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W tegorocznym raporcie koncentruje się na najważniejszych obszarach naszego funkcjonowania, sprawach finansowych
oraz polityki oświatowej i społecznej, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Piątnica. Niniejszy raport umożliwia
poznanie wyznaczonych kierunków działania i celów, a także osiągniętych rezultatów i uzyskanych efektów.
Jest to obszerne kompendium wiedzy na temat działalności władz Gminy w minionym roku. Zawiera ono w sobie
wszystkie przejawy działalności samorządowej, które prowadzą do poprawy jakości i bezpieczeństwa życia naszych
Mieszańców. Był to dla nas wszystkich trudny rok, pełen obaw i niepewności. 
Epidemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze życie, ograniczając nasze prawa i wolności, wymuszając dystans
społeczny i rezygnację z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Niemniej jednak, pomimo piętrzących się
problemów, wspólnie z Radą Gminy, pracownikami urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy staraliśmy się
sprostać Państwa wymaganiom i realizować przyjęte założenia zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Mimo wielu ograniczeń sukcesywnie realizowaliśmy plany na 2021 rok, w których najważniejsze miejsce miały
inwestycje gminne. Mając na uwadze, jak ważne są one dla naszych mieszkańców dołożyliśmy wszelkich starań, aby w
sposób nie tylko szybki, ale przede wszystkim stawiając na jakość realizować założone cele. 

Kończą się inwestycje już rozpoczęte, startują nowe, przygotowywane są dokumentacje z myślą o kolejnych latach.
Przebudowa infrastruktury drogowej, inwestycje w przestrzeń publiczną, w rozwój bazy edukacyjnej, a także poprawa
estetyki miejscowości, to tylko fragment większej całości. 
Drogi na terenie gminy w dalszym ciągu są sukcesywnie modernizowane – w ostatnim czasie zakończono remont kilku z
nich, a także podpisano umowy na budowę kolejnych. Gmina jest właścicielem niemal 720 km dróg publicznych. 
W większości nie są w dobrym stanie, a są odcinki, które trudno nazwać drogami. 

Zachęcam do zaznajomienia się z jego treścią oraz uczestnictwa w debacie nad raportem naszych Mieszkańców. 

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy
Stosownie do art. 28 aa Ustawy  o
samorządzie gminnym z dnia 8 maja 1990
r. (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.)
przedkładam Raport o stanie Gminy
Piątnica za 2021 rok. 
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Artur Wierzbowski
WÓJT GMINY PIĄTNICA

Z wyrazami szacunku



W 2021 roku przybyło 88
noworodków, w tym 53 dziewczynki
i 35 chłopców, natomiast w 2020
roku – było 98 noworodków. 
Najchętniej wybierane imiona
dziewczynek to Gabriela, Zuzanna i
Hanna oraz chłopców to Aleksander,
Filip i Antoni.

W 2021 roku zmarło 150
mieszkańców Gminy Piątnica; w tym
USC zarejestrował 94 zgony, które
miały miejsce na terenie gminy.

Gmina Piątnica jest miejscem, gdzie
chętnie zawierane są śluby. 
W 2021 roku w Urzędzie Stanu
Cywilnego zarejestrowano łącznie 76
małżeństw (łącznie śluby
konkordatowe i cywilne), w tym 29
ślubów cywilnych.
Dla porównania w 2020 roku
zarejestrowano ogółem 47
małżeństw w tym 13 ślubów
cywilnych.

21 689 ha

Gmina Piątnica w liczbach
Gmina Piątnica położona jest we wschodniej części województwa
podlaskiego w powiecie łomżyńskim. Od północy sąsiaduje z gminami: Mały
Płock, Stawiski i Jedwabne, od wschodu – Wizna, od południa i zachodu –
miasto Łomża i gmina Łomża.
 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

2 443 ha
GRUNTY LEŚNE

366 ha
TERENÓW KOMUNNALNYCH

222 ha
DRÓG GMINNYCH

17 061 ha
GRUNTÓW GMINNYCH

80%
TO UŻYTKI ROLNE

10 694
MIESZKAŃCÓW
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Rodzaj wydatku Rok 2021

Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, paliwa 145 959,19 zł

Wynagrodzenia konserwatorów (w tym ZUS i Fund. Pracy) i
Komendanta Gminnego OSP

122 721,65 zł

Ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu 39 426,60 zł

Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 35 858,40 zł

Energia, woda (wszystkie jednostki) 75 625,66 zł

Monitoring, przeglądy sprzętu, wymiana opon, badania
techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków

44 228,15 zł

Telefony OSP (alarmowanie) 690,84 zł

Remonty i naprawy 25 068,15 zł

Razem 489 578,64 zł

Ochrona przeciwpożarowa
 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym ochrona przeciwpożarowa należy do
zadań własnych gminy. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona ta polega
na realizacji przez Gminę przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia
oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
 W praktyce oznacza to zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej
nieruchomościom i ruchomościom, tworzenie warunków organizacyjnych i
formalnoprawnych, zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających
powstaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia.
Chodzi również o zapewnienie odpowiednich sił i środków do prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczych.
 Zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały przypisane
m.in. samorządom. Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. To właśnie
gmina ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości
bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także obowiązana jest do
zapewnienia umundurowania bojowego i ubezpieczenia członków ochotniczych straży
pożarnych. Ochotnicze straże pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej i
funkcjonują na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Na ochronę przeciwpożarową w 2021 r. Gmina Piątnica poniosła następujące wydatki:

Obsługa urzędu
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OCHRONA ZABYTKÓW

  W 2021 r. podjęta została uchwała nr 200/XXXII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 31
sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym
się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica na lata 2021 – 2022. W związku z w/w
uchwałą złożony został jeden wniosek – przez Parafię p.w. Św. Stanisława Biskupa i
Męczennika w Dobrzyjałowie. Uchwałą Rady Gminy Piątnica nr 210/XXXIV/2021 z dnia 28
października 2021 r. Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie
udzielono dotacji na kwotę 55 000 zł na przebudowę więźby dachowej wraz z wymianą
pokrycia dachowego kościoła w Dobrzyjałowie.
 Ponadto uporządkowano część terenu Fortów w Piątnicy Poduchownej. Zakres prac
porządkowych obejmował wykoszenie traw i wycinkę zbędnych zadrzewień i zarośli.
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EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

   Gmina Piątnica liczy 44 miejscowości w których łącznie zameldowanych jest na pobyt
stały i czasowy 10 694 osób ( stan na 31.12.2021 r.). Mieszkańcy stali naszej gminy
stanowią 10 430 osób a czasowi 264 osoby. Na łączną liczbę mieszkańców przypada 5 215
kobiet i 5 479 mężczyzn. Dla porównania na koniec roku 2020 zameldowanych terenie
Gminy Piątnica było 10 793 osoby, co oznacza, że przez ubiegły rok ubyło 99 mieszkańców.
 
 Do Wójta Gminy Piątnica od początku roku 2021 wpłynęło 8 wniosków o wymeldowanie.
Po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wydano 3 decyzje o wymeldowaniu,   
 1 o umorzeniu i 1 decyzję o odmowie wymeldowania W sprawach 3 złożonych wniosków
wszczęto postępowania, których nie można było zakończyć z końcem 2021 r. 
 W ubiegłym roku w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Piątnica,
w oparciu o prowadzony rejestr mieszkańców wydano 331 zaświadczeń o zameldowaniu
bądź wymeldowaniu, a ponadto w odpowiedzi na złożone 81 wniosków o udostępniono
dane osobowe z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL. Przyjęto i zrealizowano 765
wniosków o wydanie dowodu osobistego. Najczęstszą przyczyną wymiany dowodów był
upływ terminu ważności, pozostałe to zmiana danych, uszkodzenie lub utrata dowodu
osobistego. Wydano także 86 zaświadczeń dotyczących utraty lub uszkodzenia dowodu
osobistego.  



powołanie gminnego Koordynatora ds. transportu do punktu szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 na terenie gminy Piątnica,
utworzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji  
 o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia),
współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi na terenie gminy Piątnica,
współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych,
wsparcie narodowego programu sczepień przez strażaków OSP Gminy Piątnica          
 w formie pomocy w transporcie seniorów do punktu szczepień (osoby z ograniczoną
możliwością dotarcia do punktu szczepień, osoby niepełnosprawne tj. posiadające
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub
odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami),
powołanie gminnego Koordynatora Powszechnego Punktu Szczepień w Gminnej Hali
Sportowej w Piątnicy (PWDL),
wsparcie organizacyjno-techniczne na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody
Podlaskiego  z dnia 6 maja 2021 roku, działań związanych z utworzeniem Punktu
Szczepień Powszechnych  w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy, tworzonym przez
Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łomży, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających
się szczepieniu przeciw SARS-CoV-2 ,
pomoc w zapewnieniu personelu medycznego i odpowiedniego wyposażenia Punktu
Szczepień Powszechnych,
informowanie mieszkańców poprzez system SMS, stronę internetową Urzędu,
Facebook, stoiska informacyjne na festynach gminnych, tablice informacyjne na
terenie Urzędu Gminy oraz tablice informacyjne sołectw na terenie Gminy Piątnica    
 o zapobieganiu, rozprzestrzenianiu i zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2,
dystrybucja ulotek informujących o możliwości zarejestrowania się na szczepienie
przeciw SARS-CoV-2 przez jednostki OSP gminy Piątnica ,
wyposażenie pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek
OSP Gminy Piątnica w płyny dezynfekujące, oraz maseczki jednorazowe,
zakup bezdotykowej automatycznej stacji dezynfekującej  do rąk na potrzeby Urzędu
gminy,
sukcesywne ozonowanie generatorem autokarów dowożących dzieci do szkół,
placówek szkolnych, gminnych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu gminy w celu
dezynfekcji w/w miejsc.

OBRONA CYWILNA

 Rok 2021 był nadal rokiem pandemicznym. Jako Jednostka Samorządu Terytorialnego
kontynuowaliśmy działania podjęte w roku poprzednim, celem ochrony społeczeństwa
przed wirusem SARS-CoV-2.

W związku z pandemią koronawirusa podjęliśmy szereg działań profilaktycznych:
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Petycja w sprawie pilnego przyjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji, która
dotyczyła odpowiedzialności za skutki szczepień w kontekście konstytucyjnej równości
wszystkich obywateli względem prawa – Rada Gminy Piątnica stwierdziła, że petycja
nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu,
stanowiącym załącznik do uchwały - Uchwała Nr 166/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica
z dnia 9 lutego 2021 r.
Petycja „o zwolnienie z podatku gruntowego wszystkich mieszkańców Gminy Piątnica
Poduchowna w wysokości 50% opłat za 2021 r. ulgę podatkową z uwagi na sytuację
pandemiczną Covid 19” – Rada Gminy Piątnica stwierdziła, że petycja nie zasługuje na
uwzględnienie, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do
uchwały - Uchwała Nr 193/XXXI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 czerwca 2021 r

RADA GMINY PIĄTNICA

 1. Realizacja uchwał Rady Gminy Piątnica, petycji i skarg
 
  W 2021 roku Rada Gminy Piątnica VIII kadencji podjęła 79 uchwały. Uchwały zostały
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica. Przepisy prawa
miejscowego zostały zawarte w 21 uchwałach, które podlegały publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego. Ponadto w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego opublikowano 11 uchwał, które dotyczyły uchwalenia budżetu Gminy Piątnica
na 2021 rok i zmian w budżecie Gminy.  
Konsultacjom społecznym poddano 1 projekt uchwały. Natomiast 5 projektów uchwał
przedłożono do zaopiniowania podmiotom i organizacjom, wskazanym w ustawach.
 W omawianym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Piątnica wydał  11 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 2021 Rada Gminy Piątnica rozpatrzyła 3 sprawozdania oraz 2 informacje               
 z realizacji uchwał Rady Gminy Piątnica. 
Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym podjęte uchwały były
przekazywane organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z
wyłączeniem spraw budżetowych, jest Wojewoda Podlaski, natomiast w zakresie spraw
dotyczących budżetu i spraw podatkowych - Regionalna Izba Obrachunkowa w
Białymstoku. W omawianym okresie sprawozdawczym w postępowaniu nadzorczym
Wojewoda Podlaski nie stwierdził nieważności żadnej uchwały w całości lub w części.
Natomiast Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w jednym przypadku
Uchwałą Nr I/16/2022 z dnia 12.01.2022 r. po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym
uchwały Nr 230/XXXVIII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy, wskazało iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym
naruszeniem prawa.

2. Rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Rady Gminy Piątnica
Ogółem w roku 2021 do Rady Gminy Piątnica wpłynęły 3 petycje:
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Petycja w sprawie zatrudnienia bądź wydelegowania jednego z pracowników Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy jako opiekuna dzieci i młodzieży świadczącego
pracę na przejściu dla pieszych przy ulicy Szkolnej, Stawiskowskiej i Czarnockiej - Rada
Gminy Piątnica przekazała petycję Wójtowi Gminy Piątnica jako organowi właściwemu
do załatwienia sprawy - Uchwała Nr 194/XXXI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 28
czerwca 2021 r.

3. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęły do Rady Gminy Piątnica
W roku 2021 wpłynęła 1 skarga na działanie Wójta Gminy Piątnica Artura
Wierzbowskiego - Rada Gminy Piątnica uznała, że nie jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi. Skargę według właściwości przekazano do Samorządowemu Kolegium
Odwoławczego w Łomży - Uchwała Nr 195/XXXI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 28
czerwca 2021r.
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OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINNA

158 962,36 zł

OŚWIATA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

371 485,02 zł

KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

951 014,76 zł
INWESTYCJE

4 044 150,51 zł

DOCHÓD GMINNY

Finanse Gminy
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60 970 947,28 zł

WYDATKI GMINNY 56 998 620,20 zł

DOCHODY WŁASNE, DOCHODY CELOWE, SUBWENCJE

WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE



Podatki, rolnictwo 
i przedsiębiorcy
W 2021 roku na terenie Gminy Piątnica zarejestrowano 49 nowych przedsiębiorstw,
wyrejestrowano 19 przedsiębiorstw. Branżą wiodącą jest budownictwo.

Podatki Wartość obniżonych składek

w podatku od nieruchomości 896 692,00 zł

w podatku rolnym 

w podatku leśnym 

40 236,00 zł

2 093,00 zł

Szczegółowa analiza dochodów podatkowych wskazuje, że skutki obniżenia górnych
stawek podatków wynoszą 1 166 673,42 zł w tym:

w podatku od środków transportowych 196 211,42 zl

ulga z tytułu kompostowania bioodpadów
w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 

31 441,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą:

w podatku od nieruchomości 417 502,53 zł

zwolnienie COVID19 31 687,00 zł

 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia
na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 22 570,62 zł 

odsetki 2 929,00 zł
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Podatki Wartość obniżonych składek

podatek od nieruchomości / odsetki 38 146,00 zł / 245,00 zł

podatek leśny 180,00 zł
 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
/ odsetki 

1 889,50 zł / 61,00 zł

od osób prawnych:

podatek od nieruchomości 55 590,53 zł
 

od osób fizycznych:

podatek od nieruchomości 66 515,60 zł

podatek rolny 7 264,59 zł
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 W 2021 r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 40 794,50 zł wraz z należnymi
odsetkami za zwłokę w kwocie 318,00 zł w tym:

podatek rolny / odsetki 579,00 zł / 12,00 zł
 

W 2021 r. w stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie
egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami w ilości 684 na kwotę 336
355,48 zł, a następnie wystawiono 304 tytuły wykonawcze na kwotę 203 528,08 zł
oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej trzech zalegających podatników w kwocie
59 074,93 zł. 

Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego na dzień 31.12.2021 r. zaległości
w poszczególnych podatkach wynosiły:

podatek leśny 2 803,18 zł

podatek od środków transportowych 8 888,83 zł

podatek opłacany w formie karty podatkowej 29 198,06 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł

podatek od spadków i darowizn 4 175,00 zł

55 590,53 zł
 

118 125,26 zł
 

opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 96 776,81 zł



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

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY PIĄTNICA:

DROGI NA TERENIE
GMINY PIĄTNICA 63%

PIĄTNICA - GRAJEWO
KISIELNICA - PISZ
PIĄTNICA - JEŻEWO

DROGI KRAJOWE NA TERENIE GMINY PIĄTNICA:

PIĄTNICA - JEDWABNE

DROGI WOJEWÓDZKIE NA TERENIE GMINY PIĄTNICA:



przebudowy drogi gminnej w Kalinowie Kolonia – 1 383 368,58 zł ,  w tym ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 383 368,58 zł ,
podział działki  związanej z przebudową drogi gminnej w m. Motyka  405,90 zł ,
zakupu działki  w m. Drożęcin-Lubiejewo pod regulację granic działek gminnych            
 –2 890,40 zł ,
wykonania podziałów nieruchomości pod przebudowę drogi gminnej w m. Zabawka      
 4 480,41 zł ,
opracowania dokumentacji  projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krzewo           
 52 275 zł ,
wykonania podziałów nieruchomości pod przebudowę drogi Rakowo-Czachy                     
7 574,96 zł ,
wykonania dokumentacji  budowy przepustu przez Narwicę  wraz z dojazdami                    
18 230,05 zł ,
przebudowy drogi gminnej w Piątnicy Poduchownej ,  ul .  Północna 761 784,74 zł ,  w tym
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 700 617,17 zł ,
przebudowy drogi gminnej w m. Kałęczyn-Olszyny  30 180,39 zł ,
wykonania odwodnienia drogi gminnej w m. Drozdowo ,  ul .  Dolna 104 873,12 zł ,
przebudowy drogi gminnej po PGR Marianowo  57 450,25 zł ,
sporządzenia dokumentacji  projektowej dotyczącej rozbudowy drogi w m. Budy-
Mikołajka 10 663,50 zł ,
sporządzenia dokumentacji  projektowej dot.  rozbudowy ul.  Sportowej w m. Jeziorko    
 16 856,00 zł ,
wykonania koncepcji  projektowej na  rozbudowę drogi gminnej w m. Czarnocin  dz.  nr
544 na kwotę 10 110,00 zł ,
sporządzenia dokumentacji  projektowej przebudowy drogi gminnej  nr 105660B w m.
Stary Drożęcin  12 528,00 zł ,
dokumentacji  projektowej na rozbudowę drogi w m. Kałęczyn  15 730,00 zł ,
przebudowy drogi gminnej  w m. Murawy  55 183,41 zł ,
budowy wiaty przystankowej w m. Pęza 9 000,00 zł.

aktualizację dokumentacji  projektowej drogi Guty-Kokoszki  – 11 167,00 zł ,  
na „Przebudowę i  rozbudowę drogi powiatowej  nr 1855 w m. Kobylin” 625 555,00 zł 
na rozbudowę drogi powiatowej  nr 1934B na odcinku Piątnica Włościańska – Kalinowo
34 450,00 zł.

Ponadto w ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim  udzielono pomocy
finansowej  na:
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WYDATKI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ ZREALIZOWANO NA KWOTĘ 2 553 584,71 ZŁ 

I DOTYCZĄ ONE:



INWESTYCJE W GMINIE PIĄTNICA

„Remont odwodnienia odprowadzającego wody opadowe z pasa drogowego  ul. Zdrojowej                
 w miejscowości Dobrzyjałowo” – przedmiotowe prace polegały  na przeprowadzeniu prac
modernizujących system odwodnienia pasa drogowego przedmiotowych ulic. 
Koszt realizacji zadania - 18.311,50 zł.

W roku 2021 zostało zrealizowanych 19 inwestycji na terenie
Gminy Piątnica o łącznej wartości 1 170 970,06 zł
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,,Rozbudowa oświetlenia w miejscowościach Drozdowo, Elżbiecin, Motyka, Piątnica Poduchowna”
prace, które zostały wykonane obejmowały budowę linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze
powiatowej w miejscowości Drozdowo, linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w
miejscowości Elżbiecin, napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości
Piątnica Poduchowna oraz montaż dodatkowych opraw oświetlenia drogowego  w miejscowości
Motyka i Piątnica Poduchowna. Koszt realizacji zadania - 121.770,00 zł.

,,Remont drogi gminnej 105660B we wsi Murawy”- prace zostały przeprowadzone na dwóch
odcinkach drogi o łącznej długości ok. 205,00 mb. W ramach zadania w 2021 roku zostały wykonane
roboty ziemnie (podbudowa drogi) kolejnym etapem będzie wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno – bitumicznej. Koszt realizacji zadania - 145.008,03 zł.

,,Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. Majora
Władysława Raginisa w Piątnicy, dz. ewidencyjne 364/4, 364/2 i 367/2 obręb Piątnica Poduchowna”  
- zakres prac obejmował montaż słupa oświetleniowego czteroramiennego zlokalizowanego na
utwardzonym placu w pobliżu boiska wielofunkcyjnego. Koszt realizacji zadania -  23 564,35 zł

,,Utwardzenie drogi gminnej nr 159004B (działka 283) w miejscowości Krzewo”  - prace zostały
przeprowadzone na odcinku drogi powiatowej do drogi gminnej na działce 343. Droga została
utwardzona warstwą kruszywa łamanego. Koszt realizacji zadania - 9 532,50 zł.
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„Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z
zagospodarowaniem terenu – ETAP II”- 1.przedmiotowe prace polegały na wykonaniu
termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt realizacji zadania
– 588 418,01 zł.

„Budowa placu zabaw przy świetlicy w Nowym Cydzynie” - przedmiotowe prace polegały na
budowie placu zabaw wraz z wyposażaniem. Koszt realizacji zadania – 59 988,17 zł

,,Wymiana przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej położonej na terenie miejscowości
Wyłudzin” - w zakres prac przewidywał wymianę uszkodzonych rur żelbetowych. Koszt realizacji
zadania – 40 590,00 zł.

„Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Elżbiecin” -
przedmiotowe prace polegały na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynku
mieszkalnym w m. Elżbiecin. Koszt realizacji zadania – 12 345,38 zł

,,Przebudowa drogi gminnej nr 109671B ulica Północna w Piątnicy”- przedmiotowe prace
polegały na przebudowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt realizacji
zadania - 1 150.763,87 zł.

,,Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Nowy Cydzyn”    - przedmiotowe prace polegały
na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w m. Nowy Cydzyn. Koszt
realizacji zadania - 40 438,85 zł

,,Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia – do drogi krajowej” -
przedmiotowe prace polegały na przebudowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Koszt realizacji zadania – 1 386.554,28 zł.

,,Remont drogi gminnej we wsi Kownaty na działce nr 643”  - zakres prac obejmował wykonanie
nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na długości 120 mb. 
Koszt realizacji zadania – 22 755,00 zł.

,,Remont odcinka wewnętrznej drogi gminnej na działce nr 251 we wsi Kobylin”  - zakres prac
obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej szerokości 4,00 m na
długości 73,00mb. Koszt realizacji zadania - 17 958,00 zł.
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„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w
Jeziorku z częścią zewnętrzną doziemną i zbiornikiem  na gaz o pojemności V = 4850 dm3” -
zakres prac obejmował posadowienie zbiornika podziemnego gazu LPG o pojemności 4850 dm3.
Wykonanie instalacji gazowej doziemnej od zbiornika podziemnego do szafki redukcyjnej z
kurkiem odcinającym zlokalizowanej na ścianie budynku. Instalacji wewnątrz budynku od szafki z
kurkiem głównym do kotłów. Montaż technologii kotłowni gazowej wraz z wydzieleniem
pomieszczenia i adaptację na kotłownię gazową. Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika gazu. 
Koszt realizacji zadania - 157 602,77 zł.

,,Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzewo w ramach projektu „Centrum Aktywności
Lokalnej w Krzewie” - zakres prac obejmował m.in. wykonanie kompleksowych robót
wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z budową podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych,
ociepleniem budynku i wymianą stolarki okiennej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 
561 093,68 zł.

,,Budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w
Piątnicy Poduchownej” - przedmiotem zamówienia jest budowa treningowej infrastruktury
lekkoatletycznej w ramach przebudowy istniejącego kompleksu boiska sportowego, w
miejscowości Piątnica Poduchowna – Koszt realizacji zadania 1 242 451,79zł.

,,Budowa piłkochwytu przy boisku lekkoatletycznym w Piątnicy Poduchownej na działce nr
367/12'' - koszt realizacji zadania 29 141,78 zł.

,,Budowa oświetlenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy" - koszt realizacji zadania
23 564,35 zł.
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Fundusz sołecki

czytelników docenia dokładne informacje

Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona w budżecie Gminy Piątnica w
2021r. wyniosła 827 641,95 zł. Wydatkowano kwotę 714 553,71 zł z funduszy
sołeckich i kwotę 142 554,03 zł z budżetu Gminy. Razem na potrzeby funduszu
sołeckiego wydatkowano kwotę 857 107,74 zł.

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

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DROGOWE
ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2021R.

,,Wykonanie odwodnienia drogi gminnej
ulicy Dolnej we wsi Drozdowo z
powierzonych podstawowych

materiałów”
Całkowity koszt inwestycji 156 213,32 zł.

„Utwardzenie pobocza drogi gminnej i
ułożenie kostki brukowej na zjazdach we

wsi Budy Czarnockie”
Całkowity koszt inwestycji 27 500,00 zł. 

,,Utwardzenie pobocza drogi gminnej
we wsi Żelechy”

Całkowity koszt inwestycji 25 000,00 zł. 

,,Utwardzenie pobocza drogi gminnej we
wsi Zabawka”

Całkowity koszt inwestycji 13 000,00 zł. 

,,Utwardzenie drogi gminnej we wsi
Niewodowo”

Całkowity koszt inwestycji 24 999,75 zł. 

,,Utwardzenie pobocza drogi gminnej we
wsi Drożęcin - Lubiejewo”

Całkowity koszt inwestycji 13 410,21 zł. 

,,Remont drogi gminnej we wsi Murawy”
Całkowity koszt inwestycji 22 303,91 zł. 

,,Utwardzenie pobocza drogi gminnej we
wsi Rządkowo”

Całkowity koszt inwestycji 14 250,00 zł. 
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ZADANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2021R.

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę
z rozbudową drogi gminnej ulica Sportowa

w Jeziorku na długości ok. 400 m od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 6683
(bez skrzyżowania) do ulicy Lawendowej.”
Całkowity koszt opracowania dokumentacji

wynosi 43 055,00 zł. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na
zadanie: przebudowa z rozbudową drogi

gminnej na działce nr 158 we wsi Kałęczyn” 
Całkowity koszt opracowania dokumentacji

wynosi 55 350,00 zł. 

„Opracowania dokumentacji na zadanie
związane z budową miejsc postojowych

wraz z odwodnieniem na działce nr 271/4 i
271/6 w m. Dobrzyjałowo”

Koszt opracowania niezbędnej dokumentacji
wyniósł 9.800,00 zł.

„Przebudowa z rozbudową dróg gminnych
po PGR we wsi Marianowo”

Koszt opracowania niezbędnej dokumentacji
wyniósł 48 500,00 zł. 
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INNE ZADANIA FINANSOWANE Z
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021R.

"Konserwacja wiejskiego stawu wodnego w m. Kobylin dz. nr 15 o pow. ok 0,25 ha"
polegająca na odmuleniu i oczyszczeniu lustra wody wraz z rozplantowaniem urobku i
wyprofilowaniem skarp. Koszt wykonania prac wynosił 20 300,00 zł. 

"Dostawa wraz z montażem altan ogrodowych":
Część I – dostawa wraz z montażem altany ogrodowej w m. Rakowo-Czachy 
dz. nr 263/2
o wymiarach 6,00m x 5,00m. Koszt wykonania altany 15 999,87 zł.

Część II – dostawa wraz z montażem altany ogrodowej w m. Jeziorko dz. nr 22
o wymiarach 6,00m x 5,00m. Koszt wykonania altany 15 999,87 zł.

Część III – dostawa wraz z montażem altany ogrodowej w m. Kalinowo dz. 258 
o wymiarach 4,00m x 5,00m .Koszt wykonania altany 12 648,40 zł.

Część IV – dostawa wraz z montażem altany ogrodowej w m. Motyka dz. nr 153 
o wymiarach 4,00m x 5,00m.o wymiarach 6,00m x 5,00m. Koszt wykonania altany
12 648,40 zł.

Część V – montaż altany ogrodowej w m. Wyłudzin dz. nr 31 o wymiarach 4,00m x
5,00m. Koszt wykonania altany 8 300,04 zł.

"Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej do miejscowości Pęza" 
o wymiarach 3,5m x 2,5m. Koszt wykonania wiaty wraz z montażem – 9.000,00 zł.

"Wykonanie ogrodzenia panelowego działki w m. Olszyny Kolonia" - 
Koszt wykonania ogrodzenia 11.992,50 zł.

"Wykonanie ogrodzenia panelowego działki w m. Wyrzyki" - Koszt wykonania
ogrodzenia 13.776,00 zł.



Uzyskane
dofinansowania

”Zdalna szkoła”1
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach ZDALNA SZKOŁA PLUS

Kwota zakupionego sprzętu: 174 166,17 zł, w tym dotacja 173 386,17 zł w
ramach Programu ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA + z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
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”Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie”2
Kontynuacja i zakończenie inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej w
Krzewie" o nr WND-RPPD.08.06.00-20-0454/20. Planowana kwota
inwestycji: 520 013,72zł, dotacja: 313 517,92 zł. Ostateczna kwota inwestycji
561.093,68 zł.

”Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła energii na terenie gminy Piątnica”

3
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020. Kwota projektu: 1 956 162,12 zł, dotacja: 1 369 313,48 zł

”Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia dotycząca realizacji
projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

4

Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
w wysokości  170 850,00 zł 



Uzyskane
dofinansowania

”Subwencja wodociągowa ”5
Otrzymane środki, są uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
w wysokości 300.000 zł oraz z przeznaczeniem na wsparcie finansowe
inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 3.617.049 zł.
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”Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP”6
Dotacja z Województwa Podlaskiego w wysokości 20 000,00 zł

”Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w
Kisielnicy” 

7
Dotacja z  Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego na działania
inwestycyjne nakierowane na zwiększenie efektywności energetycznej
budynku w wysokości 180 334,04 zł

”Program „Czyste powietrze””8
Środki z NFOŚiGW w związku z porozumieniem na realizację programu
„Czyste powietrze” w kwocie 22 062,56 zł

”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”9
Środki z WFOŚiGW w związku z zawartym porozumieniem na usuwanie
wyrobów zawierających azbest 31 420,85 zł



Uzyskane
dofinansowania

”Dotacja na przywrócenie zdegradowanej świetlicy 
w Nowym Cydzynie”

10
Dotacja na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji
kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w
kwocie 195 340,35 zł 
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”Dotacja na modernizację budynku świetlicy 
w Kosakach”

11
Dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 
24 230,05 zł

”Dotacja na budowę kompleksu lekkoatletycznego”12
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa
Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na budowę
kompleksu lekkoatletycznego przy kompleksie placówek oświatowych w
Piątnicy 511 534,00 zł 

”Dotacja na rozbudowę placów zabaw”13
Dotacja na rozbudowę placów zabaw w m. Piątnica Poduchowna i Górki
Sypniewo ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 
18 707,09 zł,

”Dotacja na wydarzenia kulturalne”14
Udział gminy Piątnica w projekcie partnerskim z Miastem Łomża pn. „Łomża –
Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W ramach projektu Gmina uzyskała
dofinansowanie następujących przedsięwzięć na łączną kwotę ok. 80 000,00
zł. Okres realizacji 2022-2023 r. Dofinansowanie do organizacji Festiwalu
Smaków Lokalnych SMAKOFF oraz warsztatów "Pszczeli świat"



Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
nieruchomości zamieszkałych w 2021 roku.

Niesegregowane zmieszane odpady
komunalne 1 007 780

 
ODBIÓR ,TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

1 944 808,17 zł
 
 

PSZOK 
67 977,60 zł

 

Utrzymanie czystości 
i porządku w gminie
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3212 8180
Liczba mieszkańców uwzględnionych 

w złożonych deklaracjach na dzień
31.12.2021

 

Rodzaj odpadu Masa MG

Odpady ulegające biodegradacji 139 080
Papier i tektura 23 860

Opakowania ze szkła 114 520
Zmieszane odpady opakowaniowe 202 760

Popiół 148 040
Odpady wielkogabarytowe 8 728



użytkowanie wieczyste nieodpłatnie 
oddanych jest 10 działek zlokalizowanych 
w miejscowościach: Piątnica Poduchowna i

Piątnica Włościańska, 
 

2 miejscowe plany
w opracowaniu 2 miejscowe plany obejmujące miejscowość Kisielnica
oraz miejscowości Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-
Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo

189 wydanych decyzji o warunkach zabudowy
10 wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
22 wydanych decyzji  o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach
311 wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego do celów notarialnych

Gospodarka komunalna

URZĄD GMINY PIĄTNICA | RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2021

7.7729 ha
W dzierżawę oddanych jest 15 nieruchomości
zlokalizowanych w miejscowościach: Piątnica
Włościańska, Piątnica Poduchowna,   Budy-

Czarnockie, Dobrzyjałowo, Truszki, Wiktorzyn,
Rakowo – Czachy, Górki – Sypniewo, Motyka,

Elżbiecin 
 

6.2381 ha

W odpłatny najem oddano 6 lokali użytkowych 
w miejscowościach: Żelechy, Jeziorko,

Niewodowo, Krzewo, Piątnica Poduchowna,
Czarnocin 

Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oddano
odpłatnie lokale: Górki-Sypniewo, Poniat,

Dobrzyjałowo.
 

 6 lokali
użytkowych

W trwały zarząd  oddanych jest 16 działek 
o łącznej powierzchni 13,7433 ha.

16 działek

Ogólna powierzchnia gruntów Gminy Piątnica 
na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 512,3261 ha

Zasoby mieszkaniowe gminy

 33 lokale
mieszkalne

Planowanie przestrzenne



Wsparciem w Dziennym Domu objętych jest 20
seniorów z terenu naszej gminy.
Łączny koszt realizacji zadania : 270089,45

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i
ograniczone kontakty, seniorzy postawili największy
nacisk na zajęcia kulturalno-oświatowe. 

DZIENNY DOM SENIOR WIGOR 

Pomoc społeczna

Wspólne przygotowanie kabaretu , przedstawienia z okazji odzyskania przez Polskę
Niepodległości, spotkania wigilijnego itp. dają seniorom dużo radości i mają moc zacieśniania
międzyludzkich więzów. Takie spotkania integrują grupę co jest w tych czasach bardzo istotne.
W tym roku również udało się spełnić kolejne marzenie seniorów czyli wyjazd do Zakopanego.
Radość na twarzach seniorów to widok bezcenny. Takie wycieczki pozytywnie nastrajają nas do
dalszych działań.

Największe wydatki w 2021
roku w OPS w Piątnicy
związane były z realizacją zadań

Świadczenia wychowawcze
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna

Najczęstsze powody przyznania
pomocy w 2021

Długotrwała lub ciężka choroba
Bezrobocie 
Niepełnosprawność

Świadczenia pieniężne
wypłacane zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej, w 2021
roku stanowiły

Zasiłek okresowy- 21 rodzin
Zasiłek stały – 34 rodziny
Zasiłek celowy – 39 rodzin
Posiłek – 31 rodzin
Wykonanie budżetu OPS w Piątnicy

      w 2021 roku :16 845 733,23 zł
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PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE
PIĄTNICA I W GMINIE ŚNIADOWO

W 2021 roku 38 osobom uprawnionym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 168 853,61 zł.
Z programu 500+ wydatkowano kwotę 10 765 780,17 zł dla 1 845 dzieci, w ramach świadczeń
rodzinnych wypłacono kwotę 3 230 796,28 zł.

W roku 2021 wydano 133 Karty Dużej Rodziny.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA RODZINNE

STYPENDIA SZKOLNE Wsparcie dla 155 uczniów na kwotę 138 640,00 zł.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
We współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, 

Dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy zostały przekazane paczki
świąteczne z żywnością oraz chemią. Paczki podarunkowe zostały przygotowane przez
pracowników Urzędu Gminy Piątnica oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

      w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, pracownicy CUS, GOK, UG oraz OPS   
      w Piątnicy dostarczyli paczki pod wskazane adresy.

Od lutego 2021r., w partnerstwie z OWOP Białystok i Gminą Śniadowo,
realizujemy projekt: PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE
PIĄTNICA I W GMINIE  ŚNIADOWO.
W ramach projektu 20 osób z terenu naszej gminy objętych jest
aktywizacją społeczną, zaś 10 aktywizacją zawodową, 3 osoby odbyły
staż zawodowy u pracodawców. W ramach projektu zrealizowaliśmy
bezpłatnie 3 inicjatywy społeczne: uporządkowanie terenu oraz nowe
nasadzenia przy pomniku w parku przy kościele w Piątnicy, wymiana
tablicy informacyjnej przy kościele oraz we współpracy z GOK w
Piątnicy, inicjatywę kulturalną, w ramach której można było wysłuchać
wykładów oraz koncertów. 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Diety członków komisji 35 830,00 zł;
Koszty postępowania sądowego 1 200,00 zł
Wynagrodzenia biegłych 6 086,80 zł
Materiały biurowe 5 167 zł
Materiały edukacyjne dla szkół 6 952 zł

W ramach swojej działalności GKRPA wydatkowała kwotę 55 235,80 zł m.in. na:
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„Dobry wieczór z kulturą” - niecodzienne wydarzenie artystyczne obejmujące m.in.: wernisaż
wystawy intarsji pana Stanisława Chaberka oraz uczestników warsztatów „Maluję drewnem”;
koncert pana Michała Sawickiego z synem oraz premierowy pokaz scenki komediowej pt. „Nie
ten pokój” w wykonaniu grupy teatralnej z GOK Piątnica;
„Kultura i zdrowie nie tylko dla seniora” - było to dwudniowe wydarzenie kulturalno -
profilaktyczne, w ramach którego przeprowadzone zostały liczne prelekcje zdrowotne,
spotkania z rehabilitantem, promocje książek miejscowych autorów, a także występy Zespołu
Seniorów Piątniczanie, pana Witolda Kopańczyka prezentującego muzykę elektroniczną oraz
Andrei Lattariego z koncertem pt. „CIAO AMORE – najpiękniejsze włoskie przeboje”. Finałem
wydarzenia była wieczorna potańcówka z muzyką na żywo;
Spektakl teatralny pt. „1000 franków Norwida” w wykonaniu Sceny RODE,
Koncert Czesława Mozila Solo.

Na terenie Gminy Piątnica aktywną działalność kulturalną i rozrywkową prowadzi Gminny Ośrodek
Kultury w Piątnicy wspólnie z dwiema podległymi mu Świetlicami Wiejskimi w Drozdowie 
i Murawach.

W 2021 roku GOK Piątnica proponował mieszkańcom gminy liczne eventy kulturalne
i rozrywkowe, wśród których były wystawy, koncerty i spektakle. Do najważniejszych wydarzeń 
w tym roku zaliczamy:

Działalność Gminnego
Ośrodka Kultury w Piątnicy

Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Zimowe scenerie”;
„Gmina Piątnica – cztery pory roku. Kalendarz 2022” - czyli całoroczny konkurs fotograficzny
składający się z czterech etapów: zima, wiosna, lato, jesień;
XXXIV Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki...” realizowany w tym roku w formie
online;
XXVI Nadnarwiański Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Piątnica 2021;
Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Bożonarodzeniowa kartka pocztowa”.

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy swoją działalność kulturalno-animacyjną realizuje również za
pomocą licznych konkursów artystycznych. Największą popularnością mogą pochwalić się
następujące działania:
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„FORToMANIA” - projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu z programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura Interwencje 2021”,
w ramach którego przeprowadzone zostały cztery „Żywe lekcje historii” czyli spacery po
piątnickich fortach oraz wizytę w Muzeum Fortecznym razem z przewodnikiem p. Ludwikiem
Zalewskim. Ponadto w ramach projektu zrealizowana została impreza plenerowa pt. „Piknik
forteczny”, podczas której odbyła się Rekonstrukcja bitwy o forty z 1920 roku, liczne koncerty
m.in. Norberta „Smoły” Smolińskiego, zespołów Leczsami, REDLIN, Adam Kalinovski, lokalnych
artystów oraz wiele innych atrakcji.
„Drozdowo w grze – gra w Drozdowie” - na podstawie zorganizowanych spacerów
tematycznych z przewodnikami i przeprowadzonymi warsztatami plastycznymi i „tworzenia
gier” młodzież stworzyła grę planszową o historii i bogactwach przyrodniczych Drozdowa i
najbliższej jego okolicy. Premiera gry nastąpiła podczas wydarzenia podsumowującego
wydarzenie, podczas którego odbyła się również ciekawa prelekcja zielarska i promocja książki
o legendach drozdowskich.

„Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim” - projekt realizowany przez Fundację VCC
finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dwuetapowo.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy stale poszukują dodatkowego zewnętrznego
dofinansowania na swoje działania. W roku 2021 Ośrodek otrzymał wsparcie finansowe na dwa
swoje autorskie projekty oraz zakwalifikował się do uczestnictwa w działaniu prowadzonym przez
Fundację VCC z Lublina.
GOK Piątnica zrealizował i uczestniczył w następujących projektach:

Projekt dofinansowany był ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w
ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardo Młoda Kultura 2019-2021”
koordynowanego przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

Podczas pierwszego z nich pracownicy GOK Piątnica uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym
dziennikarstwa online i bezpieczeństwa w sieci. Ponadto Ośrodek otrzymał sześć laptopów na cele
realizacji drugiego etapu projektu, czyli realizacji szkoleń dla dwóch grup młodzieży z terenu gminy
w wieku 9-11 lat z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz dziennikarstwa online.
W ramach promocji działania zrealizowany został również piknik z grami, zabawami i quizami
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Wycieczka z okazji Dnia Dziecka i zbliżających się wakacji do Wigierskiego Parku Narodowego,
podczas którego uczestnicy wzięli również udział w rejsie statkiem do Studzienicznej z
powrotem do Augustowa,
Piknik rodzinny „Dzień dziecka w Murawach”;
„Pożegnanie Wakacji 2021” w Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie - impreza plenerowa, podczas
której na dzieci i młodzież czekało szereg atrakcji i zabaw z animatorem;
„BULWA – Święto ziemniaka” - czyli liczne gry, zabawy i konkursy z ziemniakiem w roli
głównej realizowane przez Świetlicę Wiejską w Murawach.

GOK Piątnica prowadzi również działalność turystyczną i rozrywkowo-wypoczynkową. Do
najważniejszych wydarzeń z roku 2021 należą:
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 W 2021 roku w Gminie Piątnica funkcjonowało 7 publicznych ośmioklasowych szkół
podstawowych. Na terenie gminy nie działają placówki niepubliczne, a oświata oparta

jest na systemie publicznym. 
 

 Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Piątnica konsekwentnie dążyła do zapewnienia
nauczania na jak najwyższym poziomie, poprzez zatrudnianie kadry dydaktycznej o
wysokich kwalifikacjach, poprawę stanu infrastruktury szkolnej, wspieranie realizacji
innowacyjnych programów finansowych zarówno ze środków krajowych i unijnych.
 Inwestycja w oświatę to nie tylko nakłady finansowe na remonty, zakupy, ale przede
wszystkim inwestycja w ludzi. Jak co roku w budżecie Gminy Piątnica zapewniono środki
na dokształcenie nauczycieli przez wsparcie udziału w studiach podyplomowych,
kursach kwalifikacyjnych itp. Zgodnie   z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) w budżecie zostały zabezpieczone środki
na wyżej wymieniony cel w wysokości 63 696,00 zł, co stanowiło 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższe
środki zostały wykorzystane w 59,33%.

UCZNIOWIE

Do 7 placówek
prowadzonych przez

Gminę Piątnica w roku
szkolnym 2020/2021

uczęszczało 1211 uczniów.

KADRA 

Na dzień 30 września 2021 r.
łączny wymiar etatów

zatrudnionych nauczycieli
to 185,09,w tym godziny

ponadwymiarowe.

STYPENDIA WÓJTA

 W roku szkolnym 2020/2021
stypendium otrzymywało 30
uczniów, natomiast w roku

szkolnym 2020/2021 stypendium
przyznano 22 uczniom. 

DOWÓZ UCZNIÓW

Od września 2021 r.
dowozem zostało objętych
279 uczniów z 5 placówek

oświatowych z terenu
Gminy Piątnica.

Edukacja
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EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
W roku szkolnym 2020/2021 w
szkołach podstawowych na terenie
Gmina Piątnica zostały
przeprowadzone egzaminy
ósmoklasisty, do którego
przystąpiło 110 uczniów. Zdający
pisali egzamin z języka polskiego,
matematyki i jako język obcy
nowożytny wszyscy uczniowie
wybrali język angielski. 
Natomiast w powiecie łomżyńskim
do egzaminu przystąpiło łącznie
456 uczniów z 9 gmin, w tym
miejscowość Jedwabne wykazana
jest w rozbiciu na obszar miejski
(40) i wiejski (3). Wykres. Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu

ósmoklasisty w poszczególnych gminach w powiecie łomżyńskim

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych gminach 
w powiecie łomżyńskim



Lp. Nazwa placówki

Rok
otrzymani

a
subwencji

Przyznana kwota

1. Szkoła Podstawowa w Jeziorku 2018 63 973,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Drozdowie 2018 63 972,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie 2019 69 851,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Kisielnicy 2020 73 346,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Olszynach 2021  

6.
Szkoła Podstawowa w Rakowie-

Boginiach
2021  

PROJEKTY I PROGRAMY
Kolejnym, ale jakże istotnym elementem wsparcia realizacji zadań oświatowych
w Gminie Piątnica jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania
realizowane w naszych placówkach. Poniżej przedstawiamy szczegółowe
informacje ww. zakresie za 2021 rok.

Wyposażenie pracowni przyrodniczych z 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej
- Gmina Piątnica otrzymała 127.542,00 zł. Środki przeznaczone zostały dla
Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach oraz Szkoły
Podstawowej w Rakowie-Boginiach. Placówki zakupiły wyposażenie niezbędne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i
fizyka. 
Jako organ prowadzący, w okresie 2018-2021, pozyskaliśmy na ten cel prawie
400.000,00 zł., dla sześciu szkół spełniających kryteria określone przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poniżej przedstawiamy wysokość
dofinansowania w poszczególnych latach: 

127 542,00 zł



PROGRAM
„POWSZECHNEJ NAUKI

PŁYWANIA”

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

obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. 
W szkołach podstawowych z terenu Gminy Piątnica

program objęci zostali uczniowie klas III. 
W projekcie brały udział wszystkie szkoły podstawowe.

 Łączny koszt zadania to 29.888,00 zł, z
czego wkład własny gminy to: 4.138,00 zł.

„AKTYWNA TABLICA”

Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu, pomocy
dydaktycznych lub narzędzi do terapii, doposażenie

szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie 
w realizacji kształcenia na odległość. Łączna kwota

przyznana środków wynosi: 127.601,00 zł w odniesieniu
do szkół : Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie 

w wysokości 35.000,00 zł, Szkoła Podstawowa im.
Zesłańców Sybiru w Olszynach w wysokości – 25.510,00

zł, Szkoła Podstawowa w Rakowie – Boginiach 
w wysokości 35.000,00 zł, Szkoła Podstawowa 

w wysokości 32.091,00 zł. 

Udzielona dotacja stanowi nie więcej niż 80%
kosztów realizacji, , z czego wkład własny gminy 
w kwocie 32.750,00 zł stanowiącego co najmniej

20 % kwoty.

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE 
DLA UCZNIÓW 

zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu 
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia i ogólnego. 

Zajęcia był realizowane we wszystkich szkołach 
i w 100% były sfinansowane w ramach zwiększenia
ze środków rezerwy oświatowej części ogólnej na

kwotę: 39.550,00 zł.

”LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 

w ramach Programu szkoły otrzymały wsparcie
finansowe na zakup wyposażenia technicznego

niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych
wśród dzieci i młodzieży

Placówki łącznie otrzymały 328.800,00zł z czego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

148.800,00 zł i pozostałe szkoły, każda po
30.000,00 zł



WYPOSAŻENIE SZKÓŁ 
W PODRĘCZNIKI,  MATERIAŁY

EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY
ĆWICZENIOWE

- dotacja przyznawana przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. W 2021 r. wysokość dotacji

w Gminie Piątnica wyniosła 112 863,63 zł. 

„ Zachowaj Trzeźwy umysł ” – koszt 2.952,00 zł 

Ogólnopolska Kampania profilaktyczno-edukacyjnej „Przemoc boli” –
koszt 2.460,00 zł

„Debata” – koszt 4.000,00 zł

Jednocześnie w 2021 roku ze środków przeznaczonych na profilaktykę i
rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie zrealizowane zostały trzy programy profilaktyczne na
łączną kwotę 9.412,00 zł. 
Działania zostały skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli wszystkich
szkół podstawowych na terenie naszej gminy:

Ogólnopolska kampania edukacyjna, podejmująca problem profilaktyki
uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu
życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako
alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu,
zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Głównym celem kampanii jest zapobieganie przemocy wśród uczniów oraz
umiejętność reakcji, kiedy do niej dojdzie.  
Cele kampanii: edukacja uczniów doznających lub będących świadkami
przemocy, ochrona uczniów przed przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą,
dostarczenie wiedzy o sposobach reagowania na przemoc, promowanie
podejmowania wspólnych działań minimalizujących ryzyko wystąpienia
przemocy rówieśniczej oraz zwrócenie uwagi na istniejący system wsparcia dla
ofiar przemocy (wychowawca, nauczyciel przedmiotowy, pedagog, psycholog).

Program rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Adresatami programu są
dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat oraz nauczyciele biorący udział w zajęciach.
Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u
nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. 



Lp. Nazwa działania Wartość ogółem Pozyskane
dofinansowanie

Wkład własny
Gminy Piątnica 

1.

Pracownie
przyrodnicze -
zwiększenie
subwencji

oświatowej 

127 542,00 zł 127 542,00 zł 0,00 zł

2.
Program

„Powszechnej Nauki
Pływania” 

29 888,00 zł 25 750,00 zł 4 138,00 zł

3.
Program ,,Aktywna

tablica"
160 351,00 zł 127 601,00 zł 32 750,00 zł

4.
Zajęcia

wspomagające dla
uczniów 

39 550,00 zł 39 550,00 zł 0,00 zł

5.
Program

"Laboratoria
Przyszłości"

328 800,00 zł 328 800,00 zł 0,00 zł

6.

Wyposażenie szkół
w podręczniki,

materiały
edukacyjne lub

materiały
ćwiczeniowe 

112 863,63 zł 112 863,63 zł 0,00 zł

7.
Program "Szkolny
Klub Sportowy" 

18 192,00 zł 13 980,00 zł 4 212,00 zł

8.
Program "Aktywny
powrót uczniów do

szkół"
4 800,00 zł 4 800,00 zł 0,00 zł

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W GMINIE PIĄTNICA W 2021 ROK W OBSZARZE
EDUKACJI.



9.

Dodatkowe zajęcia
sportowe

realizowane przez
Gminny Szkolny

Związek Sportowy 
 

22 443,76 zł 0,00 zł 22 443,76 zł

10.

Projekt "Wsparcie
na starcie - program

edukacyjny dla
dzieci i nauczycieli z

Gminy Piątnica"

303 230,28 zł 303 230,28 zł 0,00 zł

11.
Programy

profilaktyczne
9 412,00 zł 0,00 zł 9 412,00 zł

 Razem 1 157 072,67 zł 1 084 116,91 zł 72 955,76 zł

Zadanie pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią                    
w budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku z częścią zewnętrzną doziemną     
i zbiornikiem na gaz o pojemności V = 4850 dm3” – wartość inwestycji
158.962,36 zł.
Zadanie pn. Remont łazienek ( 2 łazienki dla uczniów i 1 pracownicza)            
 w Szkole Podstawowej w Kisielnicy – wartość 52.994,35 zł.
Zadanie pn. „Remont klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym          
 w Piątnicy” – wartość 32.695,89 zł.

REMONTY I KONSERWACJE
           Systematyczna poprawa warunków lokalowych placówek oświatowych
oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników
przebywających na terenie szkół i przedszkola/oddziałów przedszkolnych – to
ważne i priorytetowe założenie polityki oświatowej w naszej gminie. Dbałość i
troska o wysoką jakość nauczania stawia przez samorządem gminnym niełatwe
zadanie dostosowania warunków nauki i wychowania do zmieniającej się
rzeczywistości. W tym celu każdego roku w placówkach oświatowych Gminy
Piątnica są przeprowadzane prace remontowe i inwestycyjne, pozwalające na
właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych. W 2021 r. na ww.
zadania wydatkowano kwotę 353.733,05 zł.
           
  Okres wakacji był zawsze czasem realizacji najważniejszych działań
remontowych. Jednak w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na trwającą
pandemię i długotrwałe, wielomiesięczne zdalne nauczanie większość prac była
wykonywana na bieżąco. Pracownicy obsługowi poszczególnych szkół oraz
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy przeprowadzili szereg robót. 
           
Do najważniejszych, zrealizowanych w 2021 roku działań należy zaliczyć:

1.

2.

3.



   Raport o stanie gminy spełnia wymogi ustawowe i został sporządzony w oparciu o dane i
informacje przygotowane przez Naczelników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy
Piątnica.
   Składam podziękowanie wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniu niniejszego
raportu.

Wójt Gminy Piątnica
Artur Wierzbowski



Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53

18-421 Piątnica Poduchowna
 

www.gminapiatnica.pl
tel. +48 86 216 24 76




