielnicze z papieru, tkanin,  słomy oraz materiałów z recyklingu) wraz z 

pogadankami na temat zagrożeń i uzależnień, warsztaty ozdób 

Wielkanocnych i   Bożonarodzeniowych, w których łącznie uczestniczyło ok. 55 

osób  oraz warsztaty kulinarne z udziałem ok. 40 osób. 
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OBSZAR: 

WSPIERANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO LUB ZIMOWEGO, PODCZAS KTÓREGO 

BĘDZIE REALIZOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

lp. podmiot adres nazwa zadania wysokość dotacji  

1 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Piątnicy 

ul. Stawiskowska 10, 

18-421 Piątnica 

Poduchowna 

„Bałtyk, Bóg i My” 7 000,00 zł 

    7 000,00 ZŁ  

 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy 

Przydzielona dotacja w kwocie 7 000 zł została wydatkowana  na opłacenie 

kosztów przejazdu uczestników kolonii. Celem tego projektu  było 

uświadomienie  dzieci i młodzieży o konsekwencjach jakie niosą  ze sobą 

różnego rodzaju używki typu narkotyki, alkohol czy nikotyna. Zapoznano dzieci 

i młodzież  z mechanizmem nałogu – przeprowadzono pogadanki 

prowadzone przez  osobę doświadczoną  w prowadzeniu zajęć 

terapeutycznych. Uświadomiono dzieci i młodzież, że można żyć inaczej: być 

wolnym od nałogów. Zachęcano dzieci i młodzież do zdrowego aktywnego              

i sportowego trybu życia.     

 

REALIZACJA WSPÓLNYCH PROJEKTÓW I INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

 

W 2018 r. GMINA wspólnie z podmiotami realizowało różnego rodzaju 

przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Wśród wielu inicjatyw można 

wymienić: 

 

• IV edycja Biegu WILCZYM TROPEM 

• Nauka dla Ciebie w Gminie Piątnica! Naukobus odwiedził Piątnicę 23                  

i 24 kwietnia 2018 r. 

• „W zapisie, Akcja”, czyli Bogusław Wołoszański w Piątnicy 
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• Współorganizacja „III Piątnica Półmaraton Pomagam”- „Biegam                         

z Piątnicą. To naturalne” 

• VII Wystawa Koni Zimnokrwistych Premiowanie Źrebiąt  

• Współorganizacja III Biegu z Butelką Mleka w Piątnicy 

• Współorganizacja Letniego Kina Plenerowego w Piątnicy (2 seanse) 

• Współorganizacja XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni 

Drozdowo-Łomża 2018 

• III runda wyścigu wraków Wrak Race 

• Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Bibliotece 

Publicznej Gminy Piątnica 

• Uroczystość upamiętniająca 100.rocznicę rozstrzelania braci Mariana                    

i Józefa Lutosławskich 

• IV Bieg o Puchar Wójta Gminy Piątnica „Bieg Pamięci Września” 

• Rekonstrukcja walki o forty w Piątnicy 1920,,Bez cudu nad Narwią nie 

byłoby cudu na Wisłą'' 

• IV Rodzinny Turniej Strzelecki "10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny" - dla 

uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

• Festiwal Niepodległą Malowany w ramach którego odbyły się warsztaty 

historyczne w  Muzeum Przyrody w Drozdowie, warsztaty taneczne                        

i plastyczne oraz koncerty: Kapeli Ludowej Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Łomży, zespołu Skiela Kapela, zespołu „Grupa Nieformalna”, 

taneczno-wokalne widowisko patriotyczne w wykonaniu studia 

wokalnego ROK i Zespołu Pieśni i Tańca Łomża. Festiwal zorganizowany 

na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości 

• Konkursy dla dzieci i młodzieży: plastyczny promujący zdrowy styl życia: 

„Żyj zdrowo bez uzależnień” oraz na krótki filmik „ Promowanie zdrowego 

stylu życia bez uzależnień w ramach „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Na ten cel zostało przyznane 

dofinansowanie w łącznej kwocie 30  990 zł. Dzięki tym środkom we 

wszystkich szkołach na terenie Gminy Piątnica zostały przeprowadzone 

między innymi dwa konkursy: plastyczny promujący zdrowy styl życia: 

„Żyj zdrowo bez uzależnień” oraz konkurs na krótki filmik „ Promowanie 

zdrowego stylu życia bez uzależnień” 

• Mikołajkowy Wrak Race, czyli finał Polskiej Ligi Wraków 2018 
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• Wizyta Dentobusa (gabinetu dentystycznego „na kołach”) w Jeziorku- 

czyli prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania próchnicy 

przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia 

• Organizacja VI Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej                

w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu na 100 rocznicę Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości w Drozdowie 

Ponadto, w ramach współpracy pozafinansowej Gmina udzielała pomocy              

w dotarciu do szerokiego grona odbiorców z informacją o przedsięwzięciach 

realizowanych przez  podmioty.  

 

Raport o stanie samorządu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

W roku 2018 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.  

W 2018 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 
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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. 

 

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przekazano dotacje                         

z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

w wysokości 100 000 zł, z tego: 

  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 15 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci                               

i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych 

uzależnieniem, 

 - Gminny Szkolny Związek Sportowy  11 000,00 zł, z przeznaczeniem na 

organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 

elementów programów profilaktycznych, 

 - Gminny Klub Sportowy „Forty” 60 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację 

zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów 

programów profilaktycznych, 

- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 5 000,00 zł z przeznaczeniem na 

organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

-  Parafia Rzymsko-Katolicka w Piątnicy 7 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie 

organizacji wypoczynku letniego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom                    

i patologiom społecznym, 

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” 2 000 zł z przeznaczeniem na 

organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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Na renowację zabytkowego kościoła w Drozdowie w ramach ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami ze środków Funduszu Sołeckiego m. Rakowo-

Czachy  przekazano dotację w kwocie 13 433,82 zł. 

Na ochronę przeciwpożarową dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze 

Straże Pożarne  przekazano dotacje dla jednostek OSP w Jeziorku, Drozdowie, 

Dobrzyjałowie, Kownatach i Piątnicy na zakup sprzętu i umundurowania                      

w kwocie 41 219 zł oraz dotację na zakup nowego samochodu bojowego dla 

OSP Jeziorko w wysokości 423 455 zł. 
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VIII. Realizacja uchwał rady gminy 

 

Realizacja uchwał Rady Gminy Piątnica za 2018 r. 

  

W 2018 roku Rada Gminy Piątnica  VII kadencji podjęła  102 uchwały                  

i  VIII kadencji 18 uchwał. Przepisy prawa miejscowego zawarte były w 72 

uchwałach i podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. Konsultacjom społecznym poddano 53 projekty uchwał.   

Informacje o poddaniu konsultacjom społecznym projektów uchwał  

umieszczane były na stronie internetowej Gminy Piątnica, Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica,  u sołtysa. Projekty 

uchwał konsultowane były także  z podmiotami i organizacjami wskazanymi                

w ustawach  np. lekarzem weterynarii, Łomżyńskim Towarzystwem Opieki nad 

Zwierzętami w Łomży, Koło Łowieckie Towarzystwo prawidłowego Myślistwa                

w Ziemi Łomżyńskiej, organizacjami związkowych zrzeszających nauczycieli. 

W omawianym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Piątnica wydał 12 

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 2018 Rada rozpatrzyła  7 informacji z realizacji uchwał  Rady 

Gminy Piątnica.  

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym wszystkie 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 organy 

te nie stwierdziły nieważności uchwał w całości lub w części.  

 

2. Skargi  

W omawianym okresie sprawozdawczym do Rady Gminy Piątnica wpłynęło 

ogółem pięć  skarg: 

- cztery skargi na działania Wójta Gminy Piątnica: 
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• w jednym przypadku Rada stwierdziła brak właściwości do rozpatrzenia 

skargi i wskazała       jako organ właściwy Wojewódzki Sąd Administracyjny, 

• dwie skargi Rada uznała za bezzasadne, 

• w stosunku do jednej ze   skarg Rada zajęła stanowisko                                                               

iż zarzuty      wyartykułowane przez     dwoje mieszkańców Gminy Piątnica 

są tożsame zakresowo z     zarzutami podniesionymi     przez skarżących  

we wcześniejszej skardze, co wynikało    z porównania treści 

skarg.     Skarżący w tej części  nie wskazali  nowych okoliczności, a jedynie 

powieli zarzuty     przedstawione we wcześniejszej skardze. 

- jedna Skarga na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy - Rada 

stwierdziła brak właściwości do rozpatrzenia skargi i wskazała  jako organ 

właściwy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży. 
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IX. Działalność instytucji pomocy społecznej 

 

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 2018 r., poz. 1508)   

2. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

uchwała nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M.P. z 2015 r. poz. 821 ze zm.) 

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. 
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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.) 

6. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 

2016 (Dz. U  2018r.  poz.2134)               

7. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów  (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)  

8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. 

2017 poz. 180) 

9. Ustawa  z dnia 26 lipca 2013 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018, 

poz.775); 

10. Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011 r. o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  

pieczy zastępczej ( Dz. U.2018, poz. 998) 

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

finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U.  2018r., poz. 1510). 

12. Ustawa z dnia  20  kwietnia  2004r. o promocji  zatrudnienia i  instytucjach  

rynku pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.1265) 

13. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1832) 

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 1991r.  o systemie oświaty ( Dz. U.  2018 poz. 

1457) 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)  

17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1030) 
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III.  Poziom zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r. 

 

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 

4 

4 Komórka finansowo - organizacyjna 4 

5 Asystent rodziny 1 

6 Pomoc administracyjna (PUP) 3 

7 Pracownik II stopnia (PUP) 1 

8 Instruktor  1 

9 Opiekun  2 

 

 

IV. Plan i wykonanie budżetu 

 

Zadania realizowane przez Ośrodek w 2018 r. po stronie wydatków 

stanowiły kwotę 13 819 180,11 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań 

własnych 671 609,36 zł, dotacja na realizację zadań zleconych 11 912 620,95 

zł, środki z budżetu gminy 1 139 616,76 zł, dofinansowanie do Dziennego Domu 

Senior-Wigor w Górkach Sypniewo 72 000 zł oraz środki europejskie 17 845,04 zł 

i fundusze celowe 5 488 zł. 

Wydatki uwzględniające podział na zadania własne i zlecone oraz 

podział na główne zadania przedstawione zostały poniżej. 
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Struktura wydatków OPS w 2018 roku w podziale na zadania 

 

I. ZADANIA ZLECONE 

Do zadań zaleconych 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.  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego. 

W 2018 r. w całości sfinansowane zostały z dotacji.  

W 2018 r. zostały wypłacone: 

✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 3 326 571,56 

zł, 

✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 151 120,96 zł, 

✓ składki emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów 86 552,06 zł, 

✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 68 601,59 zł,  

✓ środki w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań                       

z zakresu świadczeń rodzinnych (m.inn. zakup materiałów                                           

i wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne oraz czynszowe, 

szkolenia) w kwocie  37 268,66 zł.  

1221 osobom  wypłacono świadczenia z tytułu zasiłku rodzinnego wraz                       

z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne - 224 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 27 

osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 15 osób, zasiłek dla opiekuna – 6 osób, 85 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie 

rodzicielskie – 50 osób.  Z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono świadczenia 

dla 35 osób. 

 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej. 
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W 2018 r. w całości sfinansowane zostały z dotacji. Opłacono składkę 

zdrowotną za 19 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek dla opiekuna i zasiłek dla opiekuna w kwocie 24 803,91. 

 

 

3. Świadczenia wychowawcze. 

W 2018 r. w całości zostały sfinansowane z dotacji. 

 W ramach tego rozdziału wypłacono: 

✓ świadczenia wychowawcze na kwotę 7 717 765,87 zł, 

✓ wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 77 926,61 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 

37 834,71 zł. 

 

 

4.  Pozostała działalność. 

W ramach realizacji zadania Karta Dużej Rodziny w 2018 r. poniesiono 

wydatki w kwocie 324,57 zł. W 2018 r. wydano  149  kart. 

 

5. Wspieranie rodziny. 

W rozdziale tym finansowano Program „Dobry start”. Wydano 372 000 zł na 

świadczenia dla 1240 dzieci. Koszty obsługi zadania wyniosły 11 850,45 zł. 

 

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                          
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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 Wspieranie rodziny. 

 Od stycznia do grudnia 2018 r. zatrudniony był asystent rodziny na umowę 

o pracę. OPS w Piątnicy otrzymał dotację z budżetu państwa na  realizację 

zadania 13 953 zł, z funduszy celowych 5 488 zł. Wkład własny z budżetu gminy 

wyniósł 22 057,19 zł. Łącznie wydano 41 498,19 zł , w tym: wynagrodzenie                     

z pochodnymi asystenta, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ryczałt oraz 

odpis na ZFŚS. 

1.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

W 2018 r. zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. Opłacono składki 

zdrowotne za 31  osób pobierających zasiłek stały co stanowiło kwotę: 

16 655,23 zł . 

 

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

emerytalne i rentowe.  

 

W 2018 r. całość wypłaconych zasiłków okresowych została opłacona                      

z dotacji budżetu państwa. Zasiłki okresowe wypłacono 47 rodzinom. 

Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła  80 624,35 zł. 

 

1.4 Zasiłki stałe.  

 

W 2018 r. zasiłki stałe zostały pokryte z dotacji budżetu państwa w wysokości 

207 576,57 zł. W 2018 r. zasiłki stałe pobierało 38 osób. 
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1.5  Ośrodki Pomocy Społecznej.  

W 2018 r. całość otrzymanej dotacji z budżetu państwa w tym rozdziale 

przeznaczono na wynagrodzenia pracowników tj. kwotę 110 249,99 zł. 

1.6  Pomoc w zakresie dożywiania. 

  W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację rządowego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

W 2018 r. łączna kwota środków wydatkowana na realizację ww. programu 

wyniosła 104 927,78 zł.  Dotacja  wyniosła 83 942,22 zł. Z dożywiania skorzystało 

232 osoby. 

1.7  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 187 288 zł. Z dotacji wydano 158 

608 zł. 

 

 

2. Środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych: 

2.1 Zwalczanie narkomanii. 

  

W rozdziale tym wydano 3 371 zł na zakup nagród w konkursie. 

 

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

  

W 2018 roku wydano 38 411,23 zł z budżetu gminy na: koszty sądowe, opinie 

biegłych, zakup nagród w konkursach, szkolenia, materiały biurowe, 

diagnoza, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

2.3 Działalność Placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

W ramach tego rozdziału opłacane są koszty pobytu dzieci przebywających 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2018 r. wydatki na ten cel 

wyniosły 2 370,32 zł. 
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2.4  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

W 2018 r. w rozdziale tym finansowano zakup materiałów niezbędnych do 

realizacji zadań grup roboczych. Łącznie wydano 937,56 zł. 

 

2.5  Wsparcie rodziny.  

 

W ramach tego rozdziału w 2018 r. sfinansowano zatrudnienie asystenta 

rodziny. Z budżetu gminy wydano łącznie  kwotę 22 057,19 zł. 

 

2.6  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                    

i rentowe.  

 

W 2018 r. wypłacono zasiłków celowych na kwotę 24 739 zł.  dla 32 osób.                         

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 11 podopiecznych w związku                  

z czym na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy wypłacono 222 962,96 zł.  

 

2.7  Dodatki mieszkaniowe. 

W 2018r. kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła 5 931,43 zł, 

dla 4 osób. 

2.8  Ośrodki Pomocy Społecznej.  

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy finansowane jest ze środków 

budżetu gminy, co w 2018 r. stanowiło kwotę 638 332,63 zł. Kwota ta m.in. 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.  

2.8 Pomoc w zakresie dożywiania.  

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację: 

✓ rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  gdzie 

w 2018r.  ze środków gminy zabezpieczono wydatki na dowóz posiłków 
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do szkół w wysokości 4 183,91 zł, jak również na zakup posiłków środki 

wydatkowane z budżetu gminy wyniosły  20 187,15 zł. 

 

2.10 Pozostała działalność.  

✓ funkcjonowania Dziennego Domu Senior Wigor w związku z czym                 

w 2018 r. przeznaczono kwotę 92 194,41 zł na wynagrodzenia 

pracowników wraz z pochodnymi, natomiast kwota 107 257,97 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. 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, itp.). 

 

2.11 Pomoc materialna dla uczniów. 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w 2018 r. wydano 

187 288 zł, wkład własny z budżetu gminy stanowił 28 680 zł. 

 

3 Środki RPOW na lata 2014-2020 

 

1. 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 2018 r. 17 845,04 zł. 

 

Udział środków własnych z budżetu gminy w wydatkach ogółem wyniósł 

8,25 %, pozostałe 91,75% wydatków pochodzi z dotacji budżetu państwa.  
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POMOC SPOŁECZNA 

 

 STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW. 

 

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

2018 
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POMOC MATERIALNA I POMOC NIEPIENIĘŻNA. 

 

W 2018 roku z różnych rodzajów świadczeń skorzystało 150 rodzin na łączną 

kwotę  415 750 zł. 

 

FORMY POMOCY \ 
LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

1) w zł 

LICZBA 

RODZIN 

2) 

LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 2) 

0 1 2 3 4 5 

RAZEM 3) 1 287 X 415750 150 494 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 38 398 207577 38 56 

z tego: 
3 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 4 X X 207577 X X 

w tym przyznany dla osoby: (z 

wiersza 2) 
5 31 322 185018 31 31 

samotnie gospodarującej 

pozostającej w rodzinie 6 7 76 22559 7 25 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 47 169 80624 40 114 

z tego: 
8 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 9 X X 80624 X X 

w tym przyznane z powodu: (z 

wiersza 7) 
10 37 127 62755 31 82 

długotrwałej choroby 11 8 30 12078 8 27 

niepełnosprawności 12 3 9 3529 2 6 

możliwości utrzymania lub 

nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia 

społecznego 

13 0 0 0 0 0 

innego niż wymienione w 

wierszach 10-13 
14 1 3 2262 1 5 

w tym: (z wiersza 7) 15 0 X 0 0 0 
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ZASIŁKI OKRESOWE 

KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD 

DOCHODU 

na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

SCHRONIENIE 16 0 0 0 0 0 

POSIŁEK 17 167 22723 81444 79 381 

w tym dla: 
18 157 20929 60066 72 373 

dzieci 

UBRANIE 19 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 20 2 328 2066 1 2 

w tym: 
21 0 0 0 0 0 

specjalistyczne 

w tym dla: 
22 0 0 0 0 0 

osób bezdomnych 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 

WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO 

23 1 1 2500 1 2 

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU 

KREDYTOWANEGO 
24 0 0 0 0 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 25 2 2 7000 2 2 

w tym: 
26 0 0 0 0 0 

osobom bezdomnym 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 

OGÓŁEM 
27 54 X 34539 40 148 

w tym: 
28 2 2 1830 2 5 

zasiłki specjalne celowe 

w tym: (z wiersza 28) 

ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE 

NIEZALEŻNIE OD DOCHODU 

na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 

30 0 X 0 0 0 

POMOC NA EKONOMICZNE 

USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM 
31 0 X 0 0 0 

w tym: 
32 0 0 0 0 0 

w naturze 

zasiłki 33 0 0 0 0 0 

pożyczka 34 0 0 0 0 0 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

(prawne, psychologiczne, rodzinne) 
35 X X X 0 0 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 36 X X X 0 0 

PRACA SOCJALNA 37 X X X 150 494 
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KIEROWANIE DO DOMÓW POMCY 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 2018 r. opłacono pobyt w DPS  za 11 osób. Łączna kwota 

świadczeń to 222 962,96 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 2018 r. wydano 10 decyzji pozytywnych, 22 negatywnych. 

 

 

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, 
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✓ 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 2018 r. pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 150 rodzinom tj. 494 

osobom. 

 

 

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 
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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.  2018 poz. 1457), 

- 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 2018 r. stypendium szkolne zostało wypłacone w dwóch transzach                        

w czerwcu i w grudniu dla 204 uczniów na kwotę 187 228 zł. W roku 2018 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 130/XXIII/2016 z dnia                    

29 grudnia 2016 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 oświatowych z terenu Gminy Piątnicy;  

4. Komisariatu Policji w Piątnicy; 
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5. Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piątnicy; 

6. stowarzyszeń i organizacji pozarządowymi działających na terenie 

Gminy Piątnica. 

Od 2 stycznia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy od strony 

organizacyjnej i technicznej zabezpiecza działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 r. w Ośrodku Pomocy 

Społecznej odbyły 25 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 2018 wszczęto 28 procedury „Niebieska Karta”, w tym rozpoczętych 

sporządzeniem 

Niebieskiej Karty druk A przez przedstawicieli: 

 

✓ Policja-  31 

✓ Ośrodek Pomocy Społecznej-  3 

✓ Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -0 

✓ Oświata-  0 

✓ Ochrona Zdrowia-  0 

 

Zadania grup roboczych to w szczególności: 
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✓ 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 2018 roku: 

✓ grupy robocze odbyły 139 posiedzeń, 

✓ sporządzono 25 niebieskich kart Druk C, 

✓ sporządzono 18 niebieskich kar Druk D, 

✓ liczba powołanych zespołów roboczych- 29, 

✓ zakończono 24 procedury Niebieska Karta w tym 19 z powodu ustania 

przemocy oraz 5 z powodu stwierdzenia bezzasadności podejmowania 

działań (brak przemocy).  

 

 

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,  

✓ 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 2018. Zadaniem OPS było kwalifikowanie osób 

potrzebujących i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy rzeczowej               
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w formie żywność.  

W ramach programu udzielono pomocy żywnościowej dla 137 rodzin tj. 420 

osób.  

 

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. Ponad to Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Piątnicy organizuje roboty publiczne i staże 

finansowane przez PUP W Łomży. W 2018 roku 3 osoby były zatrudnione                       

w ramach  robót publicznych oraz 1 osoba na stażu. 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. 

 

Obecnie realizacją  systemu świadczeń rodzinnych zajmuje się gmina.                          

W gminie Piątnica zadania te realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Korzystający ze świadczeń rodzinnych. 

 

1) zasiłki rodzinne 

 W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  liczba  zasiłków                           

rodzinnych – a tym samym liczba dzieci, na które przyznano to świadczenie 

wyniosła ogółem 1221. 

 

2) dodatki do zasiłków rodzinnych: 

 

✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka przyznano 49 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 30 osobom, 
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✓ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego przyznano                   39 osobom, 

✓ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano dla  698 

dzieci, 

✓ dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania przyznano dla 333 osób, w tym w związku                       

z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły ponadgimnazjalnej dla 10 dzieci, a w związku                           

z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej dla 323 dzieci, 

✓ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

przyznano 133 rodzinom, dla 185  dzieci, 

 

3) świadczenia opiekuńcze:  

 

✓ zasiłki pielęgnacyjne przyznano  224 rodzinom,  

✓ świadczenia pielęgnacyjne przyznano 27 rodzinom,  

✓ specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano dla 15 osobom, 

✓ zasiłek dla opiekuna przyznano 6 osobom, 

 

4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia  dziecka: przyznano 85 osobom. 

5) świadczenia rodzicielskie przyznano dla 50 osób. 

 

 

Szczegóły dotyczące przyznawanych świadczeń przedstawia poniższa tabela: 

L.p. 

 

Wyszczególnienie Liczba 

Świadczeń 

Kwota 

Świadczeń 

1 Zasiłek rodzinny 11 736 1 384 157 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 5242 581 741 

2.1 urodzenia dziecka 49 49 000 

2.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
171 67 614 

2.3 samotnego wychowywania dziecka 246 47 478 

2.4 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 913 181 735  

2.5 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

w tym: 
357 38 370 

2.5.1 powyżej 5 roku życia 312 34 320 

2.5.2 poniżej 5 roku życia 45 4 050 

2.6 rozpoczęcia roku szkolnego 698 69 800 

2.7 podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

w tym: 
1 808 127 774 

2.7.1 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej 

1 740 120 060 
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2.7.2 na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły ponadgimnazjalnej 

68 7 684 

3 Zasiłki pielęgnacyjne 2 427 383 647 

4 Świadczenia pielęgnacyjne 285 419 611 

5 Specjalny zasiłek opiekuńczy 113 60 023 

6 Zasiłek dla opiekuna 69 36 880 

7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

256 24 803 

8 Składka na ubezpieczenie społeczne zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek 

dla opiekuna 

331 86 551 

9 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 85 85 000 

10 Świadczenie rodzicielskie 336 313 059 

 

 

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 na 

drugie i kolejne dziecko 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. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na 

pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe nie więcej niż 

800 zł na osobę w rodzinie lub nie więcej niż 1200 zł na osobę w rodzinie                         

w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. 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 2018 r. wypłacił 15 435 

świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 7 717 765,87 zł, które przyznano 

740 rodzinom tj. dla 1286 dzieci. 
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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 poprzedzających złożenie wniosku była bezskuteczna,                         

a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty             

725 zł. 

   

 W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. świadczenia 

alimentacyjne wypłacono 35 osobom na wartość 151 120,96 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 2018 r. w wyniku działań podejmowanych wobec dłużników 

alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 45 205,94 zł ( 29,91% ściągalności). 

 

 

 

DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY. 

 

Dodatek   mieszkaniowy   przyznaje  się  na  wniosek  osoby  uprawnionej  
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w  drodze decyzji administracyjnej. Przyznaje się go na 6 miesięcy , licząc od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W 2018 r. 

dodatki mieszkaniowe  otrzymało 4  osoby, a kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych wyniosła 5 931,43 zł.   

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Ośrodek realizuje Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny 

przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 

Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 

korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 

maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W 2018 roku  wydano 149 kart dla 34 rodzin. 

Na realizację zadania w 2018 r. przekazano dotację w kwocie 324,57 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 
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rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej, realizowanych 

w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji. 

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, 
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− 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. 

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 
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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 ramach cyklicznych spotkań członkowie GPZK odbyli dwa jednodniowe 

szkolenia z zakresu efektywnej pracy z rodziną, nawiązywania współpracy, 

budowania zespołu. Ponadto wzięli udział w badaniu focusowym, jedno                 

3 dniowym partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń oraz w pracach 

indywidualnych nad materiałami szkoleniowymi.  

 

DRUGA SZANSA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy we współpracy z Fundacją Dialog oraz 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Łomża w 2018 r.  rozpoczął realizację 

projektu 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: 

1. prawo jazdy kat B wraz z egzaminem (30 os.) oraz prawo jazdy kat C+E 

(2 os.) 

2. kurs magazyniera z obsługą kasy fiskalnej i fakturowania 

3. kurs opiekuna/opiekunki dziecięcej oraz szkolenia dla animatorów 

4. kurs pracownika administracyjno-biurowego z ECDL 
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• 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 krawieckiej 

(uczestnikom CIS wypłacane będą 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, coacha i rozwój kompetencji niezbędnych na rynku 

pracy. 

 

 

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Analiza realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy 

zadań, przedstawionych w sprawozdaniu za 2018 rok pozwala określić 

najpilniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2018. 

 

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. 
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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. 
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X. Informacje o stanie oświaty w Gminie Piątnica 

 

 

Gmina Piątnica jest organem prowadzącym dla 7 jednostek 

oświatowych: 6 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi tj.: 

1. Szkoła Podstawowa w Drozdowie; 

2. Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie; 

3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku; 

4. Szkoła Podstawowa w Kisielnicy; 

5. Szkoła Podstawowa w Olszynach; 

6. Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach; 

oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, w skład którego wchodzi 

szkoła podstawowa oraz przedszkole.  

Na terenie gminy nie działają placówki niepubliczne, a oświata oparta 

jest na systemie publicznym. 

 

 

II. STRUKTURA  

W roku szkolnym 2018/2019 do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Piątnica uczęszcza 1.274 uczniów, które kształcą się w 88 oddziałach. 

 

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

września 2018 r. 
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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 
83 21 14 7 12 6 10 7 6 0 0 

Szkoła Podstawowa  

w Jeziorku 
99 28 12 7 8 6 11 13 14 0 0 

Szkoła Podstawowa  

w Rakowie-Boginiach 
51 0 15 6 6 0 5 5 6 8 0 

Szkoła Podstawowa  

w Kisielnicy 
61 18 5 6 4 4 10 10 4 0 0 

Szkoła Podstawowa  

w Olszynach 
46 9 9 6 3 5 3 9 2 0 0 

Szkoła Podstawowa  

w Drozdowie 
74 15 5 8 9 7 11 10 9 0 0 

Szkoła Podstawowa  

w Piątnicy 
543 0 0 60 59 18 79 74 67 87 99 

Szkoła Podstawowa  

w Piątnicy (oddziały 

gimnazjalne) 

120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 

Przedszkole 

Samorządowe 

w Piątnicy 

197 140 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

razem: 1274 231 117 100 101 166 129 128 108 95 99 

 

Wykres 1. Średnia liczba uczniów w poszczególnych klasach. 

 

*poniżej „O” są to dzieci 3, 4 i 5 letnie 

Jak wynika z przedstawionego powyżej wykresu specyfiką oświaty w Gminie 

Piątnica jest mała liczebność uczniów. W sześciu na siedem funkcjonujących 

placówek uczących się dzieci jest poniżej 100. Mała ilość uczniów jest 

zjawiskiem często spotykanym w gminach wiejskich, a do tej grupy należy 

również nasz samorząd. Należy podkreślić, że taka specyfika skutkuje większymi 

nakładami ze strony JST na pokrycie wysokich kosztów utrzymania małych szkół, 

które są centrami życia i integracji społeczności lokalnych. 

19,34

11,70
11,12 11,23
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14,34

12,80
12,12

19,00

24,75
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 Od 1 września 2017 roku została wprowadzona kolejna reforma oświaty, 

która przywróciła ośmioklasowe szkoły podstawowe i zlikwidowała gimnazja. 

To natomiast determinuje potrzebę zwiększenia liczby zatrudnianych 

nauczycieli w poszczególnych szkołach.  

 

Tabela 2. Liczba nauczycieli w etatach z podziałem na stopień awansu 

zawodowego - stan na dzień 30 września 2018 r. 

 

 

nazwa szkoły 
stopień awansu  

łącznie 
kontraktowy dyplomowany mianowany stażysta 

Szkoła Podstawowa  

w Dobrzyjałowie 
1,28 4,89 2,34 1 9,51 

Szkoła Podstawowa  

w Drozdowie 
2 6,17 1 1 10,17 

Szkoła Podstawowa  

w Jeziorku 
0,83 5,28 2,86 1 9,97 

Szkoła Podstawowa  

w Kisielnicy 
0 5,67 2,89 0,86 9,42 

Szkoła Podstawowa  

w Olszynach 
1 1,77 5,26 0 8,03 

Szkoła Podstawowa  

w Rakowie-Boginiach 
2,68 5,51 0 0,11 8,30 

Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Piątnicy 
21 60,50 10,78 2 94,28 

razem: 28,79 89,79 25,13 5,97 149,68 

 

 

Wykres 2. Etaty nauczycieli z podziałem na stopień awansu zawodowego ze 

szkół podstawowych z terenu Gminy Piątnica. 
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28,79

89,79

25,13

5,97

Nauczyciele wg stopnia awansu

kontraktowy

dyplomowany

mianowany

stażysta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 łączny wymiar etatów zatrudnionych nauczycieli 

to 149,68. W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 nastąpił wzrost 5,46 etatów. 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 
w Dobrzyjałowie

Szkoła Podstawowa 
w Drozdowie

Szkoła Podstawowa 
w Jeziorku

Szkoła 
Podstawowa 
w Kisielnicy

Szkoła 
Podstawowa 
w Olszynach

Szkoła 
Podstawowa 
w Rakowie-
Boginiach

Zespół Szkolno –
Przedszkolny 

w Piątnicy

94,28

9,51

10,17

9,97

9,42

8,03

8,30
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III. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

Zgodnie z art. 39 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) do zadań organu prowadzącego 

należy ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych               

w szkołach podstawowych w taki sposób, aby wszystkie dzieci pięcioletnie 

zamieszkałe na terenie gminy miały możliwość spełnienia obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego, a droga dziecka z domu do najbliższego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy 

wychowania przedszkolnego nie przekraczała 3 km. Jeżeli droga ta przekracza 

3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki                

w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna 

środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.         

Natomiast w stosunku do dzieci uczęszczających do szkoły, gmina jest 

zobligowana do ustalenia sieci publicznych szkół w taki sposób, aby umożliwić 

wszystkim uczniom spełnianie obowiązku szkolnego,  z uwzględnieniem, że 

droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 

gimnazjów. 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko 

mieszka przekracza wyżej wymienione odległości wówczas obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - 

także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji 

publicznej. Ustawodawca stwarza również możliwość zapewnienia dowozu              

w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza wyżej 
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wymienionych odległości. W takim przypadku gmina może zorganizować 

bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. 

W Gminie Piątnica w roku szkolnym 2017/2018 dowóz uczniów do szkół 

zabezpieczany był przez gminne autobusy szkolne oraz przewoźnika 

zewnętrznego.  

Tą usługą zostało objętych 311 uczniów. Jednak od roku szkolnego 2018/2019  

obsługujemy wszystkie trzy trasy. Od 1 września 2018 r. nasze autobusy łącznie 

pokonują dziennie 620 km, dowożąc do szkół podstawowych na terenie 

Gminy Piątnica 336 uczniów.  

Wykres 3. Liczba dowożonych uczniów w podziale na poszczególne szkoły                 

w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. 

 

Organizacja bezpłatnego transportu uczniów do szkół odbywa się 

również poprzez zakup biletów miesięcznych (MPK i PKS) oraz zwroty kosztów 

dowozu dla rodziców, którzy sami realizują to zadanie. 
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Tabela 3. Koszty poniesione na organizację bezpłatnego transportu uczniów  

do szkół w 2018 r. 

miesiąc 

bilety MPK bilety PKS zwroty 

SP Rakowo-

Boginie 
ZSzP Piątnica ZSzP Piątnica 

SP Rakowo-

Boginie 
ZSzP Piątnica 

styczeń 340,00 zł 6 265,00 zł 372,81 zł 797,00 zł 7 235,03 zł 

luty 340,00 zł 6 265,00 zł 372,81 zł 1 355,00 zł 9 530,42 zł 

marzec 340,00 zł 6 265,00 zł 372,81 zł 1 355,00 zł 9 618,48 zł 

kwiecień 340,00 zł 6 265,00 zł 372,81 zł 1 355,00 zł 9 644,11 zł 

maj 340,00 zł 6 265,00 zł 372,81 zł 1 355,00 zł 9 503,28 zł 

czerwiec 340,00 zł 6 265,00 zł 372,81 zł 1 355,00 zł 8 334,29 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 5 235,00 zł 275,40 zł 1 270,00 zł 9 810,17 zł 

październik 85,00 zł 5 345,00 zł 275,40 zł 1 270,00 zł 10 354,99 zł 

listopad 85,00 zł 5 345,00 zł 275,40 zł 1 270,00 zł 11 133,39 zł 

grudzień 85,00 zł 5 345,00 zł 275,40 zł 1 270,00 zł 10 735,08 zł 

łącznie: 2 210,00 zł 48 170,00 zł 2 787,66 zł 12 652,00 zł 53 865,61 zł 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzący jest zobowiązany do: 

1. Zapewnienia uczniom niepełnosprawnym 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. 

2. Zapewnienia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-
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wychowawczego,  

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

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. 

3. Zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka 

na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają 

rodzice. 

Łączny koszt realizacji tego zadania w 2018 roku wyniósł 30.277,97 zł. 

 

IV. ŚRODKI POZYSKANE W 2018 R. ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH  

PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH GMINY PIĄTNICA 

1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –  trzy szkoły z terenu Gminy 

Piątnica otrzymały dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów 

prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci                         

i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych, przyjętego uchwałą nr 

180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

W dniu 11 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa na podstawie, której 

niżej wymienione placówki otrzymały wsparcie finansowe:  

a) Szkoła Podstawowa im. mjr Władysława Raginisa w Piątnicy –  

w wysokości: 12 000,00 zł, 
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b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku –  

w wysokości: 4 000,00 zł,  

c) Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie – w wysokości: 2 480,00 zł. 

W 2018 r. koszt realizacji zadania wyniósł 23.100,00 zł - w tym 18.480,00 zł 

dotacja celowa oraz 4.620,00 zł wkład własny Gminy Piątnica. 

2. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”. Dofinansowanie w wysokości 17.500,00 zł 

otrzymała Szkoła Podstawowa w Olszynach. Wszystkie pozostałe szkoły                       

z terenu Gminy Piątnica otrzymały ww. dotację już w 2017 roku. 

3. Realizacja zadania publicznego w ramach „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka na lata 2018-2020”. Na projekt „Gmina Piątnica promuje życie bez 

uzależnień wśród dzieci i młodzieży” zostało przyznane dofinansowanie                      

w kwocie 24.792,00 zł, wkład własny gminy 6.198,00 zł.  

4. W związku z naborem wniosków o 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 Drozdowie oraz Szkoła Podstawowa im. 

Władysława Broniewskiego w Jeziorku otrzymały w sumie 127.945,00 zł. Dzięki 

tym środkom zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów: geografii, biologii, fizyki, chemii.  

5. Program dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  

w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na ten 

cel Gmina Piątnica otrzymała kwotę 13.400,00 zł. W ramach tego działania 

doposażono gabinet pielęgniarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy 

oraz utworzono pokój pielęgniarki w Szkole Podstawowej w Jeziorku. 
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6. 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 co roku jest kierowany do uczniów klas III. Koszt organizacji 

tych zajęć pokrywa Podlaski Szkolny Związek Sportowy, natomiast Centrum 

Usług Samorządowych w Piątnicy, jak co roku, organizowało dowóz uczniów 

na basen. Koszt transportu był jedynym wydatkiem ponoszonym przez Gminę 

Piątnica w związku z realizacją tego programu. 

7. Dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów „Szkolny Klub 

Sportowy” - realizowany w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. W naszej 

gminie projektem zostało objętych 7 szkół (zorganizowano 11 grup).                              

W ramach tego programu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach 

sportowych, które w 100% sfinansowane były ze środków zewnętrznych – 

Podlaskiej Federacji Sportu. 

8. „Dentobus” – w grudniu 2018 r. szkoły podstawowe z terenu Gminy Piątnica 

odwiedził 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. W tym programie wzięło udział 5 szkół z terenu Gminy Piątnica. 

9. „Naukobus” - 23 i 24 kwietnia 2018 r. w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy 

gościliśmy „Naukobus” z Centrum Nauki Kopernik. W tym czasie 875 uczniów              

z naszej gminy miało możliwość na samodzielne odkrywanie praw nauki pod 

okiem doświadczonych edukatorów w ramach wystawy „Eksperymentuj”.  

10. OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci 

telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego                       
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i bezpiecznego Internetu.  W harmonogramie podłączenia do OSE w 2018 r. 

wystąpiły dwie szkoły z terenu Gminy Piątnica – Szkoła Podstawowa                               

w Dobrzyjałowie oraz Szkoła Podstawowa w Drozdowie.  

W kolejnych latach będziemy dążyć, aby pozostałe szkoły zostały 

zakwalifikowane do tego programu. 

11. Pięć nowych stref aktywności powstało w Gminie Piątnica w ramach 

Rządowego Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej                  

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). To nowy 

program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki. Siłownie 

plenerowe i strefy relaksu służące do aktywności sportowej i rekreacyjnej 

powstały w 5 miejscach na terenie gminy, w tym 3 przy Szkołach 

Podstawowych w: Dobrzyjałowie, Kisielnicy  i  Olszynach. Całkowity koszt 

realizacji inwestycji to ponad 300 tysięcy złotych przy dofinansowaniu ze 

środków FRKF 125 tysięcy złotych.  

12. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowa to dotacja przyznawana co roku. W 2018 r. wysokość dotacji 

wyniosła 102.618,97 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie                                              

z przeznaczeniem.  

Tabela 4. Wykorzystana kwota dotacji z podziałem na placówki oświatowe  

z terenu Gminy Piątnica. 

placówka przyznana kwota dotacji 

Szkoła Podstawowa w Drozdowie 6 854,27 zł 

Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie 5 029,20 zł 

Szkoła Podstawowa w Jeziorku 6 187,50 zł 

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy 3 692,70 zł 

Szkoła Podstawowa w Olszynach 3 721,91 zł 
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Szkoła Podstawowa w Rakowie -

Boginiach 
5 207,40 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 71 925,99 zł 

razem: 102.618,97 zł 

 

V. FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIĄTNICA 

Gmina Piątnica na realizację zadań edukacyjnych otrzymuje z budżetu 

państwa subwencję (9 178 163,48 zł) oraz dotację (321 360,00 zł) oświatową. 

Jednak ich wysokość wystarcza na pokrycie niewiele ponad połowy 

wydatków, pozostała część dotowana jest ze środków własnych. W 2018 r. 

łącznie wydatkowano 17.288.694,45 zł. 

Większość wydatków pochłonęły wynagrodzenia oraz pochodne od 

nich naliczane. Stanowią one bowiem 13.065.434,10 zł i jest to 75% całości 

wydatków. Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 645.866,07 zł i stanowi 4% 

całości wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 520.664,35 

zł opierają się głównie na wypłacie dodatków wiejskich dla nauczycieli                         

i stanowią 3% całości wydatków. Pozostałą część wydatków, czyli 3.056.729,93 

zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół i Centrum Usług 

Samorządowych w Piątnicy.  
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Wykres 4. Finansowanie zadań oświatowych - 2018 r. 

 

 

VI. UCHWAŁY PODJĘTE W 2018 R. Z OBSZARU OŚWIATY: 

1. Uchwała Nr 217/ XXXVIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 lutego 2018 

r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Piątnica;  

2. Uchwała Nr 218/ XXXVIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 lutego 2018 

r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Piątnica; 

3. Uchwała Nr 219/XXXVIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 lutego 2018 

r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  przedszkolu 

prowadzonym przez Gminę Piątnica oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

Dotacja przedszkolna

Subwencja 

oświatowa

Środki własne 

Gminy Piątnica

45,05 % 53,09%

1,86%
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dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane w  2018 roku; 

4. Uchwała Nr 220/XXXVIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 lutego 2018 

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; 

5. Uchwała Nr 228/XL/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 kwietnia  2018 r. 

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Piątnica"; 

6. Uchwała Nr 249/XLIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę 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; 

7. Uchwała Nr 250/XLIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 sierpnia  2018 

r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                          

w Piątnicy w roku szkolnym 2018/2019 z tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin; 

8. Uchwała Nr 260/XLV/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 listopada 2018 

r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Łomża; 

9. Uchwała Nr 261/XLV/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 listopada 2018 

r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Wizna. 
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XI. Kultura 

1). Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK Piątnica: 

• konkursy: 7 - liczba biorących udział + widownia: 955 osób, 

• koncerty, spektakle: 12 - liczba uczestników: 1.275 osób, 

• warsztaty, wystawy: 21 spotkań, liczba uczestników: 2.180 osób, 

• wycieczki edukacyjno - kulturowe i rekreacyjne - 5, liczba uczestników: 

187 osób, 

• spotkania okolicznościowe - 10, liczba uczestników: 512 osób, 

• zajęcia świetlicowe, rekreacyjno - sportowe, prewencyjne: 65, liczba 

uczestników: 950 osób. 

 

Ogółem: 120 wydarzeń z udziałem 6.059 osób 

 

2). Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Świetlice Wiejskie                 

w Murawach i Drozdowie (tylko w świetlicach, nie wliczony udział osób z tych 

miejscowości w działaniach proponowanych przez GOK Piątnica) - 12 

wydarzeń 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica  ma 2 filie biblioteczne w Dobrzyjałowie                 

i Jeziorku. BPG Piątnica zajmuje lokal o powierzchni 108 m2. Filie mieszczą się                  

w budynkach szkól podstawowych. Filia w Jeziorku ma powierzchnię 60 m2. 

Filia w Dobrzyjałowie zajmuje lokal o powierzchni 68 m2.W BPG Piątnica 

pracują 2 bibliotekarki  na pełnych etatach i księgowa na 1/5 etatu. W filiach 

bibliotekarki zatrudnione są na pełnych etatach. 

• W 2018 r. w FB Dobrzyjałowie było zarejestrowanych 200 czytelników,              

w FB w Jeziorku było zarejestrowanych  211 czytelników, w BPG Piątnica 

było zarejestrowanych 503 czytelników. 

• W FB Dobrzyjałowie w 2018r. zakupiono 213 książek, w FB Jeziorku 

zakupiono 203 książki. 

• Do BPG Piątnica zakupiono 268 książek.  

• W FB Dobrzyjałowo  są 3 komputery i drukarka ze skanerem, w FB Jeziorku 

są 4 komputery i drukarka ze skanerem, w BPG Piątnica jest 10 



  

  

 

81 

 

komputerów:  w tym serwer programu MAK+ i 1  terminal Academica               

z  dostępem do publikacji naukowych w Bibliotece Narodowej. 

 

FB Dobrzyjałowo FB Jeziorko BPG Piątnica 

Ilość  woluminów na 1000 mieszkańców 

767,5 637,8 153,7 

ilość wypożyczeni na 1000 mieszkańców 

516,2 534,4 1189,5 

 

3.  imprezy organizowane w filiach i bibliotece 

a) BPG Piątnica           - 3 imprezy dla 72 osób 

b) FB Dobrzyjałowo     - 11 imprez dla 232 uczestników 

c) FB Jeziorko               - 3 imprezy dla 115 uczestników 
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XII. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Piątnica  

 

Liczba zdarzeń w wybranych kategoriach za rok 2018 w porównaniu do 2017 

roku. 

Kategoria 

zdarzeń 

Liczba zdarzeń 

Rok 2017 Rok 2018 różnica 

Kradzież 11 9 -2 

Kradzież                      

z włamaniem 
6 11 +5 

Kradzież 

samochodu 
- - - 

P-stwa 

rozbójnicze 
- 2 +2 

Bójka i pobicie - 1 +1 

Uszczerbek               

na zdrowiu 
3 - -3 

Uszkodzenie 

mienia 
6 6 - 

Art. 178a KK 35 22 -13 

Inne 

przestępstwa 
51 27 -24 
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Liczba zatrzymanych sprawców przestępstw na gorącym uczynku na terenie 

Gminy Piątnica za rok 2018 w porównaniu do 2017 roku.  

 

Kategoria 

zdarzeń 

Liczba zdarzeń 

Rok 2017 Rok 2018 różnica 

Przestępstw 

Kradzież 4 1 -3 

Kradzież                      

z włamaniem 
2 3 -1 

Kradzież 

samochodu 
- - - 

P-stwa 

rozbójnicze 
- 2 +2 
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Bójka i pobicie - 2 +2 

Uszczerbek               

na zdrowiu 
3 - -3 

Uszkodzenie 

mienia 
5 1 -4 

Art. 178a KK 35 22 -13 

Inne 

przestępstwa 
42 19 -23 

OGÓŁEM 91 50 -41 
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Liczba zatrzymanych sprawców wybranych wykroczeń na gorącym uczynku  

na terenie Gminy Piątnica w 2018 w porównaniu do 2017 roku. 

 

Kategoria 

zdarzeń 

Liczba zdarzeń 

Rok 2017 Rok 2018 różnica 

Wykroczeń 

Art. 119 KW 24 12 -12 

Art. 124 KW 10 5 -5 

Art. 51 KW 28 16 -12 

 

 

 

 

1150

1152

1154

1156

1158

1160

1162

1164

1166

Liczba interwensji na terenie Gminy Piątnica

w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku

2017 2018



  

  

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

152,5

153

153,5

154

154,5

155

155,5

156

156,5

157

157,5

Liczba interwensji domowych na terenie 

Gminy Piątnica

w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku

2017 2018

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Liczba sporządzonych niebieskich kart 

na terenie Gminy Piątnica

w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku

2017 2018



  

  

 

87 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY NAD AKWENAMI WODNYMI 

◼ prowadzenie w okresie poprzedzającym wakacje oraz w trakcie ich 

trwania działań profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

zagrożeniom związanym z zabawami w miejscach niebezpiecznych                    

i zwracaniu uwagi na własne bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi, 

◼ reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania dzieci i młodzieży, 

apelowanie do rodziców o wzmożoną kontrolę nad dziećmi, 

◼ wspólne działania z SANEPIDEM, Strażą Pożarną pod kątem właściwego 

zabezpieczenia technicznego i sanitarnego ośrodków 

wypoczynkowych i domków letniskowych, 

W 2018 r. W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMINALNEJ KMP W ŁOMŻY PROWADZIŁA 

DZIAŁANIA: 

◼ „BEZPIECZNE FERIE/WAKACJE” - skierowane dla dzieci szkół 

podstawowych. W ramach powyższego działania organizowane były 

spotkania na temat bezpieczeństwa w czasie letniego/zimowego 

wypoczynku. 
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◼ „KONSEKWENCJE PRAWNE MŁODZIEŻY” - adresowane do klas 

gimnazjalnych i pierwszych klas szkół średnich. Celem powyższego 

działania było przedstawienie zasad odpowiedzialności karnej osób 

nieletnich i małoletnich.   

◼ „NIE UFAJ BEZGRANICZNIE” - dotyczyło ostatnich klas szkół średnich. 

Polegało na udzieleniu porad dla osób wyjeżdżających za granicę. 

 

W 2018 r. W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMINALNEJ KMP W ŁOMŻY PROWADZIŁA 

DZIAŁANIA: 

◼ „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” - miał na celu uświadomienie 

najmłodszych o zagrożeniach, które mogą ich spotkać oraz jak sobie                

z nimi radzić i gdzie szukać pomocy, 

◼ „NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI”, które realizowane jest w ramach programu 

„STOP PATOLOGIOM”. Program skierowany jest wobec osób 

bezdomnych, samotnie żyjących, w podeszłym wieku, kalekich, 

niezaradnych życiowo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

oraz osób będących pod wpływem alkoholu, 

◼ „BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW” Działanie kierowane do osób                                   

w podeszłym wieku, polegające na zapobieganiu przestępstwom 

popełnianych na tych osobach, np. metodą „na wnuczka”. 

Współpraca z parafiami, domami seniorów, bankami w celu dotarcia 

do jak największej liczby seniorów.  

◼ „CYBERPRZEMOC/BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” Propagowanie 

bezpiecznych zachowań w Internecie. Działanie kierowane do dzieci, 

młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.  

◼ W celu ograniczenia zdarzeń związanych ze środowiskiem nieletnich 

zagrożonych demoralizacją i przestępczością na terenie działania KMP 

w Łomży systematycznie, comiesięcznie  realizowano działania 

„Nieletni” . 

◼ Policjanci uczestniczyli w licznych festynach rekreacyjnych, w trakcie 

których organizowali gry, zabawy i konkursy o tematyce prewencyjnej 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenia wolontariuszy, 
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Powyższe działania po nawiązaniu współpracy prowadzone były                                         

w szczególności z: Wyższą Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży, Grupą Ratowniczą, Strażą 

Miejską , Strażą Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Sanepidem, 

Nadleśnictwem Łomża.  

 

DZIAŁANIA  NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZECZNEGO WAKACYJNEGO 

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY  NA TERENIE POWIATU\ 

◼ działania profilaktyczno – edukacyjne, szczególnie kierunkowane na 

dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, 

zwłaszcza w okresie poprzedzającym i w trakcie trwania sezonu 

wypoczynkowego w zakresie bezpiecznej kąpieli i korzystania ze sprzętu 

wodnego, zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, umiejętności 

posługiwania się ogólnie dostępnym sprzętem ratowniczym, 

poszanowania środowiska naturalnego itp., 

◼ nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Łomża,  Powiatową Stacją 

Sanitarno Epidemiologiczną w Łomży, WOPR Łomża oraz Kasą 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łomży  

◼ inspirowanie i pobudzenie aktywności lokalnych władz samorządowych 

na rzecz organizacji bezpiecznych kąpielisk, zwłaszcza w miejscach 

zwyczajowo uznanych jako miejsca kąpieli (tzw. dzikich kąpielisk) oraz             

w rejonach ośrodków wypoczynkowych i zapewnienia tam służby 

ratowniczej: 

◼ oznaczania miejsc niebezpiecznych dla korzystających z kąpieli, 

◼ inicjowanie pożądanej aktywności społeczności lokalnych w zakresie 

reagowania na wszelkie symptomy naruszeń przepisów w zakresie 

ochrony środowiska, 
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ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE GMINY 

PIĄTNICA ZA 2018 ROK 
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