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PRZEDMOWA 

 

Potrzeba opracowania strategii, czyli długofalowego programu 

działania, wynika z kilku przesłanek. Najważniejszą z nich jest konieczność 

zaprogramowania skoordynowanych działań, które w określonej przestrzeni, 

czasie i sytuacji społeczno-politycznej, uwzględniając środki, jakimi 

dysponuje społeczność, instytucja, władza oraz możliwe do uruchomienia 

zasoby dadzą oczekiwane efekty. 

Strategia nie jest tylko prognozą, lecz określoną propozycją. Określa 

bowiem podstawowe cele i kierunki rozwoju lecz bez listy zadań 

szczegółowych, wskazuje podstawowe sposoby realizacji oraz proponuje 

sekwencję działań. Staje się przedmiotem uzgodnień między głównymi 

wykonawcami, aby mogła być konsekwentnie i skutecznie realizowana. 

Najogólniej strategia to program rozwoju, który:  

 formułuje cele długofalowe i sposoby ich realizacji,  

 ustala hierarchię tych celów,  

 podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym,  

 jest stale aktualizowana i korygowana,  

 ma charakter partnerski (społeczny).  

Strategia powinna dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób – 

uwzględniając aktualne trendy rozwojowe, uwarunkowania historyczne i 

geograficzne oraz projekcje scenariuszy zdarzeń, które nie muszą, ale mogą 

nastąpić w przyszłości - optymalnie wykorzystać wszystkie istniejące zasoby.  

Na zasoby gminy składają się zasoby materialne, tj. uwarunkowania 

przyrodnicze, zasoby naturalne, położenie geograficzne, infrastruktura 

techniczna, komunikacyjna i społeczna oraz zasoby niematerialne, czyli 

ludzka wiedza, dynamizm i przedsiębiorczość.  

Uwzględniając powyższe przesłanki przy opracowaniu Strategii 

dokonano pełnej prezentacji walorów gminy Ojrzeń, co może zwiększyć jej 

konkurencyjność. Dodatkowo dokument ten spełniać będzie również inne 

funkcje. Między innymi Strategia stanowić będzie ważny materiał 

promocyjno-informacyjny w szczególności dla przyszłych inwestorów, 

o perspektywicznych kierunkach rozwoju w gminie Ojrzeń.  

Opracowanie niniejszej Strategii na lata 2007-2015 jest kontynuacją 

poprzedniego dokumentu planistycznego, którym był „Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Ojrzeń na lata 2005-2006”. 

Jako materiał wyjściowy do diagnozy dla nowej Strategii posłużyła 

analiza danych statystycznych dotycząca demografii ludności, bezrobocia, 

zasobów gospodarczych i społecznych, stany bezpieczeństwa, ochrony 

zdrowia itp. w gminie Ojrzeń w latach 2004-2006. Okres realizacji niniejszej 

Strategii zaplanowano na lata 2007-2015, a więc nieco dłuższy niż okres 
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obejmujący nowy budżet Unii Europejskiej, który zwiera się w latach 2007 – 

2013. Nowy okres budżetowy wiąże się nierozerwalnie z okresem 

projektowania w celu pozyskania środków finansowych z funduszy 

strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej.  

Głównym zadaniem „Strategii Rozwoju Gminy Ojrzeń na lata 2007-

2015” jest stworzenie mieszkańcom gminy Ojrzeń warunków 

umożliwiających realizację ich aspiracji we wszystkich dziedzinach życia 

społeczno-gospodarczego w ramach obowiązujących uregulowań prawnych. 

Podstawą opracowania „Strategii Rozwoju  Gminy Ojrzeń” jest ustawa 

z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U. 

06. Nr 227 poz. 1658.  

Niniejsza Strategia na rzecz rozwoju gminy Ojrzeń swoimi działaniami 

w pełni wpisuje się w „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego 

na lata 2004-2013”, Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

roku 2020 oraz w Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 i  Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, które to w myśl cytowanej 

wyżej ustawy stają się planem wykonawczym do SRK. 

 

Mottem przyświecającym realizacji niniejszej Strategii niech będą 

słowa traktujące o tym, że: 

 

 

„Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia,  

niebezpieczne do przeprowadzenia, 

i nie gwarantujące powodzenia, 

jak wprowadzenie nowego porządku rzeczy” 

 

                                                                          Machiavelli 

 

 

 

        Wójt Gminy Ojrzeń 

 

      Zdzisław Mierzejewski 

 

 

 



Strategia rozwoju gminy Ojrzeń na lata 2007-2015 

 7 

1.Wprowadzenie 
 

Ślady uprawiania zarządzania sięgają dziejów starożytnych. Egipcjanie 

bez stosowania metod zarządzania takich jak planowanie, organizowanie i 

kontrolowanie nie byliby w stanie zbudować piramid. Aleksander Wielki 

posługiwał się sztabową organizacją w toku swych kampanii wojennych. 

Cesarstwo Rzymskie także może się poszczycić dobrze rozwiniętą strukturą 

organizacyjną. Również w dzisiejszym świecie nie wyobrażamy sobie, aby 

bez stosowania metod zarządzania mogła funkcjonować jakiekolwiek 

organizacja.  

Jednak skuteczność zarządzania wiąże się nierozerwalnie z 

potencjałem, zatrudnionych w organizacji ludzi. Dlatego też trzeba stosować 

takie metody zarządcze, aby należycie nimi pokierować, i aby wykorzystać 

ich możliwości twórcze.  

 

STRATEGIA – słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt 

organizacji i zarządzania jest dziś symbolem dobrej organizacji 

i nowoczesności w działaniu różnego typu organizacji, instytucji, firm.  

 

Można przyjąć, iż STRATEGIA to wybór uporządkowanych działań, 

umożliwiających skuteczną realizację przyjętych priorytetów i celów. 

 

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który powinien pełnić 

następujące funkcje: 

 minimalizacja niepewności w funkcjonowaniu rozwoju gminy, 

 zapewnienie obok realizacji celów doraźnych długofalowego rozwoju 

gminy. 

Strategia rozwoju gminy powinna być podstawą do: 

 wyznaczania perspektywicznych kierunków rozwoju gminy, 

 sprawnego dopasowywania się gminy do zmieniających się warunków 

otoczenia, 

 skutecznego i efektywnego zarządzania gminą przez jej władze, 

 optymalnego wykorzystania własnych środków finansowych gminy, 

 pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój gminy 

ze źródeł zewnętrznych. 

 

Strategia rozwoju winna więc: 

 dokonać diagnozy, identyfikacji stanu istniejącego, 

 określić zewnętrzne warunki, w których funkcjonuje, 

 spoglądać w przyszłość. 
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Strategię rozwoju można podzielić na dwie główne części: diagnostyczną 

i planistyczną. Przy tworzeniu strategii punktem odniesienia musi być 

diagnoza, która pozwoli na ogólną ocenę stanu istniejącego i wyznaczenie 

głównych kierunków rozwoju gminy.  

Wyznaczone zostanie w ten sposób pole możliwości rozwoju gminy, 

na obszarze, którego należy szukać rozwiązania problemów wcześniej 

zidentyfikowanych. Część diagnostyczną kończy bilans strategiczny z analizą 

SWOT, łącząc tę część strategii rozwoju gminy z częścią planowania 

strategicznego. Identyfikuje ona mocne i słabe strony gminy oraz jej szanse 

i zagrożenia. Zjawiska ograniczające możliwość rozwoju gminy – to słabe 

strony, obszary, w których podejmowane działania są skuteczne i przynoszą 

zamierzone efekty – to mocne strony gminy. Są to obszary, na które wpływ 

ma sama gmina. Natomiast szanse – to obszary mogące wspierać działania 

gminy, ale gmina nie ma na nie bezpośredniego wpływu. Zagrożenia to 

zjawiska, które mogą mieć niekorzystny wpływ na gminę i wynikają 

z warunków zewnętrznych. 

 

Drugą częścią dokumentu Strategia jest planowanie strategiczne. 

Struktura planowania strategicznego jest następująca: 

Misja jest krótkim opisem wizji i głównego obszaru przyszłych działań 

gminy. Misja dobiera kierunki działań do długoterminowych celów, pełniąc 

funkcje motywacyjne i promocyjne. Powinna również udzielać odpowiedzi na 

pytania, dla kogo gmina chce być atrakcyjna, na czym polega jej „inność”. 

Misja określa obszary strategiczne, często również okres realizacji strategii. 

Obszary strategiczne zostają zakreślone w głównym obszarze misji. Są to 

obszary, na których koncentrować się będą przyszłe działania gminy. Dla 

wybranych obszarów strategicznych formułuje się cele strategiczne, czyli 

efekty, które gmina chce osiągnąć w przyszłości. One to ukierunkowują 

działania gminy na właściwe tory, łącząc się na ogół z decyzjami, które 

dotyczą zasobów i potencjału gminy. Określone cele układane są 

hierarchicznie w rezultacie czego, powstają priorytety rozwojowe gminy. 

Strategia jest podstawą do opracowania krótkoterminowych programów 

rozwoju społecznego i gospodarczego. Opracowanie Strategii rozwoju gminy 

jest warunkiem koniecznym do korzystania przez gminę z pozabudżetowych 

środków pomocowych, krajowych i zagranicznych, w tym z Unii 

Europejskiej. 

Warunkiem koniecznym do aktywnej realizacji Strategii jest jej bieżące 

monitorowanie. Umożliwia ono sprawdzenie czy Strategia jest realizowana 

prawidłowo i czy założenia, na których się opiera nie uległy zmianie. 

Rolę koordynatora monitoringu Strategii może pełnić zespół ekspertów 

powołany przez Urząd Gminy. Zadaniem zespołu byłoby dokonywanie 
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określonych ocen stanu zaawansowania zadań objętych Strategią. Pierwszej 

oceny i ewentualnej korekty zadań należałoby dokonać w drugim kwartale 

2008 r. Kolejne oceny i korekty zadań powinny się odbywać w cyklu 

rocznym, ponieważ „Strategia Rozwoju Gminy Ojrzeń 2007 – 2015” zawiera 

określony zbiór działań, które nie są zbiorem zamkniętym, a przeciwnie 

otwartym na wszelkie inicjatywy, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój 

społeczny i gospodarczy gminy. 

Efekty Strategii będą w dużej mierze zależały od integracji wokół jej 

realizacji władz samorządowych, instytucji, podmiotów gospodarczych, grup 

społecznych oraz wszystkich mieszkańców, którzy rozumieją sens rozwoju 

społeczno-gospodarczego.  

Strategia Rozwoju Gminy Ojrzeń opracowana została na lata 2007 – 2015. 

Natomiast programowanie działań dotyczących realizacji Strategii 

zaplanowano do roku 2013. Jest to bowiem związane z okresem 

programowania pomocy dla państw członków Unii Europejskiej.  

  

 

2. Charakterystyka gminy Ojrzeń 

2.1. Informacje ogólne 

 

 Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu 

ciechanowskiego, który usytuowany jest w północno-zachodniej części 

województwa mazowieckiego. Od północy sąsiaduje z gminą Ciechanów, od 

wschodu z gminą Sońsk, od zachodu z gminą Glinojeck - należącymi również 

do powiatu ciechanowskiego, od południa z gminami Nowe Miasto i 

Sochocin – obie te gminy wchodzą już w skład powiatu płońskiego. Gmina 

zajmuje powierzchnię 123 km
2
. Przez tereny gminy przepływa rzeka Łydynia, 

wpadająca do rzeki Wkry w sąsiedniej gminie. Ukształtowanie powierzchni 

gminy powstało w wyniku oddziaływania lodowca i późniejszych zmian 

erozyjnych – teren jest równinny z obniżeniami w dolinie rzeki Łydyni.  

 Gmina leży w zasięgu oddziaływania miasta Ciechanowa. Związane 

jest to z funkcją ośrodka administracyjnego i gospodarczego, jaką pełni to 

miasto na obszarze powiatu. Odległość ośrodka gminnego od wspomnianego 

wyżej miasta to ok. 14 km.  

Odległość od linii kolejowej relacji Warszawa – Gdańsk – wynosi 

również 14 km – magistrala ta przechodzi przez miasto Ciechanów. Od 

miasta Płońska, a tym samym drogi krajowej numer 7 łączącej, Warszawę z 

Gdańskiem, dzieli miejscowość gminną ok. 20 km – tyleż samo, co od linii 

kolejowej relacji Nasielsk – Sierpc – Toruń. Zewnętrzne powiązania 

komunikacyjne gminy zapewnia droga krajowa, relacji Płońsk – Ciechanów, 

która stanowi oś komunikacyjną dla gminy, oraz droga krajowa, relacji Kutno 
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– Płock – Ciechanów – Ostrów Mazowiecka. Komunikację z terenami 

sąsiednich gmin oraz główne powiązania wewnętrzne zapewnia i uzupełnia 

sieć dróg powiatowych i gminnych. W Ojrzeniu krzyżują się drogi powiatowe 

do miejscowości takich jak: Nasielsk, Pułtusk, Ościsłowo i Malużyn. Ojrzeń 

jest więc ważnym węzłem drogowym, a rozchodzące się drogi, łączą go z 

wszystkimi okolicznymi powiatami. W granicach gminy znajduje się 30 

miejscowości, podzielonych na 27 jednostek pomocniczych – sołectw. Liczba 

ludności zamieszkująca tren gminy oscyluje na poziomie 4500 osób. 

Największe miejscowości to: siedziba władz gminy Ojrzeń, Kraszewo oraz 

Młock. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł na koniec 2006 roku 2173 zł. 

 W gminie w I półroczu 2007 roku, zarejestrowanych było 178 

podmiotów gospodarczych oraz jedna spółdzielnia mieszkaniowa. 

Przeważającym zajęciem ludności zamieszkującej gminę jest jednak 

rolnictwo – oparte i rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. 

Ma to uzasadnienie w dotychczasowym charakterze zagospodarowania 

terenu.  

 Na terenie gminy znajduje się kilka interesujących zabytków. Nie 

wydaje się jednak, aby były to zabytki, na bazie których można by 

dynamicznie rozwijać turystykę na terenie gminy. Wprawdzie położenie 

geograficzne gminy jest korzystne i może być uważane jako ważny i silny 

punkt przy opracowywaniu kierunków i założeń rozwoju lokalnego, to 

atrakcje turystyczne gminy są niewystarczające do rozwoju turystyki i w tym 

względzie należy raczej bazować na posiadanych terenach rekreacyjnych.  

Granice powiatu ciechanowskiego z uwzględnieniem położenia gminy 

Ojrzeń obrazuje poniższa mapa. 

 
  Rysunek 1. Mapa powiatu ciechanowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Źródło: www.ciechanow.powiat.pl/mapy/powiat_150gif 

 

http://www.ciechanow.powiat.pl/mapy/powiat_150gif
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2.2. Rys historyczny 

 

Informacje na temat najstarszych dziejów terenów wchodzących 

obecnie w skład gminy Ojrzeń, są ograniczone ze względu na brak 

kompleksowego przebadania archeologicznego – gruntowniej został 

przebadany jedynie północno-wschodni kraniec gminy. W wyniku tych 

badań, oraz opierając się na wcześniejszych źródłach, stwierdzić można, iż 

teren ten stanowił pogranicze kultur ceramiki dołkowo – grzebykowej i  

pucharów lejkowatych (2600 -1800 p.n.e.) Tworząca się od ok. 1300 lat p.n.e. 

kultura łużycka, rozwija się na tych terenach w postaci odrębnej podgrupy, 

zwanej grupą północno-mazowiecką – z tego okresu pochodzi kurhan w 

Kraszewie. Na terenie gminy znajdują się także inne ślady osadnictwa 

Słowian – bliższe naszym czasom kultury grobów kloszowych z okresu 

lateńskiego (I w. p.n.e.). 

 

Tabela 1. Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Ojrzeń. 

Miejscowość Nr stanowiska Typ stanowiska Umiejscowienie w 

czasie 

Kultura 

Budy Kownackie 4/44-62 ślady osadnictwa okres halsztacki łużycka 

3/44-62 osada I/II okres epoki 

brązu 

trzciniecka 

5/44-62 ślady osadnictwa okres wpływów 

rzymskich 

przeworska 

6/44-62 ślady osadnictwa I/II okres epoki 

brązu 

trzciniecka 

Kownaty Borowe 16/44-62 ślady osadnictwa Starożytność, późne 

średniowiecze 

? 

15/44-62 ślady osadnictwa okres halsztacki łużycka 

14/44-62 osada IV/V okres epoki 

brązu 

łużycka 

 osada okres wpływów 

rzymskich 

przeworska 

 osada Późne 

średniowiecze 

 

Kownaty Wojnowe 17/44-62 (granica 

gminy) 

osada okres wpływów 

rzymskich 

przeworska 

 osada Późne 

średniowiecze 

 

Kraszewo ? (z literatury) kurhan IV okres epoki 

brązu 

łużycka 

? (z literatury) cmentarzysko okres wpływów 

rzymskich 

przeworska 

Luberadz ? (z literatury) cmentarzysko IV okres epoki 

brązu 

łużycka 

? (z literatury) ślady osadnictwa okres lateński grobów 

kloszowych 

Łebki Kryszpy 24/44-62 ślady osadnictwa Późne 

średniowiecze 

 

25/44-62 osada Późne 

średniowiecze 

 

Łebki Wielkie ? (z literatury) skarb XV-XVI w.  

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  
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Przez teren gminy już w X wieku przebiegały ważne szlaki handlowe – 

szlak zachodni przez Niechodzin, Kownaty i Młock, dalej Raciąż do 

Wielkopolski i szlak południowy przez Luberadz, Sochocin, Płońsk, 

Wyszogród i Łęczycę na Śląsk. 

Jednak pierwsze wzmianki o miejscowościach z tego terenu pojawiają 

się w XIII wieku: Luberadz – 1239r., XIV: Zielona – 1351r., Ojrzeń – 1390r., 

Gostomin – 1399r., XV: Obrąb – 1411r., Łebki Wielkie – 1413r., Kraszewo, 

Żochy, Skarżynek, Młock – 1420r., Janusy, Kałki – 1430r., Kownaty Borowe 

– 1436r., Przyrowa – 1440r., Lipówiec – 1446r., Grabówiec – 1452r., 

Brodzięcin – 1465r., Wola Wodzyńska – 1485r. i Luberadzyk – 1474r.  

W XV wieku została również ukształtowana sieć parafii obejmujących 

obecne tereny gminy Ojrzeń. Miejscowości leżące w obrębie gminy 

przynależą do następujących parafii: Kraszewo (gmina Ojrzeń), Malużyn 

(gmina Glinojeck), Sochocin (gmina Sochocin), Łopacin (gmina Sońsk) i 

Ciechanów (gmina Ciechanów).  

Z dawnego okresu w gminie Ojrzeń zachowało się sporo obiektów 

zabytkowych, z których tylko nieliczne wpisane są do rejestru zabytków. Są 

one stopniowo wypierane przez nowopowstającą zabudowę, lub też niszczeją 

nieużytkowane. 

 

Tabela 2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

Miejscowość Opis Nr rej. Okres powstania 

Kraszewo Kościół parafialny pod 

wezwaniem Świętej 

Trójcy i Świętego 

Zygmunta – wraz z 

otoczeniem o promieniu 

100m. 

19/76-16/57WA XVII w. 

Kraszewo Dzwonnica drewniana 60/76-296/61 XVII w. 

Luberadz Pałac wraz z parkiem 47/76-251/60WA XVIII w. 

Młock Park podworski, 

krajobrazowy 

234/80 XIX w. 

Ojrzeń Park podworski, 

krajobrazowy 

269/80 1 poł XIX w. 

Żochy Zespół podworski 235/80 XIX – XX w. 

 Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

Gmina Ojrzeń, jako jednostka administracyjna powstała na przełomie 

lat 1825 – 1826. Tereny gminy były świadkiem wielu walk i doznały w 

trakcie nich wieli zniszczeń, nierzadko dotkliwych. W czasie wojen 

szwedzkich częściowo zniszczony został kościół parafialny w Kraszewie. 

Ogromne zniszczenia terenów gminy miały miejsce podczas kampanii 

napoleońskiej. Pod Ojrzeniem stanowiska swoje miała wówczas lekka 

kawaleria Soulta. Nie ominęły naszych terenów również wydarzenia 

Powstania Listopadowego, którego orędownikiem na tych terenach był hrabia 
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Brunon Kiciński. Podczas I wojny światowej gmina znajdowała się pod 

okupacją niemiecką, a południowe jej tereny znalazły się też na linii frontu. 

Straty materialne poniesione w tamtym okresie były ogromne. W 

Luberadzyku, Obrębie, Kicinie, Woli Wodzyńskiej zniszczenia przekraczały 

90%, a Bronisławie i Dąbrowa zostały doszczętnie zniszczone – straty w nich 

wynosiły 100%.  

Podczas wojny polsko-radzieckiej w 1920r. w miejscowościach: 

Ojrzeń, Bronisławie, Kałki, Młock, Kraszewo trwały zacięte walki Bitwy 

Warszawskiej. 

W końcówce XIX wieku do gminy zawitali pierwsi osadnicy 

niemieccy. Osiedliło się ok. 200 rodzin w miejscowościach: Rzeszoto, 

Trzpioły, Grabówiec, Obrąb, Przyroda, Wola Wodzyńska, Kicin. Założyli 

własne szkoły, zbory, cmentarze. Opuścili teren gminy w 1947 roku. W 

czasie II wojny światowej stali po stronie swoich rodaków, swoimi 

działaniami niechlubnie się wpisali w historię gminy. 

W kampanii wrześniowej brało udział około 40 mieszkańców gminy. 

W wyniku działań wojennych podczas kampanii wrześniowej, w obozach 

jenieckich zagłady zginęło 34 mieszkańców gminy. Jednakże mimo to na 

terenie gminy prowadzona była działalność konspiracyjna. Działały tutaj 

Związek Walki Zbrojnej, AK, Bataliony Chłopskie. Prowadzono również 

tajne nauczanie. Nie uniknięto spustoszeń w dziedzinie oświaty i kultury. 

 

 

 

 2.3. Administracja 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami Gminy są: Rada 

Gminy oraz Wójt Gminy. Do pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich 

zadań i kompetencji powołany jest Urząd Gminy. Urząd działa w oparciu o 

następujące zasady: praworządności, służebności wobec społeczeństwa, 

racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, jednoosobowego 

kierownictwa, kontroli wewnętrznej, podzialu zadań, wzajemnego 

współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania. 

Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który kieruje Urzędem przy pomocy 

Sekretarza oraz Skarbnika. Podstawową komórką organizacyjną Urzędu jest 

samodzielne stanowisko pracy. 

 

 

 Sruktura organizacyjna: 

 

1. Wójt Gminy – Kierownik Urzędu Sanu Cywilnego; 

 

2. Sekretarz Gminy; 
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3. Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu); 

 

4. Samodzielne stanowiska pracy ds:  

 

- organizacyjno-kadrowych, kancelaryjno-technicznych, księgowości 

budżetowej oraz działalności gospodarczej; 

 

-  księgowości podatkowej; 

 

- wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy; 

 

- płac, rozliczeń, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; 

 

- obsługi kasy Urzędu, obsługi technicznej oraz archiwum zakładowego; 

 

- inwestycji, dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

 

- ochrony środowiska, geodezji i gospodarki gruntami; 

 

- obywatelskich i obrony cywilnej; 

 

- funduszy Unii Europejskiej i promocji; 

 

- zastępca kierownika USC 

 

   6. Radca prawny; 

 

   7. Urząd Stanu Cywilnego; 

 

   8. Komórka organizacyjna ds informacji niejawnych; 

 

   9. Stanowiska obsługi gospodarczej. 

 

 

 W przedstawionej strukturze organizacyjnej przeważa zatrudnienie 

osób na ½  etatu i łączenie stanowisk zbliżonych do siebie zadaniami 

merytorycznymi w jeden pełny etat. 

 Obecnie w Urzędzie Gminy Ojrzeń zatrudnionych jest w pełnym 

wymiarze czasu pracy 12 osób, 1 osoba na ½ etatu oraz 1 osoba na ¼  etatu. 

 

 

 



Strategia rozwoju gminy Ojrzeń na lata 2007-2015 

 15 

 

Ponadto Wójt sprawuje pezpośredni nadzór nad: 

 

 

- Gminną Jednostką Obsługi Placówek Oświatowych; 

 

-  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

 

- Gminną Biblioteką Publiczną.  

 

 

Zatrudnienie w tych placówkach wynosi łącznie 8 osób w tym: 

 

- GBP – 2; 

- GOPS – 4; 

- GJOPO – 2. 

 

Na uwagę zasługuje również fakt iż w celu sprostania stawianym 

wymgom przy pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej zostały utworzone 

kluczowe stanowiska głównego specjalisty ds funduszy Unii Europejskiej i 

promocji oraz ds inwestycji, dróg, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego.  

Nowopowstałe stanowiska mają zapewnić sprawne przygotowanie planów 

inwestycyjnych dotyczących rozwoju gminy a także programów 

wspierających rozwój zasobów ludzkich. Poszukiwania źródeł ich 

finansowania oraz zapewniać sprawną realizację wszystkich planowanych 

zamierzeń.  

 

Tak sformułowana struktura organizacyjna pozwala na sprawne 

zarzadzanie Urzędem Gminy i wykonywanie wszystkich nałożonych na niego 

zadań.  

 

 

 

2.4. Sfera społeczna 

2.4.1. Demografia 

 

Według danych Urzędu Statystycznego, na koniec 2006r. gminę Ojrzeń 

zamieszkiwało 4513 osób. Stosunek mieszkańców gminy Ojrzeń do 

mieszkańców Polski, województwa mazowieckiego oraz powiatu 

ciechanowskiego obrazuje poniższa tabela nr 3. 
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Tabela 3. Ludność gminy Ojrzeń na koniec 2006 roku w stosunku do kraju, 

województwa i powiatu. 

 
Obszar Pow. w km²

 Ludność 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 1 

km
2
 

Kobiety na 

100 

mężczyzn 

Polska 

312685 38.132.277 18.436.101 19.696.176 122 106 

Woj. Maz. 35559 5.164.612 2.474.582 2.690.030 145 108 

Pow. 

Ciech. 

1062 91.050 44.616 46434 86 104 

Gmina 

Ojrzeń 

123 4.513 2.309 2.204 36 95 

Źródło: GUS Warszawa: www.stat.gov.pl. Urząd Gminy Ojrzeń.  

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż ludność gminy Ojrzeń stanowi 

około 0,01% ogółu ludności Polski, 0,09% ludności województwa 

mazowieckiego i 4,8% ludności powiatu ciechanowskiego. Gmina ma 

również znacznie niższe niż w porównywalnych obszarach zaludnienie na 1 

km
2
. Taka sytuacja zapewne wynika z rolniczego charakteru gminy. Niższy 

też jest odsetek kobiet w stosunku do liczby mężczyzn – gmina ma 5% 

przewagę mieszkańców płci męskiej. 

 
Tabela 4. Liczba mieszkańców (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny, 

poprodukcyjny) w I półroczu 2006r. 

 
Obszar 

 

 

Ogółem W wieku 

przedprodukcyjnym 

W wieku 

produkcyjnym 

W wieku 

poprodukcyjnym 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym 

na 100 osób w 

wieku 

produkcyjnym 

 

Woj. 

Mazowieckie 

 

5.164.612 1.008.394 3.284.946 871.272 57,5 

Powiat 

Ciechanowski 

91050 20.306 57.590 13.154 58 

Gmina 

Ojrzeń 

4513 1.065 

 

2.806 642 60,8 

Źródło: GUS Warszawa: www.stat.gov.pl. 

 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż wskaźnik 

obciążenia demograficznego ludności w gminie jest wysoki i wynosi ponad 

62%. Oznacza to, że na każde, 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 62 

osoby w wieku nieprodukcyjnym i wskaźnik ten jest gorszy niż prezentowany 

w województwie mazowieckim i powiecie ciechanowskim. 
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Źródło: GUS Warszawa: www.stat.gov.pl.  

 

Powyższy wykres wykazuje, że gmina Ojrzeń charakteryzuje się 

nieznacznie korzystniejszą strukturą dotyczącą osób w wieku 

przedprodukcyjnym w porównaniu do struktury występującej w 

województwie mazowieckim i powiecie ciechanowskim, w strukturze osób w 

wieku poprodukcyjnym, gmina notuje niższy wskaźnik niż w województwie, 

ale wyższy niż w powiecie. Najniższy wskaźnik gmina notuje w strukturze 

osób w wieku produkcyjnym.  

Do głównych czynników kształtujących liczbę ludności należą przyrost 

naturalny i migracje. Dane te obrazują tabele nr 5i 6.  

Tabela 5. Przyrost naturalny w gminie Ojrzeń na 1000 ludności w 2006 r. 

 

Obszar 

 

 

Urodzenia 

żywe 

Zgony Saldo 

Woj. Maz. 

 

9,8 10,1 -0,3 

Pow. Ciech. 

 

9,4 10,1 -07 

Gmina Ojrzeń 

 

11,5 11,3 0,2 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, Urząd Statystyczny w 

Warszawie 2006.  
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W roku 2006 przyrost naturalny w gminie Ojrzeń wyniósł według 

wskaźnika na 1000 ludności 0,2, co jest wartością o wiele wyższą niż 

wskaźnik dla powiatu -0,7 czy województwa mazowieckiego -0,3. W liczbie 

bezwzględnej było to zaledwie 1 osoba. 

Tabela 6. Migracja ludności gminy Ojrzeń w 2006 roku w porównaniu do 

województwa mazowieckiego (dane dla województwa za 2005 r.) 

 
Obszar Napływ Odpływ Saldo migracji 

w liczbach 

bezwzględnych 

Liczba 

ludności 

Saldo 

migracji na 1000 

ludności 

Woj. 

Mazowieckie 

70922 55837 +15085 5157700 2,9 

Gmina 

Ojrzeń 

41 62 -21 4513 - 4,6 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, Urząd Statystyczny Warszawie 2006. Urząd 

Gminy Ojrzeń. 

 

Jak wynika z powyższych danych saldo migracji w 2006 r. w gminie 

Ojrzeń było ujemne, a wskaźnik migracji na tle województwa mazowieckiego 

wypada bardzo niekorzystnie. 

Z danych statystycznych wynika, że liczba mieszkańców gminy Ojrzeń 

w ciągu ostatnich lat wykazuje dość słabą dynamikę wzrostu. Od 1996 do 

2006 roku, czyli 10 lat łączna liczba mieszkańców gminy Ojrzeń wahała się w 

granicach 4,5 tys. osób z minimalnymi wahnięciami w górę lub w dół. Z tym, 

iż wahania wzrostu lub spadku liczby mieszkańców nie przekraczały w 

badanym okresie kilku procent. Podkreślić należy, iż za kilka lat w wyniku 

wyżu demograficznego nastąpi nieznaczny wzrost ludności gminy Ojrzeń. 

Jednocześnie daje się zauważyć, iż saldo migracji w gminie Ojrzeń ma 

tendencje wzrostu w kierunku ujemnym, co jest zjawiskiem niepokojącym. 

Jest to zjawisko bardzo dla gminy niekorzystne i niepokojące, ponieważ jak 

na razie nie udaje się powstrzymać procesu odpływu ludności z gminy 

Ojrzeń. 

Na podstawie ogólnych tendencji demograficznych skonstruowano 

prognozę demograficzną dla gminy Ojrzeń. Przyjęto, iż ogólną liczbę 

ludności w ciągu najbliższych lat kształtować będzie w większym stopniu 

przyrost naturalny w mniejszym, migracja. W celu dokonania ogólnej 

prognozy, przyjęto następujące główne założenia: 

 Przełamanie negatywnego trendu przyrostu naturalnego poprzez wzrost 

liczby urodzeń żywych, co wynika z wchodzenia w okres dzietności osób 

z poprzedniego wyżu demograficznego. Tendencja zwiększania się 

przyrostu naturalnego osiągnie swoje ekstremum około roku 2010, po 

czym nastąpi zmiana trendu.  

 Założono nieznacznie zmieniający się ujemny trend salda migracji.  
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W efekcie skonstruowano prognozę demograficzną dla gminy Ojrzeń na 

lata 2010 - 2015, prezentowaną w poniższej tabeli.  

Tabela 7. Prognoza demograficzna dla gminy Ojrzeń na lata 2010 – 2015. 

Rok Ludność w 

dniu 1 

stycznia 

Urodzenia Zgony Przyrost 

naturalny 

Migracje Przyrost 

rzeczywisty 

Ludność w 

dniu 31 

grudnia 

2010 4620 80 45 35 3 38 4658 

2015 4759 42 52 -10 7 -3 4756 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

Jak wynika z powyższej tabeli, gmina Ojrzeń w ciągu najbliższych 9 lat 

odnotuje ok. 3% wzrost liczby mieszkańców. 

Na podstawie wskaźników umieralności oraz migracji w 

poszczególnych przedziałach wiekowych, dokonano symulacji 

przewidywanej liczby mieszkańców w odpowiednich grupach wiekowych 

zgodnych z nowym systemem edukacji na lata 2005, 2010 oraz 2015. 

Prognozę tę prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 8. Przewidywana liczba mieszkańców w grupach wiekowych z 

wyszczególnieniem roku 2010 i 2015. 

Grupy wiekowe 1 stycznia 2010 1 stycznia 2015 

0-3 210 161 

4-6 137 249 

7-12 282 556 

13-14 140 95 

15-18 282 210 

19-44 1577 1546 

45-64 1240 1146 

pow. 65 752 796 

Razem 4620 4759 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

 

Zaprezentowane w tabeli dane wskazują, iż w 2010 roku gmina Ojrzeń 

zanotuje najwyższy przyrost naturalny wśród dzieci w wieku szkolnym w 

grupie 7-12 lat. Wynika to z faktu wejścia w dorosłe życie osób z wyżu 

demograficznego połowy lat osiemdziesiątych.     
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2.4.2. Bezrobocie 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie na koniec 

2006 roku zarejestrowanych było 372 osoby bezrobotne z terenu gminy 

Ojrzeń i jest to liczba niższa niż w porównywalnych latach 2004 i 2005. 

Sytuacja taka ma zapewne podłoże w przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej w wyniku tego nastąpiła poprawa koniunktury gospodarczej, a 

co się z tym wiąże i poprawa na ryku pracy. Ważnym czynnikiem 

widocznego spadku bezrobocia zarówno w kraju jak i w strukturach 

lokalnych czy regionalnych było otwarcie rynków pracy dla obywateli 

polskich w krajach unijnych.  

Tabela 9. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia na terenie gminy Ojrzeń  

w porównaniu do powiatu ciechanowskiego, województwa mazowieckiego i 

Polski 

 
 

Gmina Ojrzeń 
Powiat 

Ciechanowski 
Woj. Mazowieckie Polska 

  

2004r. 

 

2005r. 

 

2006r. 

 

2004r. 

 

2005r. 

 

2006r. 

 

2004r. 

 

2005r. 

 

2006r. 

 

2004r. 

 

2005r. 

 

2006r. 

Liczba 

bezrobot-

nych 

477 486 372 8413 7902 6402 352946 332525 285612 2999601 2773000 2309410 

Stopa 

bezrobocia 

- - - 22,5 21,3 17,9 15,0 13,8 11,9 19,1 17,6 14,9 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.  

 

Jak widać, w powyższej tabeli nie uwzględniono stopy bezrobocia dla 

gminy Ojrzeń, gdyż uprawnionym organem do obliczania stopy bezrobocia 

jest jedynie GUS. Ponieważ GUS nie oblicza stopy bezrobocia dla gmin, a 

jedynie dla powiatów, województw i kraju, PUP w Ciechanowie nie zawarł 

tych danych. Jednak z nieoficjalnych szacunkowych wyliczeń własnych 

wynika, iż stopa bezrobocia w gminie Ojrzeń utrzymuje się na wysokim 

ponad 20% poziomie. Zatem już na wstępie, można sformułować tezę, iż 

bezrobocie jest w gminie problemem naczelnym, wymagającym 

permanentnych rozwiązań i działań. 
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Tabela 10. Napływ i odpływ z bezrobocia na terenie gminy Ojrzeń w latach 2004 – 

2006. 

  

Rok 
Liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych 

Liczba bezrobotnych 

wyrejestrowanych 

2004 362 363 

2005 421 394 

2006 380 499 

 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.  

Jak wynika z powyższej tabeli w poszczególnych latach w ruchu 

bezrobotnych następuje znacząca poprawa w bilansie osób wyrejestrowanych 

w stosunku do osób zarejestrowanych. Po zrównoważonym roku 2004 i 

ujemnym 2005 zanotowano szczególnie wysoki wskaźnik w roku 2006. 

Wtedy wyrejestrowanych osób było aż o 119 więcej niż zarejestrowanych 

osób. Generalnie jednak jest to wskaźnik wysoki, ponieważ ruch 

bezrobotnych oscyluje w granicach 10% ogółu mieszkańców gminy.  

 

Wykres 2. Ruch osób bezrobotnych w gminie Ojrzeń w latach 2004 – 2006  
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 Źródło: Dane Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.  
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Na powyższym wykresie widoczne trendy napływu i odpływu z 

bezrobocia osób bezrobotnych z terenu gminy Ojrzeń z wyraźnym 

zarysowaniem tendencji pozytywnej w 2006 roku, gdzie zanotowano 

znaczącą różnię w ilości osób zarejestrowanych i wyrejestrowanych z 

ewidencji osób bezrobotnych. 

 
Tabela 11. Liczba osób bezrobotnych według grup wiekowych z terenu  

gminy Ojrzeń w latach 2004 – 2006. 

  
Grupa wiekowa Liczba bezrobotnych 

2004r. 2005r. 2006r. 

18-24 
151 139 97 

25-34 
125 122 107 

35-44 
99 105 70 

45-54 
83 103 80 

55-59 
16 15 16 

60-64 lata 
3 2 2 

Ogółem 
477 486 372 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.  

 

Niekorzystnie kształtuje się struktura wiekowa bezrobotnych w gminie 

Ojrzeń. Zdecydowanie dominującą grupą są osoby w wieku produkcyjnym – 

mobilnym. Jednak struktura wiekowa ulega w ciągu ostatnich trzech lat 

systematycznym zmianom na lepsze. Zmniejsza się udział bezrobotnych 

prawie we wszystkich kategoriach. Największy odsetek zmian osiągnęła 

grupa wiekowa 18 – 24 lata, a więc osoby najmłodsze. Tendencja taka ma 

związek z ogólną poprawą sytuacji na rynku pracy w Polsce, co niewątpliwie 

przekłada się na stan i strukturę osób bezrobotnych w gminie Ojrzeń oraz 

większą niż dotychczas chęcią do zmian głównie pracy poza miejscem 

zamieszkania przez osoby młode. Niezmiennie najniższy udział ma jedynie 

grupa wiekowa 60-64 lata, tu praktycznie w prezentowanym okresie nie 

zachodzą żadne zmiany. 

Dane zawarte w opisie prezentuje wykres nr 3. 
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Wykres 3. Struktura osób bezrobotnych według grup wiekowych z terenu 

gminy Ojrzeń w latach 2004 – 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.  

 

 

Tabela 12. Liczba osób bezrobotnych według wykształcenia z terenu gminy 

Ojrzeń. 

 

 

Wykształcenie 

Liczba bezrobotnych 

2004r. 2005r. 2006r. 

Wyższe 
10 10 9 

Policealne i średnie 

zaw. 

61 58 48 

Średnie ogól. 24 28 30 

Zasadnicze zaw. 190 194 139 

Gimnazjalne i 

poniżej 

192 196 146 

Ogółem 
477 486 372 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. 
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Wykres 4. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia na koniec 2006r. 

 

wyższe 9

policealne i śr.
Zaw.48

śr. Ogól. 30

zasadnicze zaw.
139

gimnazjum i
poniżej 146

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.  

     

Prezentowany wykres zwraca uwagę na stosunkowo wysoki odsetek 

osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz 

zasadniczym zawodowym. Różnica w tym zakresie w stosunku do 

pozostałych kategorii wykształcenia jest bardzo wysoka. Przyczyną takiego 

stanu może być wiejski charakter gminy. Wiele osób po zakończeniu szkoły z 

braku środków finansowych lub innych zdarzeń losowych nie podejmowała 

dalszej nauki, zasilając tym samym, szeregi osób bezrobotnych – 

jednocześnie podejmując nie zarejestrowaną pracę w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych.  

Struktura wykształcenia osób bezrobotnych z terenu gminy Ojrzeń w 

omawianych latach 2004-2006 nie ulegała znaczącym zmianom. Blisko 80% 

osób bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz 

zasadnicze zawodowe Pozostałe 18% przypada na osoby bezrobotne z 

wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz średnim policealnym i 

zawodowym. Jedynie około 2% legitymuje się wykształceniem wyższym. Ta 

tendencja wydaje się na razie stałą i o ile zajdą w najbliższym czasie zmiany 

to będą to zmiany ułamkowe procenta 

Dodatkowo dokonano także analizy osób bezrobotnych do 25 roku 

życia w tym absolwentów różnego rodzaju szkół w ostatnich trzech 

prezentowanych latach. Grupą dominującą w tej kategorii są osoby z 

wykształceniem zawodowym. Następnie z gimnazjalnym i poniżej oraz ze 

średnim i wyższym. Odwrócona tendencja wykształcenia wśród młodzieży w 

stosunku do ogólnie liczby osób bezrobotnych wynika z tego, że dziś już 

coraz mniej osób kończy edukację na poziomie gimnazjum. Standardem staje 
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się przynajmniej wykształcenie zawodowe lub średnie, chociaż na terenach 

wiejskich te pierwsze dominuje. Tendencję tę należy uznać za pozytywną. 

Świadczy ona o ogólnym trendzie powiązania poziomu wyedukowania z 

możliwością znalezienia pracy. Negatywnym natomiast zjawiskiem dla gminy 

Ojrzeń jest fakt, iż osoby lepiej wykształcone znajdują pracę poza granicami 

gminy, w większych miastach. W związku z tym następuje niekorzystna 

migracja, młodych wykształconych ludzi. 

Strukturę wykształceniową osób bezrobotnych do 25 roku życia z 

terenu gminy Ojrzeń przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 13. Struktura wykształcenia osób bezrobotnych do 25 roku życia 

z terenu gminy Ojrzeń. 

 

Bezrobotni do 25 

roku życia 

Liczba bezrobotnych 

2004r. 2005r. 2006r. 

Wyższe 
5 4 2 

Policealne i średnie 

zaw. 

18 23 14 

Średnie ogól. 
14 18 17 

Zasadnicze zaw. 
68 53 36 

Gimnazjalne i poniżej 

43 43 28 

Ogółem 
148 141 97 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.  

 

Wśród osób bezrobotnych do 25 roku życia procentowy podział na 

kategorie kształtuje się niemal identycznie jak struktura wykształcenia wśród 

ogólnej liczby osób bezrobotnych. Dominuje wykształcenie zawodowe i 

gimnazjalne w 2004 i 2005 roku na poziomie 75%, a w roku 2006 na 

poziomie 62%. W pozostałych kategoriach tj. z wykształceniem średnim na 

poziomie zbliżonym do 30% w przekroju trzech omawianych latach i z 

wyższym od 3% w 2004 roku, 2,8% w 2005 roku do 2% w 2006 roku. 

Procentowa tendencja spadkowa wśród kategorii – wykształcenie wyższe - 

wynika z niższej ogólnej liczby osób zarejestrowanych i ogólnego spadku 

bezrobocia. 

Łagodzenie skutków bezrobocia należy do jednych z ważniejszych 

działań gminy Ojrzeń. Poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Ciechanowie w celu aktywizacji osób bezrobotnych stosuje się tak zwane 

aktywne formy. Liczbę osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania 

bezrobociu w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 14. Wykorzystanie aktywnych form na terenie gminy Ojrzeń. 

 
Działanie 2004r. 2005r. 2006r. 

Roboty publiczne 53 5 0 

Prace interwencyjne 33 63 61 

Prace społecznie 

użyteczne 
- - 16 

Staże 19 25 32 

Przygotowanie 

zawodowe 
0 21 30 

Szkolenia 16 9 21 

Jednorazowe środki na 

podjecie działalności 

gospodarczej 

1 0 7 

Refundacja kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowisk 

pracy 

0 0 2 

Ogółem 122 123 169 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.  

 

 

Spośród danych zawartych w powyższej tabeli na szczególną uwagę 

zasługują informacje na temat pożyczek z Funduszu Pracy. Brak jest 

praktycznie korzystania z pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

i na utworzenie nowych miejsc pracy. Wprawdzie w 2006 roku zanotowano 

znaczący wzrost procentowy skorzystania z tych form w celu aktywizacji 

osób bezrobotnych, jednak w liczbach bezwzględnych wygląda to mizernie. 

Przyczynę takiego stanu, można upatrywać w zbyt małej aktywności 

lokalnych podmiotów gospodarczych, lub z niewystarczającej akcji 

informacyjnej na temat możliwości stosowania tego typu narzędzi. Wydaje 

się jednak, iż ten rodzaj działań aktywizacyjnych powinien podlegać 

dalszemu systematycznemu rozwojowi. Doświadczenia ogólnokrajowe 

świadczą, iż jest to najefektywniejsza forma aktywizacji osób bezrobotnych. 

Warto też zwrócić uwagę, iż w ostatnim okresie znacząco zostały 

zdynamizowane działania gminy Ojrzeń przy współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Ciechanowie w celu aktywizacji osób bezrobotnych w 

innych formach. W roku 2006 w pracach interwencyjnych, pracach 

społecznie użytecznych, stażach oraz w formie szkoleń zawodowych 

zaktywizowano znacznie więcej osób niż w porównywanych latach 2004 i 

2005. Wzrost ten stanowi ponad 37%. 

Zatrudnianie osób bezrobotnych odbywa się również poprzez tworzenie 

nowych miejsc pracy przez lokalnych przedsiębiorstw. W gminie Ojrzeń 

tworzenie nowych miejsc pracy ma tendencję zwyżkową, co świadczy o 

ciągłym rozwoju tych podmiotów gospodarczych. Na uwagę zasługuje fakt, iż 

wszystkie oferty złożone przez pracodawców z gminy Ojrzeń do PUP w 

Ciechanowie zostały zrealizowane w 100%. Oczywiście prezentowane w 

poniższej tabeli oferty pracy i stopień ich realizacji nie mają znaczącego 
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wpływu na zmniejszenie bezrobocia w gminie Ojrzeń, ale stanowią 

niebagatelny wkład w ogólną aktywizację lokalnego rynku pracy.  

Tabela 15. Liczba ofert pracy zakładów z terenu gminy Ojrzeń oraz stopień ich 

realizacji 

 
Oferty pracy 2004r. 2005r. 2006r. 

Wpłynęło 97 105 125 

Zrealizowano 97 105 125 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. 

 

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja na rynku pracy 

w gminie Ojrzeń jest znacznie gorsza od przeciętnej zarówno regionalnej, jak 

i ogólnokrajowej. Liczba osób bezrobotnych utrzymuje się w ciągu ostatnich 

lat na porównywalnym poziomie jednak w ostatnim okresie z tendencją 

zniżkową. Widoczne są w gminie Ojrzeń jednak zmiany struktury osób 

bezrobotnych w grupach wiekowych, maleje udział, bezrobotnych 

najmłodszych, jednakże przy niewielkim spadku ich liczby. Bardzo wysoki 

jest natomiast udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub 

niższym oraz zawodowym.  

 

2.4.3. Opieka społeczna 

W gminie Ojrzeń funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

który prowadzi, zgodnie z ustawą o opiece społecznej, działania mające na 

celu zabezpieczenie bytu socjalnego osobom najbardziej potrzebującym.  

Jego działalność koncentruje się głównie na: 

 Rozeznaniu sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin wymagających 

pomocy.  

 Analizie i ocenie sytuacji życiowej osób bezrobotnych. 

 Określeniu potrzeb i ustaleniu planu zaspokajania występujących potrzeb 

w poszczególnych środowiskach. 

 Przyznawaniu i wypłacaniu określonych świadczeń.  

 Współpracy i koordynacji działań organizacji społecznych w zakresie 

zaspokajania potrzeb występujących w środowisku. 

 Udzielaniu pomocy w postaci pracy socjalnej i poradnictwa.  
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Pomoc społeczna udzielana jest w formie świadczeń niepieniężnych i w 

formie świadczeń pieniężnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i 

sytuacji osób wymagających pomocy, w tym też przyznawane są dodatki 

mieszkaniowe. 

Tabela 16. Środki finansowe na opiekę społeczną w gminie Ojrzeń w latach 2004 – 

2006. 

Rok Środki finansowe na opiekę społeczną 

Ogółem 

 

Zadania wł. 

 

Zadania zlec. 

 

2004 175.167 125.422 49.745 

2005 172.983 149.403 23.580 

2006 425.349 137.922 287.427 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  

 

Z danych zawartych w powyższej tabeli, można zauważyć, że środki 

finansowe przeznaczane na pomoc społeczną w omawianych latach kształtują 

się na podobnym poziomie. Wyjątkiem jest tu rok 2006, w którym wystąpiły 

klęski żywiołowe. W związku z tym wypłaty osobom poszkodowanym 

spowodowały zwiększenie wydatków w budżecie gminy. Jednakże wydatki 

gminy na zadania własne utrzymały się na dotychczasowym poziomie, a 

zwiększyła się jedynie kwota przyznawana gminie na zadania zlecone. 

Tendencja taka nie ma charakteru ciągłego, a jedynie jednorazowy – losowy. 

Pomimo, iż oczekiwania mieszkańców gminy Ojrzeń związane z pomocą 

społeczną są dużo większe, to jednak wydatki na pomoc społeczną 

systematycznie maleją w przeliczeniu na jednego mieszkańca i trudno będzie 

zwiększyć je w najbliższych latach. Środki z opieki społecznej w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca gminy Ojrzeń obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 5. Środki finansowe z pomocy społecznej na jednego mieszkańca gminy 

Ojrzeń w latach 2004 – 2006 
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Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  

W prezentowanych na powyższym wykresie latach 2004 i 2005 kwota 

środków przeznaczanych na opiekę społeczną nie przekroczyła 40 zł na 

jednego mieszkańca gminy Ojrzeń. W 2006 roku kwota ta wyniosła blisko 95 

złotych na jednego mieszkańca, ale była spowodowana klęską żywiołową, o 

której wspomniano już wcześniej. Beneficjentów świadczeń z opieki 

społecznej obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 17. Beneficjenci pomocy z opieki społecznej w gminie Ojrzeń w latach 

2004 – 2006. 

Odbiorcy pomocy z opieki społecznej w poszczególnych latach 2004 2005 2006 

Liczba rodzin korzystających z opieki społecznej 

 

295 317 355 

Liczba osób korzystających z opieki społecznej 

 

1.111 989 1.112 

% liczby osób korzystających z opieki społecznej w stosunku do wszystkich 

mieszkańców 

 

24,4% 21,7% 24,6% 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  

 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń opieki społecznej w 

omawianym okresie ma wyraźnie tendencję wzrostową i tak w 2004 roku z 

pomocy skorzystało 295 rodzin, w 2005 roku 317 rodzin, a w 2006 roku już 
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355 rodzin, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu liczby osób 

otrzymujących te świadczenia. 
 

W ramach zadań finansowanych ze środków przeznaczonych na opiekę 

społeczną ważną społecznie rolę odgrywa dożywianie dzieci w szkołach. Z tej 

formy pomocy w latach 2004 – 2006 skorzystało łącznie ponad 800 dzieci. 

Środki finansowe oraz liczbę dzieci, które skorzystały z pomocy 

społecznej w formie posiłków w szkole przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 18. Liczba dzieci oraz kwota przeznaczona na posiłki w szkole w latach  

2004 – 2006. 

 
Rok Kwota Liczba dzieci 

2004 99.943 252 

2005 116.892 283 

2006 108.306 294 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych systematycznie 

zwiększa się liczba dożywianych dzieci przy podobnej wielkości środków 

finansowych przeznaczanych na tę formę pomocy społecznej. 

 

 
Wykres 6. Wydatki ze środków opieki społecznej na jednego beneficjenta w 

latach 2004 – 2006. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  
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Do najczęstszych przyczyn ubiegania się o środki finansowe z pomocy 

społecznej należą: długotrwała choroba, ubóstwo, bezradność, wielodzietność 

oraz bezrobocie. 

W kontekście przedstawionych informacji wynika, że wydatki na 

pomoc społeczną systematycznie się zmniejszają jednak i tak stanowią 

poważne obciążenie budżetu gminy. Władze lokalne intensyfikują działania 

osłonowe, szczególnie dla osób najbardziej oczekujących takiej pomocy. 

Najbardziej negatywnym zjawiskiem jest fakt wzrostu rodzin korzystających 

z opieki społecznej przy jednoczesnym utrzymaniu się poziomu w liczbie 

osób, co świadczy o tym, iż osoby korzystające z pomocy zakładają swoje 

rodziny. Problem stanowi również niski poziom wykształcenia i kwalifikacji 

osób najczęściej korzystających z opieki społecznej. 

 

2.4.4. Kultura 

Gmina Ojrzeń nie posiada gminnego ośrodka kultury, dlatego działania 

związane z upowszechnianiem kultury na terenie gminy spoczywają głównie 

na Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu oraz szkołach. Praktycznie cała 

ludność zamieszkująca gminę, obsługiwana jest przez jeden punkt 

biblioteczny.  

Tabela 19. Struktura działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu na 

tle wskaźników powiatu ciechanowskiego.  

 Zbiory biblioteczne Zakup książek Czytelnicy Wypożyczenia do 

domu 

Liczba 
woluminów 

Woluminy na 
100 mieszk. 

Zakup 
książek 

Zakup na 100 
mieszk. 

Liczba 
czytelników 

Czytelnicy na 
100 mieszk. 

Liczba 
wypożyczeń 

Wypożycz. 
na 100 

mieszk. 

Powiat  

Ciech. 

 

365.949 402 8,950 9,8 17.887 19,7 356.484 392 

Gmina 

Ojrzeń 

 

15.297 349 429 9,8 752 17,1 15.471 352 

Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. 

Z powyższego zestawienia wynika, że ilość czytelników jak i posiadane 

zbiory woluminów kształtują się na poziomie lekko poniżej wskaźników 

dotyczących całego powiatu. Na porównywalnym poziomie kształtuje się 

jedynie struktura zakupów, co świadczy o trosce samorządu o dostarczanie 

nowych pozycji do księgozbioru. Nowe zakupy powodują, że utrzymuje się 

ciągle wysoka liczba czytelników. Dane zaprezentowane w powyższej tabeli 

lokują Gminną Bibliotekę Publiczną w Ojrzeniu w czołówce tego typu 
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placówek w powiecie ciechanowskim pomimo niższych wskaźników 

dotyczących całego powiatu, ponieważ zaprezentowane wskaźniki zawyża 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu prowadzona jest również 

działalność promocyjna. Książkę promuje się poprzez wystawy tematyczne, 

gazetki ścienne, lekcje biblioteczne, gazetki i wystawy związane z 

ekranizacjami literackimi, wieczory literackie, pogadanki dla dzieci. Ponadto 

biblioteka udostępnia szkołom wydawnictwa związane z przedstawieniami 

teatralnymi, np „Nasz teatrzyk”, „Teatr w szkole”, „Teatrzyk supełków”, 

„Bajki samo-grajki”, i inne. Biblioteka organizuje także konkursy na 

najładniejszy rysunek dziecięcy na temat: ostatnio przeczytanej książki, 

dyskusje o bohaterach literackich. Organizowane są również spotkania z 

lokalnymi twórcami. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż wobec braku scentralizowanego 

ośrodka kultury na poziomie gminy Ojrzeń, oprócz GBP rolę animatora 

kultury wypełniają także szkoły. Szkoły jawią się jako ośrodki kultury, które 

z konieczności przejmują na siebie rolę szerzenia kultury w gminie Ojrzeń 

poprzez organizację, różnych akcji i imprez okolicznościowych. Ponadto 

szkoły prowadzą koła zainteresowań, często o charakterze 

ponadprogramowym i pozaszkolnym.  

Na terenie gminy Ojrzeń kultura masowa szerzona jest także przez 

sport. Organizowanych jest wiele imprez sportowych, np. turnieje piłki 

nożnej, koszykowej, działają przyszkolne hale sportowe dostępne nie tylko 

dla uczniów, ale dla wszystkich mieszkańców gminy w godzinach 

popołudniowych. W zakresie aktywności sportowej w gminie, należy zwrócić 

uwagę na fakt istnienia drużyny piłki nożnej „Tęcza Ojrzeń”, która od kilku 

lat toczy rozgrywki z coraz lepszymi wynikami, czego efektem jest obecny 

awans do rozgrywek szczebla okręgowego. 

 Na terenie gminy brak jest stałego kina. Najbliższe kino zlokalizowane 

jest w mieście powiatowym Ciechanowie – z kolei do teatru jest już znacznie 

dalej – najbliższe znajdują się w Warszawie.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w gminie Ojrzeń 

realizowane są podstawowe funkcje upowszechniania kultury i sportu. Jednak 

zakres działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz klubów sportowych w 

tym drużyny piłkarskiej zależny jest głównie od posiadanych na ten cel 

funduszy.  
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2.4.5. Oświata  

 

 Na terenie gminy Ojrzeń funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 2 

gimnazja. Brak jest szkół średnich, które leżą w gestii powiatu. 

 Łącznie do wszystkich typów szkół uczęszcza 568 uczniów z tego 81 to 

dzieci w wieku przedszkolnym.  

 

 Podstawowe dane dotyczące charakterystyki szkół podstawowych i 

gimnazjów leżących w gestii władz gminnych przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Tabela 20. Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów w poszczególnych szkołach. 

 

Szkoła Liczba uczniów 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba uczniów 

na jednego 

nauczyciela 

Szkoła Podstawowa 

w Kicinie 
63 7 (w tym „0”) 13 4,8 

Szkoła Podstawowa 

w Kraszewie 
82 7 (w tym „0”) 25 3,2 

Szkoła Podstawowa 

w Luberadzu 
46 5 (w tym „0”) 11 4,2 

Szkoła Podstawowa 

w Młocku 
101 7 (w tym „0”) 22 4,6 

Szkoła Podstawowa 

w Ojrzeniu 
61 7 (w tym „0”) 12 5 

Razem szkoły 

podstawowe 
353 32 83 Średnia 4,3 

Gimnazjum w 

Kraszewie 
118 6 - - 

Gimnazjum w 

Młocku 
97 6 - - 

Razem gimnazja 215 12 - 
- 

 

Ogółem 568 44 83 

Średnia szkoły 

podst. + 

gimnazjum. 

6,8 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  
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Oddziały i liczbę dzieci uczęszczających na wychowanie przedszkolne 

obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 21. Wychowanie przedszkolne 

 

Wyszczególnienie Liczba dzieci 

Oddział „0” przy SP w Kicinie 12 

Oddział „0” przy SP w Luberadzu 8 

Oddział „0” przy ZS w Młocku 22 

Oddział „0” przy ZS w Kraszewie 14 

Oddział „0” przy ZPO w Ojrzeniu 25 

Razem 81 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  

 

 

Z powyższych danych oraz z Rocznika Statystycznego Województwa 

Mazowieckiego 2006, wynika, iż w Polsce na jednego nauczyciela w 

szkołach podstawowych przypada 14 uczniów, w gimnazjach 8 – ogółem zaś 

9 uczniów na jednego nauczyciela. Dla porównania w województwie 

mazowieckim liczby te kształtują się następująco: szkoły podstawowe – 15 

uczniów, gimnazja 18 – ogólnie zaś 16 uczniów na nauczyciela.  

Na jeden oddział szkolny w gminie Ojrzeń w szkołach podstawowych 

przypada 11 uczniów, w gimnazjach 18 – zaś średnia ogółem ok.13. W 

województwie mazowieckim liczby te wyglądały następująco: szkoły 

podstawowe – 21 uczniów, gimnazja – 25 uczniów, ogółem zaś – 22 uczniów 

na oddział.  

Wskaźniki pod tym względem kształtują się korzystnie dla gminy 

Ojrzeń, gdyż w szkołach podstawowych wynosi on 4,8 ucznia na jednego 

nauczyciela, a łącznie z gimnazjum 6,8 co jest znacznie korzystniejszym 

wskaźnikiem w porównaniu z krajem i województwem. Teoretycznie daje to 

szansę na lepszy kontakt ucznia z nauczycielem, powoduje staranniejsze i na 

wyższym poziomie wykształcenie i nauczanie. Praktyka jednak jest inna 

bowiem przeprowadzone testy wykazały, iż mniejsza liczba uczniów na 

jednego nauczyciela nie przekłada się w gminie Ojrzeń na wyniki w nauce. 

Negatywnym zjawiskiem jest więc tak niskie obłożenie uczniami szkół, co 

powoduje generowanie nieuzasadnionych wysokich kosztów utrzymania tylu 

szkół gminie. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na budżet gminy, ponieważ 

znacząco zwiększa nakłady na obsługę oświaty i jest ekonomicznie 

nieuzasadnione.   

 

 Szkoły średnie, w których podejmują dalszą edukację mieszkańcy 

gminy Ojrzeń usytuowane są przeważnie w okolicznych miastach – 

większość młodzieży uczy się w Ciechanowie i Płońsku. Sporadyczne są 

wypadki edukacji w innych miejscowościach. Zapewniają one wykształcenie 
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zawodowe, średnie techniczne, oraz w przypadku liceów stanowią bazę do 

dalszej edukacji. Należy tu wspomnieć o szkole rolniczej w Gołotczyźnie ( 

gmina Sońsk) – szkole z dużymi tradycjami, a biorąc pod uwagę charakter 

gminy – wybitnie rolniczy, oraz wejście Polski do Unii Europejskiej, a co z 

tym związane, konieczność unowocześnienia i zmodernizowania produkcji 

rolnej, placówka ta może odegrać dużą rolę, nie tylko edukacyjną dla 

mieszkańców gminy Ojrzeń. Ze względu na to, iż placówki o charakterze 

szkół średnich leżą w gestii władz powiatowych trudne jest ich modelowanie 

na poziomie gminnej strategii – wpływ na kierunki ich rozwoju będzie 

zaledwie pośredni. 

  

Kolejnym elementem analizy stanu szkolnictwa w gminie Ojrzeń jest 

oszacowanie na podstawie, danych historycznych przewidywanej liczby 

uczniów w poszczególnych grupach wiekowych. Analiza ta ma dostarczyć 

wytycznych do części planistycznej odnośnie zapotrzebowania na określoną 

wydajność poszczególnych rodzajów szkół. Prognoza szkolnictwa wynika z 

przedstawionej wcześniej prognozy demograficznej gminy. 

W poniższej tabeli zaprezentowano szacunkową prognozę liczby 

uczniów w poszczególnych grupach wiekowych w ciągu najbliższych 9 

latach. 

Tabela 22. Przewidywana liczba uczniów szkół gminnych w wybranych 

grupach wiekowych w latach 2010 i 2015. 

Grupa wiekowa 2010 2015 

7-12 282 556 

13-15 180 120 

16-18 242 190 

 Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  

Zestawienie powyższe wyraźnie wskazuje, iż w związku z niskim 

przyrostem naturalnym, zmniejszy się liczba uczniów w grupach wiekowych 

przynależnych do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. 

Jedynie w szkołach podstawowych, w związku z przewidywanym 

odwróceniem niekorzystnego trendu przyrostu naturalnego, można 

spodziewać się za ok. 9 lat ponownego wzrostu liczby uczniów. Element ten 

został uwzględniony w kontekście strategii oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 
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Z powyższych informacji wynika, że system szkolnictwa w gminie 

Ojrzeń prowadzony jest jedynie na poziomie szkół podstawowych i 

gimnazjum, a zaprezentowane powyżej wskaźniki powodują, iż należy 

przeprowadzić w najbliższym czasie reorganizację sektora oświaty w gminie 

Ojrzeń, w celu bardziej efektywnego i ekonomicznego gospodarowania 

środkami finansowymi przeznaczonymi na oświatę z budżetu gminy. 

 

2.4.6. Ochrona zdrowia 

 

Na terenie gminy Ojrzeń obsługę ludności w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej zapewniają: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANALEX” w Ojrzeniu. 

 Gabinet Stomatologiczny w Ojrzeniu.  

 Apteka. 

Tabela 23. Liczba lekarzy i personelu medycznego, obsługująca mieszkańców 

gminy Ojrzeń. 

Personel medyczny Liczba 

Lekarze 2 

Lekarze stomatolodzy 1 

Pielęgniarki 5 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

Liczba personelu medycznego nie zmienia się od kilku lat, bowiem z 

dotychczasowych doświadczeń wynika, iż baza medyczna w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej jest na wystarczającym poziomie i zaspokaja 

w pełni potrzeby mieszkańców gminy Ojrzeń. Pacjenci nie mają problemów 

w kontakcie z lekarzami, ponieważ w celu wykonania badań 

specjalistycznych czy też specjalistycznego leczenia korzystają z usług 

lekarzy poza granicami gminy– przeważnie w pobliskim Ciechanowie gdzie 

zlokalizowany jest duży szpital pełniący funkcję szpitala wojewódzkiego oraz 

kilku przychodniach opieki zdrowotnej. Na terenie Ojrzenia funkcjonuje 

również gabinet dentystyczny oraz apteka.  

Reasumując powyższe informacje, należy stwierdzić, iż w gminie Ojrzeń 

nie występują trudności dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 
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2.4.7. Mieszkalnictwo 

 

Zasoby mieszkaniowe w gminie Ojrzeń na koniec 2006 r. wynosiły 

1151 mieszkań. Na jedno mieszkanie w woj. mazowieckim przypada 2,93 

osoby (kraj – 3,20), zaś w gminie Ojrzeń wskaźnik ten jest wyższy – 3,70. 

Nieco wyższa od średniej krajowej (3,48) jest liczba izb w mieszkaniu – w 

gminie wynosi ona 3,56. W rezultacie na izbę w województwie przypada 0,89 

osoby, w kraju wskaźnik ten jest wyższy – 0,92 zaś w gminie jeszcze wyższy 

– 1,04. Przeciętne mieszkanie w województwie ma powierzchnię 58,5 m
2
 i 

jest mniejsze od średniego w kraju (61,5 m
2
) oraz mniejsze od średniego w 

gminie Ojrzeń – 62,1 m
2
. Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych 

przedstawiono w poniższej tabeli nr 24 oraz wykresie nr 7.  

 

 
Tabela nr 24. Warunki mieszkaniowe w gminie Ojrzeń na tle Polski i województwa 

mazowieckiego. 

  

  Przeciętna liczba 

izb w mieszkaniu 

Powierzchnia 

użytkowa 1 

mieszkania (m
2
) 

Liczba osób na 

1 mieszkanie 

Liczba osób na 1 

izbę 

Polska 3,48 61,5 3,20 0,92 

Woj. mazowieckie 3,30 58,5 2,93 0,89 

Gmina Ojrzeń 3,56 62,1 3,70 1,04 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

 

 

Wykres 7. Warunki mieszkaniowe w gminie Ojrzeń na tle Polski i 

województwa mazowieckiego. 
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Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 
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Jak wynika z powyższych danych sytuacja mieszkaniowa w gminie 

Ojrzeń wypada gorzej na tle kraju i województwa mazowieckiego. Wpływ na 

taką sytuację ma z pewnością fakt, iż ok. 99% mieszkań znajduje się w 

zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.  

Zasoby mieszkaniowe według form własności na terenie gminy 

kształtują się następująco:  

Tabela 25. Struktura własnościowa zasobów mieszkaniowych. 

Wyszczególnienie Miejscowość Liczba mieszkań % 

Własność komunalna Kraszewo 3  

Luberadz 1 

Lipówiec 2 

Nowa Wieś 4 

Ojrzeń 2 

Ogółem  12 1% 

Własność prywatna Wszystkie jednostki osadnicze 1214 97,4% 

Własność spółdzielcza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ojrzeniu 20 1,6% 

Ogółem  1246 100% 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń 

Na terenie gminy Ojrzeń przytłaczająca większość zasobów 

mieszkaniowych znajduje się w rękach prywatnych posiadaczy. Jak już 

wcześniej wspomniano przeważa zabudowa zagrodowa, powiązana z 

rolniczym charakterem gminy. Budownictwo jednorodzinne koncentruje się 

głównie w Ojrzeniu, Kraszewie i Młocku. Ponadto na terenie gminy działa 

jedna spółdzielnia mieszkaniowa, dysponująca jednak tylko dwoma blokami, 

o łącznej liczbie mieszkań – 20.  

Warunki mieszkaniowe są ściśle skorelowane ze stanem technicznym 

budynków stanowiących zasoby mieszkaniowe. Te z kolei według okresu 

budowy szacuje się następująco: 

 Okres przed 1945r   -  20% 

 1945 – 1960           -  20% 

 1961 – 1978           -  38% 

 1979 – 2006           -  22% 

Z zasobów mieszkaniowych około 15% to mieszkania o palnym 

materiale ścian, z których większość kwalifikuje jedynie do wymiany. 

W zakresie budownictwa jednorodzinnego zarysowały się dwie dość 

wyraźne tendencje. Z jednej strony, w ciągu prezentowanych lat, powstają 
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nowe inwestycje w postaci budowy nowych domów, to z drugiej strony, 

inwestycje w rozbudowę domów już istniejących utrzymują się na bardzo 

niskim poziomie z tendencją malejącą.  

Tabela 26. Liczba pozwoleń na budowę i rozbudowę budynków mieszkalnych 

w gminie Ojrzeń w latach 2004 – 2006  

 

Liczba udzielonych pozwoleń 2004 2005 2006 

Na budowę 8 4 8 

Na rozbudowę 1 3 1 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

 

 

 

Wykres 8. Rozwój budownictwa jednorodzinnego w gminie Ojrzeń w latach  

2004 – 2006.  
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Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 
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2.4.8. Bezpieczeństwo publiczne 

W gminie Ojrzeń zlokalizowany jest Posterunek Policji, który swoim 

zasięgiem działania obejmuje obszar całej gminy. Podstawowe wskaźniki 

statystyczne funkcjonowania Posterunku oraz przestępczości w gminie Ojrzeń 

obrazują poniższe tabele. 

Tabela 27. Zatrudnienie na Posterunku Policji w Ojrzeniu w latach 2004-2006  

 

Rok 2004 2005 2006 

Stan etatowy 1+3 (1wakat) 1+2 (2 wakaty) 1+3 (1wakat) 

Źródło: Posterunek Policji w Ojrzeniu. 

 

 

 

Tabela 28. Podstawowe wskaźniki przestępczości w gminie Ojrzeń w 2006 

roku 

 

Posterunek 

Policji w 

Ojrzeniu 

Wszczęte Zakończone Stwierdzone 
Czyny 

nielet. 
Wykryte 

% 

wykrycia 
Podejrzani Nieletni 

Ogółem 

przestępstw 
60 73 62 8 49 77,8 48 9 

Razem 

kryminalne 
41 49 36 6 22 59,5 25 8 

Razem 

gospodarcze 
2 2 1 0 1 100 1 0 

Pozostałe 

p-stwa 
17 22 25 2 26 100 22 0 

Źródło: Posterunek Policji w Ojrzeniu. 

 

 

Z powyższej tabeli wynika, iż współczynnik wykrywalności w latach 

2004 – 2006 w gminie Ojrzeń jest bardzo wysoki. Najczęściej występującymi 

przestępstwami, są kradzieże z włamaniami i inne kradzieże przeciwko 

mieniu prywatnemu. 
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Tabela 29. Liczba zdarzeń odnotowanych przez Posterunek Policji w Ojrzeniu 

w latach 2004- 2006. 

 

Rodzaj przestępstw 2004 2005 2006 

Liczba przestępstw 78 98 79 

Rozbój 0 0 0 

Kradzież z włamaniem 12 12 4 

Kradzież samochodów 0 0 0 

Kradzieże 12 14 20 

Bójki / pobicia 0 0 0 

Wymuszenia rozbójnicze 0 0 0 

Przestępstwa o podłożu 

seksualnym 

0 0 2 

Inne przestępstwa 54 71 53 

Źródło: Posterunek Policji w Ojrzeniu. 

 

Tabela 30. Ilość sporządzonych wniosków o ukarania i nałożonych mandatów 

karnych w latach 2004 - 2006 

 

Rodzaj wykroczenia 2004 2005 2006 

Liczba wykroczeń 51 62 45 

Art. 51§ 1 i 2 Kodeksu wykroczeń - 

zakłócanie porządku publicznego 
0 7 2 

Art. 87 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń – 

prowadzenie pojazdu mechanicznego 

w stanie po użyciu alkoholu 

0 7 1 

Art. 43 Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości (zabroniona sprzedaż 

alkoholu) 

0 0 0 

Inne 51 48 42 

Mandaty Karne Kredytowe 66 75 25 

Źródło: Posterunek Policji w Ojrzeniu. 
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Z dokonanej powyżej analizy wynika, że współczynnik wykrywalności 

przestępstw na terenie gminy Ojrzeń kształtuje się na bardzo wysokim 

poziomie. Przestępstwa, które najbardziej są dokuczliwe dla mieszkańców 

gminy Ojrzeń, to kradzieże przeciwko mieniu prywatnemu, zwłaszcza 

kradzieże z włamaniami, natomiast niewielki jest odsetek przestępstw z 

użyciem przemocy, czyli przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Poprzez 

sprawne działania policji społeczeństwo gminy czuje się bezpiecznie. 

Ponadto Posterunek Policji w Ojrzeniu w 2007 roku będzie realizował 

program – „Razem bezpieczniej na terenie gminy Ojrzeń”. Główne priorytety 

programu to: skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i 

wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnej. Zadania będą 

realizowane przy współpracy samorządu gminy, szkół oraz innych 

podmiotów i organizacji społecznych z terenu gminy Ojrzeń.  

 

2.3.9. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Na terenie gminy Ojrzeń działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Są to jednostki w Ojrzeniu i Kraszewie, które są wpisane do Krajowego 

Systemu Ratownictwa Drogowego oraz w Młocku i Luberadzu. 

 
Tabela 31. Liczba członków OSP w gminie Ojrzeń na koniec 2006 roku. 

 
Miejscowość Liczba członków OSP 

Ojrzeń 38 

Kraszewo 28 

Młock 20 

Luberadz 22 

Razem 108 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

 

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Ojrzeń posiadaj strażnice oraz 

wyposażone są w samochody bojowe w tym: 

 OSP Ojrzeń  2 samochody - lekki i średni.   

 OSP Kraszewo 2 samochody – lekki i średni. 

 OSP Luberadz – 1 samochód – lekki. 

 OSP Młock – 1 samochód –średni. 
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Ponadto gmina Ojrzeń objęta jest ochroną przeciwpożarową zapewnianą 

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. 

Dysponuje ona cięższym sprzętem i w razie większych akcji gaśniczych 

wspiera jednostki lokalne.  

 
Tabela 32. Wydatki z budżetu gminy Ojrzeń na działalność jednostek OSP w 

latach 2004 -2006. 

 
Rok Kwota w zł 

2004 137 784 

2005 50 364 

2006 37 914 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatkowanie znacząco 

wyższych środków finansowych w 2004 roku w porównaniu do lat 2005 i 

2006 spowodowane było zakupem samochodów na wyposażenie OSP. Jednak 

sprawne funkcjonowanie OSP wymaga ciągłego podwyższania wartości 

bojowej tych jednostek dlatego w najbliższych latach planuje się zakup 

kolejnych nowych samochodów strażackich – lekkiego dla OSP Kraszewo i 

średniego dla OSP Ojrzeń. Modernizacjom i poprawom stanu użyteczności 

zostaną poddane również budynki remiz i strażnic będących w posiadaniu 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Aktywne działania interwencyjne oraz profilaktyczne prowadzone 

przez Ochotniczą Straż Pożarną sprawiają, iż zagrożenie pożarowe na terenie 

gminy Ojrzeń nie stanowi większego zagrożenia dla bieżącego życia 

mieszkańców, ani dla ewentualnego kierunku dalszego rozwoju. Władze 

gminy planują zatem dalszy rozwój tej formy działalności i aktywności 

społecznej. 

 

2.5. Sfera gospodarcza 

2.5.1 Podmioty gospodarcze 

Na koniec 2006 roku w gminie Ojrzeń było zarejestrowanych 168 

podmiotów gospodarczych oraz 2 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne. 



Strategia rozwoju gminy Ojrzeń na lata 2007-2015 

 44 

Tabela 33. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie 

gminy Ojrzeń  w latach 2004 – 2006.   

Lata 2004 2005 2006 

Liczba podmiotów 157 152 168 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  

 

Na terenie gminy Ojrzeń w ostatnich trzech latach zanotowano znaczny 

przyrost łącznej liczby podmiotów gospodarczych. Tendencja ta jest 

jednoznacznie pozytywna, ponieważ w I półroczu 2007 roku liczba 

podmiotów zarejestrowanych wynosiła 178, co tylko w tym okresie powoduje 

wzrost o 10 nowych podmiotów gospodarczych. Dużo gorzej jednak wygląda 

analiza struktury tych działalności. W ogólnej liczbie zarejestrowanych 

rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej zdecydowaną dominującą 

rolę odgrywały firmy usługowe 70 i handlowe 33, produkcyjna 5, Usługowo-

handlowa 27, produkcyjno-handlowa 18 oraz transportowo-usługowa 15. 

  Strukturę wyżej wymienionych rodzajów prowadzonej działalności 

gospodarczej obrazuje poniższy wykres nr 9. 

Wykres 9. Struktura podmiotów gospodarczych z terenu gminy Ojrzeń  

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń.  
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 Z powyższego wykresu zaobserwować można, iż działalność usługowa 

stanowi 45% wszystkich podmiotów prowadzących działalność następnie 

działalność handlowa 33%, działalność usługowo-handlowa 27%, 

produkcyjno-handlowa 18%, transportowo-usługowa 15% oraz produkcyjna 

15% 

Ogólne porównanie struktury podmiotów gospodarczych wypada 

niezbyt korzystnie. Dominująca rola handlu i usług wskazuje na relatywnie 

niski rozwój gospodarczy, zwłaszcza, iż handel w gminie Ojrzeń jest 

nastawiony wyłącznie na obsługę rynku lokalnego. Nie jest w zasadzie 

realizowana działalność handlowa nastawiona na klientów spoza gminy. 

Należy także zwrócić uwagę, iż podmioty handlowe charakteryzują się raczej 

stabilnością, związaną z ugruntowaną pozycją na rynku lokalnym i brakiem 

konkurencji, oraz faktem, iż oferują produkty spożywcze, pierwszej potrzeby 

– a więc dobra szybko-zbywalne. Jednak sytuacja taka grozi stagnacją 

gospodarczą gminy, ponieważ brak jest na jej terenie dużych zakładów 

produkcyjnych, a odsetek rodzimych podmiotów produkcyjnych jest 

znikomy. Ponadto gmina zlokalizowana jest w dość znacznych odległościach 

od centrów przemysłowych. 

Do najważniejszych podmiotów działających na terenie gminy Ojrzeń 

możemy zaliczyć: 

1. Działalność produkcyjna: piekarnia, produkcja palet i opakowań 

drewnianych, wyrób pomników i nagrobków.  

2. Działalność usługowa: stacja paliw, usługi budowlane, fryzjerstwo.  

3. Działalność handlowa: sklepy spożywcze, handel obwoźny.  

 Na podstawie powyższej analizy należy stwierdzić, iż na terenie gminy 

Ojrzeń nie można mówić o wykrystalizowaniu się charakteru gospodarczej 

działalności, ani tym bardziej o powstaniu tradycji gospodarczej na tym 

terenie – z pominięciem oczywiście produkcji rolnej, która omówiona 

zostanie w oddzielnym podrozdziale. Z punktu widzenia Strategii gminy 

Ojrzeń za kluczowe należy uznać rozwój w grupie podmiotów z działalności 

produkcyjnej. Zatem skoncentrować należy się przede wszystkim na 

przyciągnięciu inwestycji z zewnątrz, mogących ożywić gospodarczo gminę, 

przy jednoczesnym popieraniu i stworzeniu warunków do rozwoju rodzimej 

przedsiębiorczości. Za kluczowe tutaj należy uznać stworzenie takiej 

infrastruktury technicznej na terenie gminy, która umożliwi i ułatwi 

funkcjonowanie zarówno firmom lokalnym, jak i zachęci inwestorów 

zewnętrznych.  

Powyższe informacje skłaniają do sformułowania kilku ogólnych 

wniosków dotyczących stanu i rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy 
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Ojrzeń, co przedstawia się następująco: Liczba podmiotów gospodarczych 

działających na terenie gminy Ojrzeń, jak i dynamika ich przyrostu powoduje, 

iż dają się zauważyć pozytywne tendencje umiarkowanego wzrostu 

przedsiębiorczości. Niekorzystnie natomiast kształtuje się struktura 

podmiotów gospodarczych, ponieważ zdecydowaną większość stanowią 

podmioty usługowe i handlowe. Za to znikomy odsetek stanowią podmioty 

produkcyjne. Poza rolnictwem brak jest w gminie Ojrzeń gałęzi gospodarki, 

wokół której rozwijałaby się cała branża, i która oddziaływałaby na trendy 

gospodarcze powodując ożywienie gospodarcze poprzez tworzenie nowych 

miejsc pracy. Strategicznym działaniem wydaje się być pozyskanie na teren 

gminy Ojrzeń dużego lub średniego zakładu produkcyjnego, który stanie się 

gospodarczym kołem zamachowym i na zasadzie „klastra” skupi wokół siebie 

większość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. 

 

2.5.2. Banki 

Na terenie gminy prowadzą działalność gospodarczą dwa banki. Są to: 

Bank Spółdzielczy z Gąsocina i Spółdzielcza Grupa Bankowa z Ciechanowa. 

Obydwa banki są bankami z grupy banków obsługujących sektor rolniczy. 

Placówka SGB z Ciechanowa prowadzi kompleksową obsługę mieszkańców, 

zapewniając rachunki osobiste, kredyty konsumpcyjne i lokaty. Podkreślić 

należy, iż jednak tylko niewielki odsetek przedsiębiorców z terenu naszej 

gminy korzysta z komercyjnych kredytów bankowych. Wpływ na to ma 

charakter prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, która 

praktycznie jest samofinansująca i raczej nie nastawiona na rozwój, a raczej 

na podnoszenie jakości usług – drobny handel. W zakresie kredytowania 

przedsiębiorcy korzystają przeważnie z usług banków w pobliskich 

miejscowościach – Płońsku i Ciechanowie, gdzie zlokalizowane są banki o 

charakterze kredytowo – detalicznym, np.: Bank PKO BP S.A., PeKaO S.A. 

BGŻ, Kredyt Bank, Bank Zachodni WBK. Zakres usług bankowych 

oferowanych na rynku lokalnym należy uznać za wystarczający. Dotyczy to 

zarówno oferty skierowanej do podmiotów gospodarczych różnych branż i 

wielkości, jak i gospodarstw domowych.  

Z powyższych danych można wywnioskować, iż ogólny poziom usług 

bankowych oraz ich dostępność na rynku lokalnym należy uznać za 

wystarczający. Pozytywny jest również fakt rozszerzania oferty 

poszczególnych banków, tak po stronie kredytowej, jak i po stronie 

depozytowej. 
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 2.5.3. Rolnictwo 

 

Gmina Ojrzeń ma charakter typowo rolniczy. Według danych Urzędu 

Gminy, na jej terenie na koniec 2006 roku zarejestrowanych było 943 

indywidualne gospodarstwa rolne, które zajmują powierzchnię ok. 9 tys. 

hektarów. Na terenie gminy znajdują się także tereny należące do Lasów 

Państwowych, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz inni 

użytkownicy gruntów rolnych. Główne ich grupy prezentuje poniższa tabela. 
 

Tabela nr 34. Główne grupy użytkowników ziemi rolnej na terenie gminy 

Ojrzeń. 
Struktura Powierzchnia ha % 

Indywidualne gospodarstwa 

rolne 

8.900 82 

RSP 258 2,33 

Lasy państwowe 1679 15,4 

AWR SP (PFZ) 18 0,16 

Pozostałe grunty własności 

publicznej i społecznej 

12 0,11 

 

Razem 

 

10.914 

 

100 

   Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dominującą formą 

własności jest sektor gospodarstw indywidualnych, do którego należy 82% 

gruntów. Zmiany liczby i struktury gospodarstw rolnych w latach 2004 – 

2006 prezentuje poniższe zestawienie. 

 
Tabela 35. Zmiany liczby i struktury obszarowej gospodarstw rolnych w latach 2004– 

2006.  

 2004 
2005 2006 

Grupy 

obszarowe 

gospodarst

w w ha 

Liczba 

gospodarst

w 

% Liczba 

gospodarst

w  

% Liczba 

gospodarst

w 

% 

1 – 2  103 13,7 120 13,6 137 14,5 

2 – 5  177 23,5 215 24,3 229 24,4 

5 – 7  83 11 101 11,4 98 10,4 

7 – 10 127 16,8 148 16,7 157 16,6 

10 – 15  124 16,5 145 16,4 153 16,2 

15 – 20  57 7,6 68 7,7 76 8,1 

20 – 50  77 10,2 83 9,4 88 9,3 

50 – 100  5 0,7 4 0,5 4 0,4 

Powyżej 100 0 0 0 0 1 0,1 

Ogółem 753 100 884 100 943 100 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 
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Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na koniec 2006 roku 

wynosiła w gminie – 9,5ha. Powyższe dane wskazują, że na obszarze gminy 

nieznacznie przeważają gospodarstwa małe i średnie o powierzchni od 2 – 5 

ha, 7 – 10ha oraz 10 – 15ha, które stanowią ok. 58% ogółu gospodarstw. 

Gospodarstwa duże i bardzo duże o powierzchni przekraczającej 20ha 

stanowią nie całe 10% ogółu wszystkich gospodarstw. Porównanie ostatnich 

trzech lat wskazuje na wzrost gospodarstw o średniej wielkości, co świadczy 

o pozytywnym zjawisku konsolidacji gospodarstw poprzez łączenie małych 

nieopłacalnych gospodarstw w większe i duże. Poprawia to ich zdolności 

produkcyjne, a także jakość i konkurencyjność na rynku.  
 

2.5.3.1 Uwarunkowania przyrodnicze produkcji rolniczej 

 

Klimat 

 

Gmina Ojrzeń leży w strefie klimatycznej umiarkowanej, w pasie 

dzielnic środkowych, w obszarze o najmniejszym w Polsce opadzie rocznym 

ca 500mm. Cechami charakterystycznymi dla tej strefy jest krótkie i łagodne 

lato oraz długa, chłodna i śnieżna zima. W ciągu roku obserwuje się od 30 do 

50 dni mroźnych i od 110 do 130 z przymrozkami. Średnia roczna 

temperatura powietrza jest dosyć niska i kształtuje się na poziomie ok. 6,6
0
C, 

chociaż obecnie obserwujemy zaskakujące zmiany klimatyczne w kierunku 

krótkich i ciepłych zim i długiego i upalnego lata. 

Okres wegetacyjny ze średnią temperaturą powyżej 5
0
C należy do 

przeciętnych i trwa ok. 210 dni. Na obszarze gminy przeważają wiatry 

zachodnie o średnich prędkościach 3,9 – 6,4 m/sek. Stwarza to korzystne 

warunki wietrzne na przeważającym obszarze gminy.  

 

Jakość, klasy i wykorzystanie gleb 

 

Zintegrowany wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

obliczony przez IUNG Puławy (uwzględniający ocenę punktową gleb, rzeźby 

terenu, klimatu i warunków wodnych) wynosi dla gminy Ojrzeń 48,8 

punktów – w stu punktowej skali. Porównując z gminami naszego powiatu, 

klasyfikuje on nas na ostatnim miejscu – dla porównania w gminie Opinogóra 

wynosi on 91,1. 
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Tabela 36. Struktura powierzchniowa gleb pod względem klas bonitacyjnych. 

 

Rodzaj Użytków Powierzchnia w ha Udział procentowy (%) 

Użytki orne (klasy bonitacyjne) 5592,7 56,34 

I 0 0 

II 0 0 

III A 44,52 0,45 

III B 182,54 1,83 

IV A 647,22 6,52 

IV B 797,29 8,03 

V 2246,81 22,63 

VI 1611,35 16,23 

VI RZ 62,97 0,63 

Użytki zielone (klasy bonitacyjne) 1960,5 19,75 

I 0 0 

II 0 0 

III 88,50 0,89 

IV 815 8,21 

V 978 9,85 

VI 79 0,79 

VI PSZ 0 0.00 

Lasy 1681 16,93 

Nieużytki 171,2 1,72 

Stawy 0,04 0,0004 

Nieruchomość 521,84 5,25 

Pow. Ogółem w ha/f 9927,28 - 

Użytki rolne 7553,20 76,08 

Pow. Ogółem w ha/p 3326,33 - 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002 r - Urząd Gminy Ojrzeń.  

 

 

Przeważający procent areału stanowią gleby słabe, co ma znaczący 

wpływ na efektywność i opłacalność produkcji rolnej. Grunty orne dobre i 

średnie jakościowo zaliczane do klas III i IV stanowią ok. 40% gruntów 

ornych (średnio w powiecie ciechanowskim – ok. 69%). W układzie 

przestrzennym gminy najkorzystniejsza dla rolnictwa struktura gruntów 

ornych występuje w rejonie wsi: Brodzięcin, Bronisławie, Kraszewo, Łebki 

Wielkie, Żochy, gdzie kl. III i IV zajmują ok. 50 – 65% gruntów ornych. 

Grunty orne słabe i bardzo słabe jakościowo (ponad 90% kl. V – VI) 

występują w sołectwach: Dąbrowa, Kicin, Luberadzyk, Młock, Baraniec, 

Przyrowa, Rzeszotko, Halinin, Osada Wola, Wojtkowa Wieś i Radziwie. 

Struktura użytków zielonych wg klas bonitacyjnych odznacza się przewagą 

łąk i pastwisk słabych jakościowo – ok. 55% to kl. V – VI jest to tendencja 

dominująca na obszarze całej Gminy. Jedynie w sołectwach Bronisławie, 

Skarżynek, Kraszewo i Żochy występuje struktura ziem dobrych oraz w 

sołectwach Łebki i częściowo Młock bardzo dobrych jakościowo. Analizując 
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przestrzenne zróżnicowanie jakości terenów użytkowanych rolniczo widzimy, 

iż skupiska gleb o dużych i średnich wartościach użytkowych, które stanowią 

podstawę dla intensywnej produkcji rolnej występują w północno-zachodniej, 

północno-wschodniej i wschodniej części gminy. Natomiast gleby słabe i 

bardzo słabe o niskich wartościach użytkowych dla produkcji rolnej 

występują na obszarze całej gminy. Koncentracja gleb bardzo słabych 

występuje w rejonie wsi: Zielona, Radziwie, Osada Wola, Halinin, Przyrowa, 

Młock, Baraniec, Kałki – kl. VI. i zajmują tam ok. 50% gruntów ornych.  

Ważnymi elementami dla określenia rozwoju rolnictwa oraz 

przestrzennego rozmieszczenia potencjałów produkcyjnych są formy 

użytkowani i własności użytków rolnych. Graficznie sposób wykorzystania 

gleb przedstawia wykres nr 10, upraszczający dane zaprezentowane w tabeli 

nr 36. 
 

 

Wykres nr 10. Sposoby zagospodarowania ziem rolnych w gminie Ojrzeń. 

 

56,34

19,75

16,93
5,25

1,72 0,0004

Użytki orne Użytki zielone Lasy Nieużytki Staw y Nieruchomość 

 
Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

 

Gmina odznacza się stosunkowo niskim udziałem użytków rolnych – 

ok. 56%, oraz stosunkowo wysokim udziałem gruntów pod lasami – ok. 17%. 

Struktura użytkowania gruntów wskazuje na dominującą rolę produkcji rolnej 

w strukturze gospodarczej gminy. Wykorzystanie gruntów na cele rolnicze 

jest zróżnicowane przestrzennie.Udział użytków rolnych w ogólnej 

powierzchni gruntów poszczególnych sołectw wynosi od ok. 35 % we wsi 

Rzeszotko, do ok. 90% we wsi Brodzięcin – jest to w przeważającej mierze 

spowodowane rozmieszczeniem terenów leśnych.  
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 W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne – 56,34% 

użytków rolnych. W poszczególnych sołectwach udział gruntów ornych w 

użytkach rolnych jest zróżnicowany i zależy w głównej mierze od ilości 

trwałych użytków zielonych. Największym udziałem gruntów ornych (do ok. 

80%) odznaczają się sołectwa: Brodzięcin, Dąbrowa, Luberadz, Halinin, 

Osada Wola, Zielona, Radziwie i Żochy.  

W gminie Ojrzeń udział trwałych użytków zielonych w powierzchni 

użytków rolnych wynosi ok. 20% i jest również zróżnicowany w układzie 

przestrzennym gminy od ok. 7,5% we wsi Brodzięcin do ok. 45% we wsi 

Wola Wodzyńska. Największe kompleksy użytków zielonych (30-45% 

użytków rol.) występują w sołectwach Gostomin, Grabówiec, Kicin, Kownaty 

Borowe, Rzeszotko, Trzpioły, Wola Wodzyńska i Lipówiec, natomiast 

najmniejsze (poniżej 20%) w sołectwach Brodzięcin, Dąbrowa, Kraszewo, 

Luberadz, Halinin, Osada Wola, Zielona i Żochy.  

 

Melioracje 

 

Na obszarze gminy Ojrzeń zostało zmeliorowane 1515ha użytków 

rolnych, w tym 788ha gruntów rolnych i 727ha użytków zielonych. Stopień 

zaspokojenia potrzeb wynosi 92,2% użytków rolnych (na gruntach ornych – 

97% a na użytkach zielonych 87,4%) i był wyższy niż średnio w skali 

powiatu ciechanowskiego 77,4%. Użytki rolne wymagające obecnie 

zabiegów melioracyjnych stanowią marginalny procent. 

 

 

2.5.3.2 Organizacja produkcji rolniczej. 

 

 

W warunkach gminy istnieje rozdrobnienie gospodarstw, z których 

blisko 50% użytkuje mniej niż 7ha. Skala produkcji takich gospodarstw jest 

zbyt mała, aby wytworzyć dochód pozwalający na swobodne utrzymanie 

rodziny. Istniejąca struktura powierzchniowa gospodarstw nie pozwala też w 

wielu wypadkach na ograniczenie kosztów jednostkowych produkcji rolnej 

ani też skutecznie konkurować z dostawcami dużych partii jednorodnego 

produktu.  

 

Poniższa tabela prezentuje strukturę zasiewów z wyszczególnieniem 

poszczególnych upraw i procentowych ich udziałem. 
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Tabela nr 37. Struktura zasiewów w gospodarstwach rolnych w gminie 

Ojrzeń. 

 
Rodzaj uprawy Powierzchnia w 

hektarach 

Udział procentowy 

Razem zboża 3423,71 88,05% 

Kukurydza  31,04 0,8% 

Ziemniaki 397,06 10,21% 

Buraki cukrowe 14 0,36% 

Pozostałe 22,32 0,58% 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

 

Ponad 80% struktury zasiewów stanowią kierunki ekstensywne, które 

w przypadku zmechanizowania procesów produkcji mogą uwolnić 

pozostające w rolnictwie ukryte zasoby siły roboczej. Szanse znalezienia 

zatrudnienia i uzyskiwania większych dochodów z działalności rolniczej 

należy upatrywać w zmianie struktury upraw. 

W produkcji roślinnej przeważają zboża. Ich udział w ostatnich latach 

pozostaje względnie stabilny z zaznaczającym się niewielkim spadkiem na 

korzyść upraw bardziej opłacalnych. Drugą pozycję w strukturze zasiewów 

zajmują ziemniaki – 10,21%, których powierzchnia uprawy systematycznie 

maleje. Ograniczenie produkcji ziemniaków jest następstwem zmian w 

systemie żywienia trzody chlewnej, odchodzenia od tuczu opartego na 

ziemniakach i niedostatecznej organizacji ich zbytu.  

Korzystne warunki klimatyczne do rozwoju warzywnictwa ułatwiają 

rozwijanie bardziej pracochłonnych kierunków produkcji. Możliwe staje się 

dzięki temu uzyskiwanie wyższych dochodów rolniczych. Producenci 

warzyw z terenu gminy nastawiają się na bezpośrednią sprzedaż swoich 

płodów na lokalnych rynkach. 

Niewielka opłacalność produkcji na gruntach najsłabszych, sprzyjać 

może przechodzeniu ziemi z użytkowania rolnego do leśnego. Ze względu na 

wysokie koszty upraw - z rolniczego użytkowania - powinny być 

eliminowane w pierwszej kolejności ziemie klas V i VI o wadliwym rozłogu i 

nieregularnym kształcie.  

 

 Ważnym gospodarczo elementem rolnictwa jest hodowla zwierząt. 

Pogłowie zwierząt ma terenie gminy Ojrzeń prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 38. Produkcja zwierzęca w gminie Ojrzeń na koniec 2006 roku. 

 

Zwierzęta Liczba sztuk 

Bydło ogółem 

4819 

Trzoda chlewna ogółem 136.154 

Kozy 32 

Drób 6805 

Źródło: ARiMR Biuro Powiatowe w Ciechanowie. 

 

 

W produkcji zwierzęcej w porównaniu do ostatnich lat zauważalny jest 

wzrost produkcji trzody chlewnej, której część producentów zrzeszona jest w 

grupie produkcyjnej. W pozostałych kierunkach hodowlanych zauważalna 

jest stagnacja, chociaż w niedalekiej przyszłości zwiększy udział w hodowli 

drobiu poprzez inwestycję budowy dużej fermy drobiu. W chowie bydła 

problemem pozostaje stosunkowo duża ilość dostawców mleka oraz wysokie 

koszty produkcji związane z rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Należy 

jednak zaznaczyć, iż następują w tej dziedzinie pozytywne zmiany. Powstają 

na terenie gminy gospodarstwa ukierunkowane na nowoczesną produkcję 

mleka, których produkcja jest zgodna z normami Unii Europejskiej. Ponadto 

część producentów mleka na terenie gminy zrzeszona jest w Spółdzielni 

„Mućka”, co niewątpliwie ułatwia im konkurowanie na rynku. Podkreślić 

należy, iż w chwili obecnej na terenie gminy mleko skupowane jest przez 

kilka mleczarni, w tym stosujące rygorystyczne normy dla tego typu 

produkcji. 

 

2.5.3.3 Czynniki determinujące stan dotychczasowy 

 

Uwarunkowania zewnętrzne: 

 

 Historycznie ukształtowana struktura funkcjonowania obszaru, na 

którym przeważa rolnictwo tradycyjne, rozdrobnione. 

 Postępujące bezrobocie agrarne związane z wprowadzaniem 

efektywnych technik wytwarzania w rolnictwie i likwidacją stanowisk 

pracy dla chłoporobotników w przemyśle w większych ośrodkach 

miejskich. 

 Spadek dochodów rolniczych z uwagi na poważne zmniejszenie siły 

nabywczej ludności, pozorną nadprodukcję żywności i zalew 
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dotychczas chłonnych rynków konsumenckich żywnością 

importowaną. 

 Perspektywa wejścia na rynki regionalne i zewnętrzne z dobrymi 

jakościowo produktami żywnościowymi. 

 Przebudowa istniejącego stanu rolnictwa zgodnie z wymogami Unii 

Europejskiej. 

 

Uwarunkowania wewnętrzne: 

 

Na tle istniejących uwarunkowań przyrodniczych i antropogennych 

wykształciło się rolnictwo rozdrobnione, dysponujące wysokimi zasobami 

pracy. Zastana sytuacja wykazuje szereg niedociągnięć, które można uznać za 

problemy wymagające rozwiązania. Są to miedzy innymi: 

 Silne przywiązanie do ziemi hamujące procesy jej koncentracji 

utrzymywanie funkcji samo-zaopatrzenia i obawa przed zatrudnieniem 

poza rolnictwem. 

 Niewłaściwa struktura obszarowa gospodarstw i niekorzystny rozłóg 

gruntów utrudniają przygotowanie dużych i jednorodnych partii 

produktów – specjalizacji. 

 Niedostatek środków kapitałowych na zmianę profilu produkcji i jej 

dostosowanie do potrzeb rynku. 

 Brak procesów integrujących wieś wokół problemów produkcyjnych i 

przetwórczych. 

 Słabe zorganizowanie rynku (brak grup producentów), który powoduje 

niedopasowanie podaży asortymentowej i jakościowej do wymagań 

masowego przetwórstwa.  

 

 

2.5.4. Inwestycje 

Inwestycje stanowią główne priorytety dla działań podejmowanych 

przez gminę Ojrzeń. W związku z tym, temu zagadnieniu został poświęcony 

osobny podrozdział. W ostatnich latach dokonano licznych inwestycji 

infrastrukturalnych, z których największe znaczenie miały inwestycje w 

zakresie rozbudowy sieci wodociągów oraz budowy dróg. Szczegółowe 

zestawienie wydatków na inwestycje w gminie Ojrzeń w latach 2004 – 2006 

prezentuje poniższa tabela. 
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 Tabela 39. Wydatki na inwestycje w gminie Ojrzeń w latach  2004 – 2006.   

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 
Razem za 

trzy lata 

W zakresie wodociągów 387.340 964.045 285.169 1.636.554 

W zakresie inwestycji 

kubaturowych 
90.643 74.341 603.735 768.719 

Inwestycje drogowe 512.343 203.798 935.830 1.651.971 

Bieżące utrzymanie 66.691 - 35.883 102.574 

Inne  101.309 60.000 241.921 403.230 

Razem w roku 1.158.326 1.302.184 2.102.538 4.563.048 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2004 – 2006 na 

inwestycje drogowe wydano z budżetu gminy Ojrzeń ponad 1.650 tys. zł. zaś 

na inwestycje dotyczące wodociągów wydano łącznie ponad 1.636 tys. zł.  

Tak więc w omawianym okresie działania gminy koncentrowały się 

praktycznie na rozwoju infrastruktury drogowej i wodociągowej. Wynika to z 

dużych opóźnień i zaniedbań w tej dziedzinie, które wynikają ze szczupłych 

środków przeznaczanych na inwestycje z budżetu gminy, którego większość 

jest spożytkowywana na ustawową działalność i bieżące wydatki. Jednakże w 

przyszłych latach planuje się szerszą działalność inwestycyjną połączoną z 

pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych głównie z funduszy Unii 

Europejskiej. Planowane są m.in. dalsze inwestycje w zakresie modernizacji  

sieci dróg gminnych i ich asfaltowanie, dokończenie budowy wodociągów, a 

także rozpoczęcie prac nad budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją 

sanitarną, a także budową ekologicznej kotłowni.  

 

2.6. Infrastruktura lokalna 

2.6.1. Telekomunikacja 

Sieć telefoniczna w gminie Ojrzeń zapewnia warunki dla aktywizacji 

działalności gospodarczej oraz poprawy warunków zamieszkania. Sprawnie 

funkcjonujące połączenia telefoniczne oraz dostępność telefonu to zarówno 

element tzw. “korzyści zewnętrznych” oferowanych przez gminę dla 

funkcjonujących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów, jak 

również czynnik podnoszący poziom standardu oraz warunków życia 

społeczności lokalnej. 

Na terenie gminy Ojrzeń działa jeden dostawca usług 

telekomunikacyjnych – Telekomunikacja Polska S.A. Abonentów obsługuje 

automatyczna centrala telefoniczna zlokalizowana w Ojrzeniu. 
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Infrastruktura telekomunikacyjna w gminie Ojrzeń, pozwala na 

zadowalającą obsługę mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz 

ewentualnych inwestorów. Podkreślić należy, iż  gmina dysponuje również 

dostępem radiowym do sieci TP S.A.  

Na terenie gminy dostępne są ponadto wszystkie sieci telefonii 

komórkowej. Powszechna dostępność telefonii komórkowej powoduje, iż 

zmniejsza się systematycznie liczba abonentów stacjonarnych i w roku 2006 

było ich ok. 600. Jednak dostępność do sieci telefonii komórkowej oraz 

dostęp do Internetu szerokopasmowego należy uznać za atut, w kontekście 

planowanych działań zmierzających do rozwoju gospodarczego gminy 

Ojrzeń.  

 

2.6.2. Gospodarka wodno-ściekowa i komunalna 

 

 Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę ma zróżnicowany charakter. 

Coraz większa część mieszkańców korzysta z sieci wodociągów, ale i wciąż 

w użytku są studnie kopane. Jednak studnie kopane, które są zasilane wodami 

gruntowymi, w większości nie nadają się do zaopatrzenia ludności w wodę do 

picia i na potrzeby bytowo-gospodarcze.  

Aktualnie ok. 99% mieszkańców gminy Ojrzeń korzysta z wodociągów 

sieciowych, które czerpią wodę z głębszych poziomów wodonośnych. Łączna 

długość sieci wodociągowej na terenie gminy Ojrzeń na koniec 2006 roku 

wynosiła 109,7 km. Jest to wynikiem działań podejmowanych przez władze 

gminy, które w ostatnich latach rozwój sieci wodociągowej traktowały jako 

jedno z inwestycyjnych zadań priorytetowych. W wyniku tych działań 

długość sieci wodociągowej wzrosła z zaledwie 27,4 km w 1998 roku, aby 

osiągnąć stan obecny.  

 

Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę objęte są miejscowości: 

 

 Kraszewo, Skarżynek, Łebki Wielkie, z ujęcia wody w 

Kraszewie. Ujęcie wody zlokalizowane jest we wschodniej 

części wsi, składa się z dwóch studni wierconych. Zatwierdzone 

zasoby eksploatacyjne w wysokości 20m
3
/h.  

 

 Ojrzeń, Dąbrowa, Bronisławie, Kicin, Wola Wodzyńska, Żochy, 

Nowa Wieś, Zielona, Radziwie, Halinin, Wojtkowa Wieś iOsada 

Wola z wodociągu bazującego na ujęciu wody we wsi Dąbrowa. 

Ma on największy zasięg i znaczenie dla zaopatrzenia ludności 

gminy w wodę. Ujęcie wody składa się z dwóch studni 
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głębinowych, przy czym na potrzeby ujęcia wykorzystywana 

jest jedna studnia. Zatwierdzona wydajność studni to: – 300 

m
3
/d; 75 m

3
/h.  

 

 

 Luberadz, Luberadzyk, Kałki, Młock, Baraniec, Obrąb, 

Przyrowa, Młock Kopacze, Gostomin, Kownaty Borowe z ujęcia 

wody w Luberadzu o wydajności: 645,3 m
3
/d; 32 m

3
/h. 

 

 

W następnych latach planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej do 

całkowitego zwodociągowania gminy. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej 

dostępu do wodociągu nie posiadają tylko gospodarstwa rolne, położone w 

zabudowie rozproszonej, co znacząco zwiększa koszty przyłączy oraz całej 

infrastruktury. 

 

Systematyczny wzrost ilości wody dostarczanej do miejscowości na 

terenie gminy, spowodowany rozbudową sieci wodociągowej, wywołuje 

negatywne skutki ekologiczne, spowodowane m.in. brakiem gminnej 

oczyszczalni ścieków. Budowa takiej oczyszczalni wraz z kanalizacją 

planowana jest w najbliższym okresie, jako priorytetowe zadanie, bez którego 

niemożliwy będzie rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy, oraz ze 

względów ekologicznych. Między rozbudową sieci wodociągowej a 

zorganizowanym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków istnieje rażąca 

dysproporcja – w głównej mierze wynikająca z dużo wyższych kosztów 

zakupu i eksploatacji urządzeń wchodzących w skład tej drugiej 

infrastruktury. Większość ścieków bytowo-gospodarczych, powstających na 

terenie gminy gromadzona jest w osadnikach bezodpływowych. Często 

osadniki te są nieszczelne, nie posiadają też dna, co powoduje przedostawanie 

się nieczystości do wód gruntowych. Z osadników, o których mowa powyżej 

ścieki wywożone są wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego do 

miejskiej oczyszczalni ścieków w Ciechanowie.  

Część ścieków w sposób nie nadzorowany jest wywożona na pola, do 

lasu czy też jest wylewana do rowów melioracyjnych.  

Ponadto należy uwzględnić duże ilości nieczystości powstających w 

produkcji rolniczej. Tutaj w rozwiązaniu problemu pomocne okazują się  

normy UE, precyzujące, w jaki sposób nieczystości te mają być utylizowane, i 

w jaki sposób wykorzystywane w dalszej produkcji. Dla rolników 

dostosowujących swoje gospodarstwa do norm unijnych, spełnienie tych 

wymogów to konieczność, bez spełnienia, której nie mają możliwości 

sprzedaży swoich produktów, bądź też sprzedają je po znacznie zaniżonych 

cenach. 
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Sytuacja przedstawiona powyżej wymaga podjęcia stanowczych działań, 

mających na celu poprawę istniejącej sytuacji. Trzeba tu zastosować 

różnorakie działania: po pierwsze należy rozpocząć energiczne prace nad 

budową oczyszczalni ścieków, po drugie zaś wzmóc prewencję i restrykcyjnie 

egzekwować przepisy o zanieczyszczaniu środowiska w stosunku do osób 

nielegalnie pozbywających się nieczystości, po trzecie wspomagać rolników 

w staraniach o dofinansowanie dostosowywania gospodarstw do norm 

unijnych. 

Przy budowie oczyszczalni dodatkowo należy uwzględnić następujące 

czynniki: 

 Odpowiednio założyć moce przerobowe oczyszczalni przy założeniu 

rozwoju demograficznego gminy oraz perspektyw pozyskania 

zewnętrznych inwestycji gospodarczych, tak, aby w krótkim okresie czasu 

oczyszczalnia nie okazała się niewydajna.  

 Zastosować takie technologie, aby zapewnić oczyszczanie wszystkich 

rodzajów ścieków, gdyż pominięcie pewnych rodzajów może stanowić 

poważną barierę poszukiwania inwestorów zewnętrznych.  

Gospodarka odpadami jest jednym z głównych problemów 

ekologicznych gminy Ojrzeń. Spowodowane to jest stale zwiększającą się 

masą powstających odpadów i niewystarczającym ich gospodarczym 

wykorzystaniem. Odpady stałe do 1994r. składowane były na wysypiskach, 

które nie spełniały wymagań ochrony środowiska. W połowie lat 90 

ubiegłego stulecia w skutek przeprowadzonych kontroli przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Ciechanowie - jednostki samorządowe 

zobligowane zostały do uporządkowania sytuacji w dziedzinie gospodarki 

odpadami. W wyniku tego działania zamknięte zostało nielegalne wysypisko 

śmieci w Luberadzu o powierzchni 0,25ha oraz likwidacji uległo komunalne 

składowisko odpadów w Brodzięcinie o powierzchni 0,3ha. Następnie zostało 

ono zrekultywowane w kierunku zalesienia. Obecnie odpady z terenu gminy 

utylizowane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie 

oraz częściowo przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 

sp. z o.o. Zakład Oczyszczania Miasta. Śmieci są składowane na wysypiskach 

komunalnych miast Ciechanowa i Płońska. 

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że sieć 

wodociągów na terenie gminy Ojrzeń jest rozwinięta na bardzo wysokim 

poziomie i zaspokaja potrzeby mieszkańców. Problem stanowi brak 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji, który będzie musiał zostać rozwiązany w 

niedalekiej przyszłości 

 

Jednocześnie w celu prowadzenia planowej gospodarki odpadami należy 

zwrócić baczną uwagę na „dzikie” wysypiska i skuteczne egzekwować od 
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mieszkańców wywożenia odpadów na okoliczne wysypiska komunalne. 

Rozwiązaniem może być utworzenie własnego wysypiska śmieci i powołanie 

służb komunalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami stałymi. 

 

2.6.3. Elektroenergetyka i gazownictwo 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców na terenie gminy, 

odbywa się za pomocą stacji energetycznej w Ciechanowie, zasilanej 

napowietrzną linią przesyłową Dębe – Nasielsk – Ciechanów. Linia ta 

przebiega przez obszar gminy na odcinku ok. 3 km przez tereny wsi: 

Kraszewo, Skarżynek, Łebki Wielkie. Energia elektryczna rozprowadzana 

jest do odbiorców poprzez rozdzielną sieć linii napowietrznych średnich 

napięć, stacje transformatorowe, oraz sieć odbiorczą niskiego napięcia. Sieci i 

urządzenia elektryczne są własnością spółki Energa Gdańsk. 

 Dostawy energii elektrycznej pokrywają zapotrzebowanie odbiorców 

na terenie gminy. Działania dostawcy polegają przede wszystkim na 

utrzymaniu ciągłości dostaw energii, konserwacji linii i urządzeń oraz 

rozbudowie sieci w rejonie skupisk odbiorców. W celu zmniejszenia 

awaryjności układu konieczna jest jednak sukcesywna modernizacja sieci, 

wymiana linii itp. 

 Przez obszar gminy na długości ok. 13 km, przez tereny wsi: Wola 

Wodzyńska, Halinin, Kicin, Dąbrowa, Ojrzeń, Bronisławie, Kraszewo, 

Skarżynek i Łebki Wielkie, przebiega przesyłowa sieć gazowa wysokiego 

ciśnienia – relacji Płońsk – Olsztyn. Niestety wspomniana sieć nie zaopatruje 

w gaz ziemny terenu gminy. Mieszkańcy korzystają z gazu butlowego propan 

– butan rozprowadzonego poprzez sieć punktów sprzedaży. W oparciu o 

„Studium rozwoju gazyfikacji województwa ciechanowskiego” z 1996r. 

przewiduje się realizację stacji redukcyjno-pomiarowej w Ojrzeniu oraz 

odejścia gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia w kierunku gmin: 

Sońsk, Gzy i Świercze. Od tejże planowanej stacji, siecią rozdzielczą 

średniego ciśnienia będą mogli być zaopatrywani odbiorcy na terenie gminy. 

Realizacja tego projektu, poprzedzona musi zostać opracowaniem koncepcji 

programowej gazyfikacji gminy w oparciu, o którą możliwe będzie przyjęcie 

najbardziej optymalnych rozwiązań pod względem technicznym i 

ekonomicznym. 

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż sytuacja dotycząca zaopatrzenia 

w energię elektryczną jest dobra. Brak jest obecnie zapotrzebowania 

mieszkańców gminy na gaz ziemny. Jednakże bardzo pozytywnym akcentem 

jest obecność na terenie gminy dużej linii przesyłowej, oraz planowana 

budowa stacji redukcyjno-pomiarowej, co w przyszłości ułatwi gazyfikację.  
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2.6.4. Komunikacja i drogi 

 

 Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu 

ciechanowskiego, pomiędzy miastami Ciechanów a Płońsk. Przez teren 

gminy i przez sam Ojrzeń przebiega droga krajowa nr 50 Ciechanów – 

Płońsk, stanowiąca oś komunikacyjną układu drogowego i umożliwiająca 

zewnętrzne połączenie z: Ciechanowem i Płońskiem, magistralną linią 

kolejową Warszawa – Gdańsk (stacja kolejowa w Ciechanowie), drogą 

krajową nr 60 – Kutno – Płock – Ciechanów, miasto Ciechanów z drogą 

międzynarodową nr 7 Gdańsk – Warszawa – Katowice. 

 Wraz z siecią dróg powiatowych ww. droga krajowa stanowi nadrzędny 

układ powiązań drogowych, umożliwiając komunikację z sąsiednimi 

gminami.  

Droga krajowa nr 50 o długości ok. 13 km na terenie gminy posiada 

nawierzchnię twardą – bitumiczną, która wymaga prowadzenia bieżących 

robót konserwacyjnych i utrzymujących ją w stanie używalności. Droga 

przebiega przez obszary sołectw: Łebki Wielkie, Skarżynek, Kraszewo, 

Bronisławie, Ojrzeń, Kicin i Wola Wodzyńska.  

 

Na terenie gminy Ojrzeń zlokalizowanych jest 11 dróg powiatowych o 

łącznej długości 62,2 km. Drogi te w większości posiadają nawierzchnię 

utwardzoną – bitumiczną, jednakże na niektórych odcinkach w znacznym 

stopniu nie spełniają parametrów technicznych, głównie z uwagi na zbyt 

wąskie jezdnie o niskiej nośności i brak poboczy. Drogi gminne oraz 

wewnętrzne na terenie gminy mają łączną długość ok. 111 km. Stanowią one 

uzupełnienie układu drogowego. Obsługują przede wszystkim zabudowę 

kolonijną, stanowią połączenia pomiędzy wsiami i ułatwiają dojazdy do 

użytków rolnych. Są to drogi w większości nieutwardzone – żwirowe i 

gruntowe. Dopiero w ostatnim okresie rozpoczęto intensywne modernizacje 

ich nawierzchni w postaci powierzchniowego utwardzania emulsjami 

asfaltowymi i kruszywem. W wyniku tych działań ok. 40% dróg gminnych 

pokryto tego typu nawierzchnią. Mimo to obszar gminy należy do 

stosunkowo słabo rozwiniętych komunikacyjnie – wskaźnik gęstości dróg o 

nawierzchni utwardzonej wynosi ok. 48 km/100km
2
.  

 

Sieć dróg powiatowych na terenie gminy Ojrzeń stanowią drogi 

wyszczególnione w poniższej tabeli, wraz z podaniem ich długości i rodzaju 

nawierzchni. 
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Tabela nr 40. Długość dróg powiatowych na terenie gminy Ojrzeń na koniec 2006 

roku. 

 

Nazwa 

drogi 

Kilometraż 

od 

Kilometraż 

do 

Długość 

drogi (km) 

W tym: 

 

O naw. 

bitumicznej 

O naw. 

Brukowej 

O naw. 

żwirowej 

O naw. 

gruntowej 

Ciechanów 

-Młock 
7+659 16+239 8,6 8,6 - - - 

Młock – 

Zalesie 
0+000 1+330 1,3 - - - 1,3 

Młock - 

Wola 

Młocka - 

Ogonowo 

0+000 2+646 2,6 2,6 - - - 

Ościsłowo -

Ojrzeń 
2+560 10+477 7,9 7,9 - - - 

Grabówiec-

Ojrzeń 
0+000 4+755 4,8 4,8 - - - 

Ojrzeń - 

Malużyn 
0+000 9+124 9,1 5,9 - 1,6 1,6 

Luberadz-

Nowa Wieś 
0+000 10+232 10,2 - 0,2 7,1 2,9 

Ojrzeń -

Nowe 

Miasto 

0+000 6+549 6,5 6,5 - - - 

Ojrzeń - 

Gąsocin 
0+000 5+110 5,1 5,1 - - - 

Kraszewo-

Żochy 
0+000 3+390 3,4 3,4 - - - 

Kryszpy - 

Bądkowo 
0+000 2+695 2,7 2,7 - - - 

Razem - - 62,2 47,5 0,2 8,7 5,8 

Źródło: Zarząd Dróg w Ciechanowie. 

 

 

 Ponadto na terenie gminy znajduje się kilka punktów sprzedaży paliw 

płynnych. Najważniejszy zlokalizowany jest na terenie wsi Ojrzeń przy 

drodze krajowej nr 50. 

W zakresie komunikacji zbiorowej głównym przewoźnikiem jest PKS, 

obsługujący większość miejscowości należących do gminy Ojrzeń, oraz 

realizujący częściowo dowóz dzieci do szkół na podstawie umowy z gminą.  

Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. Najbliższe stacje 

znajdują się na magistralnej linii kolejowej Gdańsk – Warszawa, w 

Ciechanowie i w Gąsocinie.  

Reasumując należy stwierdzić, iż ukształtowany układ drogowy jest 

wystarczający do zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych i gospodarczych 

gminy, zastrzeżenia budzi jednak jego stan techniczny i infrastrukturalny – a 

w szczególności wciąż niezadowalający odsetek dróg gminnych pokrytych 

nawierzchnią asfaltową lub zbliżoną do niej. 
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2.7. Sfera ekologiczna 

2.7.1. Stan czystości wód 

2.7.1.1. Wody powierzchniowe 

 

W ramach monitoringu wód płynących w gminie Ojrzeń prowadzone są 

badania jakości wód rzeki Łydyni. Zlokalizowane w rzece przekroje 

pomiarowo-kontrolne należą do sieci regionalnej monitoringu, obsługiwanej 

przez Inspektorat Ochrony Środowiska.  

Podstawowymi punktowymi źródłami antropogenicznego 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych są zakłady przemysłowe i większe 

skupiska ludności, odprowadzające ścieki do odbiorników systemami 

kanalizacyjnymi. W gminie Ojrzeń nie funkcjonuje żaden zakład 

przemysłowy, oraz brak jest systemu kanalizacyjnego. Tak więc dużo 

większe znaczenie w przypadku gminy w zanieczyszczaniu wód 

powierzchniowych mają przyczyny wymienione poniżej, czyli: 

 

 Spływy powierzchniowe pochodzenia rolniczego 

zawierające związki biogenne,  

 Środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby.  

 

Ścisłe powiązanie ze sobą komponentów środowiska powoduje migrację 

zanieczyszczeń, stąd stan czystości wód powierzchniowych jest uzależniony 

od zanieczyszczenia ziemi i powietrza. 

 

Stan czystości wód Łydyni w 2006 r. odbiegał od zakładanego, 

określonego dla przekrojów powyżej Ciechanowa w normach I klasy. 

Poniższa tabela prezentuje wyniki badań, faktyczną klasę czystości wód. 

 

Stan czystości środowiska w dawnym woj. ciechanowskim, na 

podstawie wyników monitoringowych badań na stanowiskach 

pomiarowych i przekrojach pomiarowo-kontrolnych, monitoringu 

powietrza, rzek, jezior i wód podziemnych, ocenił Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska. 
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Tabela nr 41. Monitoring wód płynących na terenie woj. mazowieckiego – dot. rzeki 

Łydynia. 

 

Rzeka 

Punkty 

pomiarowo

-kontrolne 

na rzece 

Km 

biegu 

rzeki 

Gmina 

Klasa czystości 
Wskaźniki 

fizykochemiczne 

Bakteriologi

czna 

Fizykochemicz

na 

Łydynia Kluszewo 

Krośnice 

Gostków 

Grabówiec 

Gutarzewo 

60,3 

46,3 

28,1 

14,4 

1,5 

Szydłowo 

Stupsk 

Ciechanów 

Ojrzeń 

Sochocin 

III 

III 

II 

II 

II 

non 

non 

non 

III 

III 

P 

NO2, P 

P 

NO2,,PO4, P 

NO2,,PO4, P 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.  

 

 

Podkreślić jednak należy, iż w wyniku zaprzestania produkcji przez 

cukrownię w Ciechanowie, oraz oddaniem do eksploatacji komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Ciechanowie, czystość wody w rzece Łydynia 

systematycznie się poprawia. 

 

2.7.1.2. Wody podziemne 

 

Jak wynika z badań prowadzonych przez WSSE w Ciechanowie woda 

w studniach na terenie gminy Ojrzeń jest często zanieczyszczona 

bakteriologicznie i chemicznie (głównie związkami azotu). Są to 

zanieczyszczenia spowodowane głównie poprzez działanie człowieka. 

Skażenie wód gruntowych w głównej mierze wynika z intensywnego 

stosowania nawozów sztucznych oraz niewłaściwej gospodarki ściekowej. 

Występowaniem zabudowy zagrodowej w warunkach, niewystarczającej 

izolacji eksploatowanej warstwy wodonośnej. Jakość wód podziemnych, 

sprawdzana w najbliższych naszemu terenowi punktach pomiarowych w 

Ciechanowie wykazuje wahania w granicach klas II i Ib, co odpowiada 

wodom średniej i wysokiej jakości. Wynika z tego, że występujące 

zanieczyszczenia mają charakter lokalny, i są spowodowane czynnikami 

wymienionymi powyżej. W przypadku dostosowania warunków sanitarnych 

gospodarstw do norm UE, oraz unormowania gospodarki ściekowej, 

zanieczyszczenia te mogą zostać praktycznie wyeliminowane. 

Z powyższej analizy wynika, iż wpływ na jakość wód podziemnych, 

ma przede wszystkim kultura użytkowania ziemi oraz świadomość 

społeczności lokalnej w tym zagadnieniu. 
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2.7.2. Stan czystości gleb i odpady stałe. 

 

Na terenie gminy Ojrzeń od lat utrzymuje się zbliżone do średniego w 

kraju nadmierne zakwaszenie gleb. Gleby kwaśne stanowiły w gminie ok. 

70% użytków rolnych. Ma to negatywny wpływ na ich przydatność rolniczą. 

Bez niwelowania zakwaszenia poprzez wapnowanie czy też inne, 

alternatywne metody podwyższenia odczynu gleb, nie jest możliwe 

osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych, a uzyskiwane płody rolne 

charakteryzują się obniżoną jakością. Ziemie w gminie nie mają 

podwyższonej zawartości siarki, oraz nie są zanieczyszczone metalami 

ciężkimi, co stwarza warunki do produkcji żywności o wysokich parametrach 

jakościowych.  

Głównym sposobem postępowania z odpadami bytowo-gospodarczymi 

na terenie gminy jest ich gromadzenie na składowiskach. Gmina Ojrzeń 

korzysta z wysypisk śmieci zlokalizowanych w Dalanówku pod Płońskiem, 

oraz z komunalnego wysypiska miasta Ciechanów.  

Nadal pomimo zakazów organów administracji samorządowej, część 

odpadów trafia na tzw. „dzikie” nielegalne składowiska. Stanowi to spory 

problem w gminie Ojrzeń. Urząd Gminy podejmuje ciągłe działania w celu 

wyeliminowania „dzikich” składowisk m.in. poprzez ustawienie w 

miejscowościach leżących na terenie gminy Ojrzeń kontenerów na odpady, co 

znacznie zmniejszyło ten problem . 

 

2.7.3. Emisja hałasu do środowiska 

Na terenie gminy Ojrzeń nie ma zakładów, które przekraczają 

dopuszczalne warunki emisji hałasu do środowiska.  

2.7.4. Warunki aerosanitarne 

 

Rolniczy charakter dawnego woj. ciechanowskiego i niewielkie 

uprzemysłowienie zadecydowały o niewielkiej w porównaniu do 

uprzemysłowionych regionów kraju emisji zanieczyszczeń do powietrza. Tło 

zanieczyszczeń kształtują głównie lokalne kotłownie i paleniska domowe – 

istotny też wpływ emisji niezorganizowanej z podłoża, nasilonej w okresie 

prac polowych podczas suszy i wietrznej pogody.  

Na terenie gminy Ojrzeń nie są prowadzone pomiary zanieczyszczenia 

powietrza. Do źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza o lokalnym, 

ograniczonym zasięgu, przyczyniają się głównie środki transportu.  

Podstawowymi zanieczyszczeniami komunikacyjnymi emitowanymi w 

spalinach są: tlenek węgla, węglowodory, tlenek azotu, związki ołowiu. 

Koncentracja tych zanieczyszczeń występuje wzdłuż dróg o dużym natężeniu 
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ruchu – głównie wzdłuż drogi nr 50, na której w ostatnich latach występuje 

wzmożony przepływ pojazdów. 

Ujemnie oddziaływanie na warunki higieny atmosfery mają również 

obiekty hodowlane. Jednak mają one niewielki zasięg oddziaływania i nie 

stanowią dużego zagrożenia dla środowiska. Są one źródłami 

niezorganizowanych emisji nieszkodliwych, lecz uciążliwych dla sfery 

mieszkaniowej - odorów, zanieczyszczeń bakteriologicznych, pyłów i 

związków azotu. 

 

2.7.5. Inne źródła zagrożenia środowiska 

Duże zagrożenia dla środowiska powoduje drogowy transport 

niebezpiecznych materiałów chemicznych. Podobnie, bardzo duże zagrożenie 

zanieczyszczenia środowiska stanowią też obiekty związane z 

magazynowaniem i dystrybucją paliw. Największym potencjalnie 

zagrożeniem są stacje paliw wyposażone w zbiorniki jedno-płaszczowe, bez 

zabezpieczeń. Nie posiadają utwardzonej nawierzchni, kanalizacji ściekowej, 

ani urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem. 

Nieutwardzona nawierzchnia powoduje, że ścieki opadowe zanieczyszczone 

substancjami ropopochodnymi przedostają się bezpośrednio do gruntu. 

Należą do nich m.in. stacje paliw znajdujące się na terenie gminy Ojrzeń, 

chociaż w ostatnim czasie zostały poczynione w nich inwestycje związane z 

ochroną środowiska.  

 

2.7.6. Obszary i obiekty chronione 

2.7.6.1. Obszar chronionego krajobrazu 

 

Na terenie gminy znajdują się obszary należące do obszarów 

chronionego krajobrazu. Podstawowym celem ich utworzenia jest ochrona 

wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów.  

Nadwkrzański obszar chronionego krajobrazu na terenie gminy Ojrzeń 

zajmuje 31,8% ogólnej powierzchni gminy. Jest rozlokowany w zachodniej i 

południowej części gminy, na powierzchni 3918,56ha. W jego obrębie, 

konieczne jest utrzymanie i kształtowanie systemu naturalnych powiązań 

przyrodniczych, aktywnie obejmujących biologicznie ekosystemy łąkowe, 

bagienne, wodne i leśne, które mają zasadniczy wpływ na utrzymanie 

równowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym.  
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2.7.6.2. Parki zabytkowe 

 

W gminie Ojrzeń znajdują się 3 parki będące pod nadzorem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

 Podworski w Młocku z XIX wieku, o powierzchni 9ha, 

 Podworski w Żochach również z XIX wieku, o powierzchni 4,8ha. 

 Pałacowy w Luberadzu o powierzchni 14,8ha z przełomu XVIII i XIX 

wieku, 

oraz park podworski w Ojrzeniu z XIX wieku, o powierzchni 7,5ha, który 

poprzez swoją degradację utracił status zabytku. 

 

Parki te stanowią zabytki krajobrazowe. Są to zespoły cennej, 

wielogatunkowej roślinności drzewiastej. Wymagają stałej bezwzględnej 

ochrony konserwatorskiej oraz rewaloryzacji, ze względu na proces starzenia 

się drzewostanów oraz niszczycielską działalność człowieka. 

 

2.7.6.3. Pomniki przyrody 

 

Elementami, które wzbogacają obszary chronione na terenie gminy są 

pomniki przyrody żywej – (pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleja). Ich 

rozmieszczenie prezentuje poniższa tabela. 

 
Tabela 42. Pomniki przyrody w gminie Ojrzeń. 

 
Miejscowość Pomnik przyrody 

Młock Dąb szypułkowy „Uparty Mazur” 

Żochy Dąb szypułkowy 

Luberadz Aleja składająca się z 50 sztuk świerków pospolitych 

2 dęby szypułkowe 

Dąb szypułkowy 

Dąbrowa Lipa drobnolistna 

Ojrzeń Dąb szypułkowy 

Obrąb 2 dęby szypułkowe 

5 lip drobnolistnych 

Osada Wola Klon pospolity 

Radziwie 4 dęby szypułkowe 

Zielona 7 dębów szypułkowych 

Kraszewo  Lipa drobnolistna 

Dąb szypułkowy 

Lipa drobnolistna 

Lipa drobnolistna 

Leśnictwo Gołoty Dąb szypułkowy 

Dąb szypułkowy pięciodniowy 

Grabówiec 7 dębów szypułkowych 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 
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2.7.6.4. Użytek ekologiczny i lasy ochronne 

 

Na terenie gminy Ojrzeń znajduje się tylko jeden użytek ekologiczny – 

jest to obszar o terenie 4,02ha, umiejscowiony na gruntach wsi Luberadz, w 

leśnictwie Kępa. Jest to teren cenny przyrodniczo i krajobrazowo. 

Ponadto znajdują się na terenie gminy lasy ochronne, wchodzące w 

skład Nadleśnictwa Ciechanów. Są to lasy wodochronne położone w 

leśnictwie Młock i leśnictwie Gołoty, oraz lasy glebochronne –  położone są 

tylko na terenach leśnictwa Młock.  

 

2.7.6.5. Obszar wysokiej ochrony wód podziemnych 

 

 Zgodnie z „Mapą obszarów chronionych GZWP w Polsce, 

wymagających szczególnej ochrony” z 1990r. południowa część gminy 

Ojrzeń leży w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych „Działdowo” o 

całkowitej powierzchni 2330 km
2
. Wschodnia część gminy jest w zasięgu 

obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych. Jednym z elementów ochrony 

tych wód, obok instrumentów ekonomicznych i prawnych są działania 

edukujące społeczeństwo – w tym informowanie o aktualnej jakości wód, 

źródłach zagrożeń i sposobach przeciwdziałania ich zanieczyszczaniu. W 

ochronie tych wód dużą rolę odgrywają lasy oraz obszary chronione.  

 

 

2.8.Sfera finansowa 
 

2.8.1.Budżet 

 

2.8.1.1. Plan a wykonanie budżetu 

 

Dochody budżetu gminy Ojrzeń w latach 2004 – 2006 kształtowały się 

w następujący sposób: 2004 rok - 4.886 tys., 2005 rok - 7.778 tys., 2006 rok - 

9.808 tys. W roku 2007 budżet po stronie dochodów został zaplanowany już 

na kwotę 10.177 tys. Po stronie wydatków: 2004 rok - 4.886 tys., 2005 rok -

8254 tys., 2006 rok - 10.103 tys. Po stronie wydatków na 2007 rok 

zaplanowano kwotę 9.917 tys. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów i 

wydatków przedstawiono w tabeli nr 43. Dodatkowo umieszczono w tabeli 

plan na 2007 rok w celu przybliżenia finansowania poszczególnych pozycji 

budżetu w 2007 roku. 
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Tabela nr 43. Plan i wykonanie budżetu gminy Ojrzeń w latach 2004-2006 w 

tys. złotych. 

Pozycja 2004 2005 2006 2007 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan 

Dochody 
5009 4886 8308 7778 10371 9808 10177 

Dochody 

własne 
1033 910 2377 1847 3482 2559 3194 

Subwencje 

ogólne 
3201 3201 4817 4817 5228 5228 5356 

Dotacje celowe 

na zadania 

własne 

- - 269 269 369 369 57 

Dotacje na 

zadania 

ustawowo 

zlecone  

775 775 845 845 1292 1252 
1570 

 

Wydatki 5259 4886 8859 8254 10756 10103 9917 

Rolnictwo 582 582 969 966 380 362 414 

Gospodarka 

komunalna 
155 146 282 218 184 184 189 

Transport/dro

gi 
202 199 629 614 1327 1176 1277 

Gospodarka 

mieszkaniowa 
104 104 216 197 318 260 360 

Oświata i 

wychowanie 
2559 2475 4209 3828 4909 4658 4412 

Kultura i 

sztuka 
90 85 90 90 105 99 110 

Ochrona 

zdrowia 
39 30 40 36 40 35 40 

Opieka 

społeczna 
512 502 1050 1030 1866 1854 1744 

Kultura fiz. i 

sport 
16 16 50 47 224 205 48 

Różna 

działalność 

 

68 62 - - - - - 

Administracja 

państwowa i 

samorządowa 

802 788 1234 1153 1334 1232 1348 

Bezpieczeństw

o publiczne 
83 51 82 67 59 38 55 

Różne 

rozliczenia 
47 46 8 8 10 10 10 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

Zaprezentowane dane dotyczące budżetów w latach 2004 – 2006 

zostały poddane zabiegom analitycznym w celu zobrazowania podstawowych 

elementów struktury i dynamiki. Przeanalizowano udział poszczególnych 

elementów budżetu - całości dochodów oraz wydatków - przyjmując te 

wartości jako bazowe 100%.  
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Tabela 44. Procentowa analiza dochodów i wydatków budżetu gminy Ojrzeń w 

latach 2004 – 2006. 

 

POZYCJA 

2004 2005 2006 2007 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan 

Dochody 100,% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dochody 

własne 

 

20,62 18,62 23,74 19,88 33,57 30,16 31 

Subwencje 

ogólne 

 

63,90 65,51 61,93 61,63 50,40 50,40 52,62 

Dotacje celowe 

na zadania 

własne 

 

0 0 13,39 2,80 3,55 3,76 0,56 

Dotacje na 

zadania 

ustawowo 

zlecone  

 

15,48 15,87 3,39 2,80 16,00 16,00 15,42 

Wydatki 

 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Rolnictwo 

 
11,6 11,44 11,66 12,41 3,53 3,58 4,17 

Gospodarka 

komunalna 

 

2,83 2,87 3,39 3,31 1,71 1,87 1,90 

Transport/dro

gi 

 

 

3,87 3,91 7,57 7,89 12,33 12,82 12,87 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

 

1,97 2,04 1,30 1,34 0,88 0,93 2,33 

Oświata i 

wychowanie 

 

48,66 48,66 50,66 49,21 45,63 43,67 44,48 

Kultura i 

sztuka 

 

 

1,171 1,67 1,08 1,15 0,97 1,08 1,10 

Ochrona 

zdrowia 

 

0,74 0,59 0,48 0,46 0,37 0,34 0,40 

Opieka 

społeczna 

 

9,74 9,87 12,63 13,24 17,34 18,33 17,58 

Kultura fiz. i 

sport 

 

0,30 0,31 0,60 0,60 2,08 2,02 0,48 

Różna 

działalność 

 

1,22 1,22 - - - - - 
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POZYCJA 

2004 2005 2006 2007 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan 

Administracja 

państwowa i 

samorządowa 

 

15,25 15,49 14,85 14,82 12,40 12,19 13,59 

Bezpieczeństw

o publiczne 

 

1,58 1,00 0,98 0,86 0,54 0,37 0,55 

Różne 

rozliczenia 

 

0,92 0,93 0,17 0,17 0,13 0,10 0,10 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

Omawiany budżet poddano również analizie dotyczącej planowanych a 

osiąganych dochodach jak i planowanych i zrealizowanych wydatkach. 

Obrazuje to poniższy wykres. 

 

Wykres 11. Planowane dochody i wydatki a osiągane rezultaty. 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

Z przedstawionego wykresu wynika, że plan z wykonaniem jedynie w 

roku 2004 jest na porównywalnym poziomie. W pozostałych omawianych 

latach, zanotowano rozbieżności założeń planu w stosunku, co do jego 

realizacji. Jak wynika z powyższych danych, różnice wykonania w stosunku 

do planu są niewielkie, chociaż przeszacowywane były zarówno wydatki jak i 

dochody. Sytuacja taka może prowadzić do niedoszacowania budżetu lub 
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nieplanowego zwiększenia deficytu budżetowego, co jest zjawiskiem wysoce 

niepożądanym. 

 Przeprowadzono również analizę faktycznie osiąganych dochodów i 

faktycznie poniesionych wydatków, co zaprezentowano na wykresie. 

Wykres 12. Faktyczne dochody i wydatki w latach 2004 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

Wydatki budżetu jedynie w roku 2004 pokrywały się z dochodami. W 

pozostałych latach a więc 2005 – 2006 wydatki przewyższały dochody 

budżetu gminy. Jednak dynamika wydatków w omawianym okresie nie budzi 

większego niepokoju i potwierdza ogólny, zrównoważony obraz 

dotychczasowych budżetów. Jednocześnie wykazuje potrzebę poszukiwania 

zewnętrznych źródeł finansowania dla większych inwestycji w gminie na 

szeroko rozumianą infrastrukturę w szczególności zaś drogi, wodociągi, 

ochronę środowiska.  

 

2.8.1.2. Analiza dochodów i wydatków 

Dochody 

Przeprowadzona analiza po stronie dochodów budżetowych w 

poszczególnych latach pozwala zaobserwować tendencje w osiąganych 

dochodach. Niekorzystnym zjawiskiem jest przede wszystkim osiąganie 

niskich dochodów po stronie dochodów własnych przy wysokich po stronie 

subwencji ogólnych. Tendencja ta jest szczególnie dobrze widoczna w planie 

budżetowym na rok 2004, kiedy to subwencje ogólne osiągnęły poziom 

prawie 65%. Jednak w następnych latach, czyli w roku 2005-2006 można 
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zaobserwować nieznaczną poprawę w strukturze dochodów na korzyść 

dochodów własnych. Zmiany te są jednak na poziomie kilku procent. 

Bezpośredni wpływ na tak niskie dochody ma rolniczy charakter gminy i brak 

większych zakładów produkcyjnych. Opisywaną sytuację obrazuje wykres nr 

13. 

Wykres 13. Struktura procentowa dochodów gminy Ojrzeń w latach 2004 – 

2006. 

  Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. 

 

Wydatki 

 Po stronie wydatków najwyższą pozycję zajmują wydatki związane z 

oświatą i wychowaniem, następnie rolnictwem, opieką społeczną oraz 

administracją państwową i samorządową. Spośród wymienionych grup, 

również niepokojąco dużą wartość stanowią wydatki na opiekę społeczną, 

które znacząco wzrosły w 2006 roku i na takim poziomie zostały 

zaplanowane na rok 2007. Taki poziom wydatków wynika jednak w 

przeważającym stopniu z rozwiązań prawnych i władze lokalne mają 

niewielki wpływ na ograniczenie wydatków na ten cel. Na szczególną uwagę 

zasługują także wydatki związane z rolnictwem gdzie w 2006 roku notuje się 

znaczący spadek nakładów na ten cel. Na niezmiennym poziomie utrzymują 

się wydatki związane z finansowaniem administracji. Jednocześnie 

systematycznie zmniejsza się udział wydatków związanych z gospodarką 

komunalną, ale za to zwiększają się w znaczny sposób nakłady na pozycję 

budżetową transport/drogi. Ogólnie jednak, strukturę wydatków w ostatnich 

latach można uznać za stabilną.  
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 Główne wydatki w budżecie gminy Ojrzeń obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 14. Procentowa struktura głównych wydatków z budżetu gminy Ojrzeń w 

latach 2004 – 2006 z uwzględnieniem planu na 2007 rok. 
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 Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń 

. 

2.8.1.3. Inwestycje 

Znaczącą rolę w budżecie odgrywają zadania inwestycyjne. Dlatego też 

w poniższej tabeli przedstawiono udział procentowy inwestycji w wydatkach 

oraz dochodach ogółem. 

Tabela 45. Analiza wydatków inwestycyjnych gminy Ojrzeń w latach 2004-

2006. 

 
Rok Inwestycje Udział w wydatkach 

ogółem 

Udział w dochodach 

ogółem 

2004 
1.158.000 16,36% 18,07% 

2005 
1.302.184 15,77% 16,74% 

2006 

 

 

2.102.538 20,81% 21.43% 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń  

Dane zawarte w powyższej tabeli obrazuje wykres nr 15. 
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Wykres 15. Wzrost wydatków na inwestycje w latach 2004 - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń  

Już pobieżna analiza danych zawartych w tabeli świadczy o 

inwestycyjnym charakterze budżetu gminy, co wynika z realizowanych 

inwestycji w omawianych latach, Na uwagę zasługuje rok 2006 gdzie 

zanotowano najwyższy od kilku lat udział inwestycji w budżecie gminy. 

Należy jednak dodać, iż wysokość środków przeznaczanych w gminie na 

inwestycje nie pozwala na samodzielne finansowanie większych inwestycji 

infrastrukturalnych – o ile mają być one zrealizowane w krótszej 

perspektywie czasowej. W nadchodzących latach 2007 – 2013 należy 

poszukiwać dodatkowych środków finansowych, głównie z funduszy 

pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 

Reasumując – budżet gminy Ojrzeń, cechuje bardzo duża stabilność 

chociaż w omawianym okresie zanotowano jego dwukrotny wzrost. Struktura 

wydatków w zasadzie nie ulega zmianom w ciągu ostatnich lat. Drobne 

zmiany w wydatkach bieżących nie mają żadnego wpływu na kształt ogólny. 

Jednak stabilność struktury wydatków świadczyć może o obiektywnych 

trudnościach jej zmiany. Na przeszkodzie tych zmian mogą stać zarówno 

czynniki merytoryczne, jak i subiektywne, a więc przyzwyczajenie do 

określonego sposobu wydatkowania pieniędzy, a także przepisy 

obowiązującego prawa. Oznacza to, iż należy skoncentrować się na 

ewentualnych zmianach sposobu wydatkowania środków (tj. 

zracjonalizowania metod ich wydatkowania), a nie na zmianie struktury 

wydatków, bo ta wydaje się trudna lub wręcz niemożliwa w obecnym 

systemie prawnym do skorygowania. Ponadto kwotowo niezbyt wysoki jest 

poziom środków przeznaczanych na inwestycje, co jest uwarunkowane 
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skromnością budżetu, a co oznacza, iż gmina poszukiwać musi innych 

sposobów finansowania poważniejszych inwestycji strukturalnych. Wskazuje 

to na konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Szansą 

są środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pamiętać 

jednak należy, iż pozyskanie jakiegokolwiek dofinansowania ze środków 

zewnętrznych jest możliwe przeważnie zawsze po zainwestowaniu w 

przedsięwzięcie, przez stronę lokalną wkładu własnego.  

 

3. Bilans strategiczny gminy Ojrzeń 

 
Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu 

ciechanowskiego. W granicach gminy znajduje się 30 miejscowości, 

podzielonych na 27 jednostek pomocniczych – sołectw. Liczba ludności 

zamieszkująca teren gminy oscyluje na poziomie 4500 osób. Z 

przedstawionej w niniejszym opracowaniu analizy zasobów gminy Ojrzeń 

możemy stwierdzić, iż ma ona charakter typowo rolniczy. Przeważającym 

zajęciem ludności zamieszkującej gminę jest rolnictwo – oparte i rozwijające 

się na bazie gospodarstw indywidualnych. Na jej terenie na koniec 2006 roku 

zarejestrowanych było 943 indywidualne gospodarstwa rolne, które zajmują 

łącznie powierzchnię ok. 9 tys. hektarów. Wskaźnik dochodów podatkowych 

gminy do liczby mieszkańców tzn. - G wynosi na rok 2007 – 276,46 i plasuje 

gminę Ojrzeń wśród najbiedniejszych gmin w Polsce. Jednocześnie dochód 

brutto w gminie na jednego mieszkańca w 2006 roku wyniósł 2173 zł. 

 

 

Brak jest jakiegokolwiek przemysłu. W I półroczu 2007 roku, w ewidencji 

widniało 178 podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów gospodarczych 

działających na terenie gminy Ojrzeń, jak i dynamika ich przyrostu powoduje, 

iż dają się zauważyć pozytywne tendencje umiarkowanego wzrostu 

przedsiębiorczości. Niekorzystnie natomiast kształtuje się struktura 

podmiotów gospodarczych, ponieważ zdecydowaną większość stanowią 

podmioty usługowe i handlowe. Za to znikomy odsetek stanowią podmioty 

produkcyjne. Poza rolnictwem brak jest w gminie Ojrzeń gałęzi gospodarki, 

wokół której rozwijałaby się cała branża, i która oddziaływałaby na trendy 

gospodarcze powodując ożywienie gospodarcze poprzez tworzenie nowych 

miejsc pracy.  

 

Struktura demograficzna mieszkańców gminy kształtuje się niekorzystnie na 

tle Polski, województwa mazowieckiego, a także i powiatu ciechanowskiego. 

Głównym problemem jest migracja ludności i niski przyrost naturalny. Z 

danych statystycznych wynika, że liczba mieszkańców gminy Ojrzeń w ciągu 
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ostatnich lat wykazuje dość słabą dynamikę wzrostu. Od 1996 do 2006 roku, 

czyli 10 lat łączna liczba mieszkańców gminy Ojrzeń wahała się w granicach 

4,5 tys. osób z minimalnymi wahnięciami w górę lub w dół. Z tym, iż 

wahania wzrostu lub spadku liczby mieszkańców nie przekraczały w 

badanym okresie kilku procent. Podkreślić należy, iż za kilka lat w wyniku 

wyżu demograficznego nastąpi nieznaczny wzrost ludności gminy Ojrzeń. 

Jednocześnie daje się zauważyć, iż saldo migracji w gminie Ojrzeń ma 

tendencje wzrostu w kierunku ujemnym, co jest zjawiskiem niepokojącym. 

Jest to zjawisko bardzo dla gminy niekorzystne, ponieważ jak na razie nie 

udaje się powstrzymać procesu odpływu ludności z gminy Ojrzeń. 

 

Bezrobocie rejestrowe także wykazuje gorsze wskaźniki w porównaniu do 

kraju, województwa czy nawet powiatu i szacuje się, że stopa bezrobocia 

wynosi ok.20%. Główne przyczyny takiego stanu to przede wszystkim niski 

poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy. 

Wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz zawodowym legitymuje się ok. 

70% osób bezrobotnych. Na taki stan ma również wpływ niski stopień 

mobilności osób bezrobotnych. Lęk przed zmianami czy przywiązanie do 

ziemi. Powoduje to jednak, iż gmina ponosi coraz większe wydatki na opiekę 

społeczną, które stanowią spory odsetek w budżecie, a liczba rodzin 

korzystających z tej formy pomocy systematycznie się zwiększa.  

Kultura - gmina Ojrzeń nie posiada gminnego ośrodka kultury, dlatego 

działania związane z upowszechnianiem kultury na terenie gminy spoczywają 

głównie na Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu. Praktycznie cała 

ludność zamieszkująca gminę, obsługiwana jest przez jeden punkt 

biblioteczny. Należy jednak podkreślić, iż wobec braku scentralizowanego 

ośrodka kultury na poziomie gminnym, oprócz GBP rolę animatora kultury 

wypełniają także szkoły, które z konieczności przejmują na siebie tę rolę. Na 

terenie gminy Ojrzeń, kultura masowa szerzona jest także poprzez sport. 

Należy zwrócić uwagę na fakt istnienia drużyny piłki nożnej „Tęcza Ojrzeń”. 

Od kilku lat, z coraz lepszymi wynikami toczy rozgrywki w lidze okręgowej. 

Jak widać w gminie Ojrzeń realizowane są podstawowe funkcje 

upowszechniania kultury i sportu. 

Oświata – na terenie gminy Ojrzeń funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 2 

gimnazja. Brak jest szkół średnich, które leżą w gestii powiatu. Łącznie do 

wszystkich typów szkół uczęszcza 568 uczniów z tego 81 to dzieci w wieku 

przedszkolnym. Z powyższych informacji wynika, że system szkolnictwa w 

gminie Ojrzeń prowadzony jest jedynie na poziomie szkół podstawowych i 

gimnazjum. Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela i na 

jeden oddział powoduje nadmierne – nieuzasadnione wydatki związane z 

prowadzeniem polityki oświatowej w gminie Ojrzeń, ponieważ utrzymanie 
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tylu szkół z tak niskim „obłożeniem” jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

Należy zatem poczynić działania służące racjonalizacji funkcjonowania siei 

szkół w gminie Ojrzeń. 

Opieka zdrowotna – baza medyczna w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej jest w gminie na wystarczającym poziomie i zaspokaja w pełni 

potrzeby jej mieszkańców. Pacjenci nie mają problemów w kontakcie z 

lekarzami, ponieważ w celu wykonania badań specjalistycznych czy też 

specjalistycznego leczenia korzystają z usług lekarzy poza granicami gminy– 

przeważnie w pobliskim Ciechanowie gdzie zlokalizowany jest duży szpital 

(pełniący funkcję szpitala wojewódzkiego) oraz kilku przychodniach opieki 

zdrowotnej. Na terenie Ojrzenia funkcjonuje ośrodek zdrowia, gabinet 

dentystyczny oraz apteka. 

Bezpieczeństwo publiczne – poprzez sprawne działania policji społeczeństwo 

gminy czuje się bezpiecznie. Wykrywalności przestępstw na terenie gminy 

Ojrzeń kształtuje się na bardzo wysokim poziomie. Przestępstwa, które 

najbardziej są dokuczliwe dla mieszkańców gminy Ojrzeń, to kradzieże 

przeciwko mieniu prywatnemu, zwłaszcza kradzieże z włamaniami, natomiast 

niewielki jest odsetek przestępstw z użyciem przemocy, czyli przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu. Aktywne działania interwencyjne oraz 

profilaktyczne prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną sprawiają, iż 

zagrożenie pożarowe na terenie gminy Ojrzeń nie stanowi większego 

zagrożenia dla bieżącego życia mieszkańców, ani dla ewentualnego kierunku 

dalszego rozwoju. Władze gminy planują dalszy rozwój tej formy działalności 

i aktywności społecznej. 

W sferze infrastrukturalnej należy stwierdzić, iż ukształtowany układ 

drogowy jest wystarczający do zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych oraz 

gospodarczych gminy. Zastrzeżenia budzi jednak jego stan techniczny, a w 

szczególności wciąż niezadowalający stan dróg gminnych.  

 

Sieć wodociągowa na koniec 2006 roku wynosiła 109,7 km. i pokrywała 

zapotrzebowanie ok. 99% mieszkańców gminy Ojrzeń. Brak jest natomiast 

oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz wysypiska śmieci.  

 

W infrastrukturze mieszkaniowej na terenie gminy Ojrzeń przytłaczająca 

większość zasobów mieszkaniowych znajduje się w rękach prywatnych 

posiadaczy. Przeważa zabudowa zagrodowa, powiązana z rolniczym 

charakterem gminy. Budownictwo jednorodzinne koncentruje się głównie w 

Ojrzeniu, Kraszewie i Młocku. Ponadto na terenie gminy działa jedna 

spółdzielnia mieszkaniowa, dysponująca jednak tylko dwoma blokami, o 

łącznej liczbie mieszkań – 20.  
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Infrastruktura telekomunikacyjna w gminie Ojrzeń, pozwala na zadowalającą 

obsługę mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz ewentualnych 

inwestorów. Podkreślić należy, iż gmina dysponuje dostępem do Internetu 

szerokopasmowego oraz do sieci radiowej TP S.A.  

 

Sytuacja dotycząca zaopatrzenia w energię elektryczną jest dobra. Brak jest 

obecnie zapotrzebowania mieszkańców gminy na gaz ziemny. Jednakże 

bardzo pozytywnym akcentem jest obecność na terenie gminy dużej linii 

przesyłowej, oraz planowana budowa stacji redukcyjno-pomiarowej, co w 

przyszłości ułatwi gazyfikację. Głównie w kontekście pozyskania 

inwestorów. 

 

Infrastruktura usług bankowych rozwinięta jest na wystarczającym poziomie, 

a ich dostępność na rynku lokalnym należy uznać za wystarczający. 

 

Na terenie gminy znajdują się obszary należące do obszarów chronionego 

krajobrazu, położonych głównie wzdłuż rzeki Łydyni oraz kilka 

interesujących zabytków. Głównie Pałac w Luberadzu oraz obiekty sakralne 

m.in. kościół w Kraszewie. Ponadto zabytki związane z parkami podworskimi 

jak i pomniki przyrody składające się z pojedynczych lub grupy drzew. Nie są 

to jednak zabytki, na bazie, których można by dynamicznie rozwijać 

turystykę na terenie gminy. Należy raczej skierować rozwój w kierunku 

agroturystyki. 

Budżet gminy Ojrzeń, cechuje bardzo duża stabilność. Struktura wydatków w 

zasadzie nie uległa zmianom w ciągu ostatnich lat. Drobne zmiany w 

wydatkach bieżących nie mają żadnego wpływu na kształt ogólny. Należy 

odnotować kwotowo niski poziom środków przeznaczanych na inwestycje, co 

jest uwarunkowane skromnością tego budżetu, a co oznacza, iż gmina 

poszukiwać musi innych sposobów finansowania poważniejszych inwestycji. 

Wskazuje to na konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł 

finansowania. Szansą są środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

 

Analiza SWOT 

Mając na względzie diagnozę zasobów gminy Ojrzeń dokonano analizy 

SWOT, która ma na celu zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i 

zagrożeń do określenia potencjału, zdolności i korzyści, jakie daje 

podjęcie wysiłków dla realizacji określonych zamierzeń, ale i zagrożeń 

płynących z otoczenia, a które nie muszą, ale mogą utrudnić a niekiedy i 

przeszkodzić w ich realizacji. Analizę zaprezentowano w tabeli nr 46. 
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Tabela 46. Analiza SWOT. 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

 Korzystne położenie 

geograficzne - bliskość miast o 

charakterze powiatowym oraz 

Warszawy. 

 Bliskość linii kolejowych. 

 Krzyżowanie się drogowych 

krajowych szlaków  

komunikacyjnych. 

 Dobrze rozwinięta gminna 

infrastruktura 

telekomunikacyjna, gazowa, 

wodociągowa. 

 Sprawna administracja. 

 Dobrze rozwinięta kultura oraz  

sport i rekreacja. 

 Niska przestępczość. 

 Tereny iwestycyjne pod 

agroturystykę i rekreację. 

 

 Brak przemysłu. Gospodarka 

oparta głównie na rolnictwie. 

 Brak oczyszczali ścieków i 

kanalizacji. 

 Słabo rozwinięty rynek usług. 

 Brak atrakcji turystycznych o 

charakterze krajowym. 

 Brak terenów pod inwestycje 

gospodarcze. 

 Niskie wykształcenie i 

kwalifikacje mieszkańców. 

 Duże bezrobocie. 

 Niski budżet. 

 Niskie dochody i słaba siła 

nabywcza mieszkańców. 

 

Szanse 

 

Zagrożenia 

 Ożywienie gospodarcze poprzez 

pobudzenie aktywności i 

świadomości społecznej. 

 Stabilizacja lokalnego rynku 

rolnego. 

 Zahamowanie odpływu młodych 

wykształconych osób. 

 Zmniejszenie bezrobocia poprzez 

promocję przedsiębiorczości. 

 Poprawa jakosci życia 

mieszkańców. 

 Podnoszenie wykształcenia i 

kwalifikacji przez społeczność 

lokalną. 

 Rozwój gospodarczy poprzez 

nowych inwestorów. 

 Rozwój agroturystyki i terenów 

rekreacyjnych (budowa zalewu 

w Luberadzu). 

 

 

 

 Opóźnienia w pracach 

projektowych przygotowujących 

do absorbcji środków z UE. 

 Sytuacja polityczna w kraju. 

 Często zmieniające się przepisy 

prawa. 

 Niechęć społeczności lokalnej do 

nowości i zmian. 

 Odpływ wykształcoych  osób w 

wieku produkcyjnym. 

 Brak społecznego poparcia dla 

lokalnych inicjatyw. 

 Brak funduszy na realizację 

zamierzeń. 

 Niski budżet. 
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4. Plan wdrażania Strategii  

 

4.1. Wizja i misja gminy Ojrzeń 

 

 Rysunek 3. Układ i struktura celów strategii 

 

 

 

Wizja 

Misja 

Cel główny- nadrzędny 

Cel strategiczny- 

kierunek rozwoju 

Cel strategiczny- 

kierunek rozwoju 

 

Cel pośredni Cel pośredni 

 

Cel pośredni 

 

Kierunki 

działań 

Kierunki 

działań 

Kierunki 

działań 
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Wizja gminy Ojrzeń na lata 2007 - 2015 jest następująca: 

 

 Wizja 

 

 

 

 

Misję możemy zdefiniować następująco: 

 

Misja 

 

 

 

 

Wielkie wyzwania stojące przed władzami gminy mają służyć 

poprawie warunków życia mieszkańców gminy jak również zwiększenia 

więzi społecznej w celu budowy społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego 

nastąpi rozwój infrastruktury technicznej związanej z budową oczyszczalni 

ścieków i skanalizowaniem aglomeracji Ojrzeń. Zwodociągowaniem gminy 

do 100% zapotrzebowania, rozwinięciem systemu gospodarowania odpadami, 

nastąpi znaczna poprawa sieci dróg i ich stanu, powstaną nowe chodniki, 

ścieżki rowerowe i piesze. Gmina podejmie także działania dla zachowania 

ładu przestrzennego i estetycznego. Poprawie ulegnie system infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej – powstanie w Ojrzeniu hala sportowa, która będzie 

jednocześnie pełnić funkcję gminnego ośrodka kultury. Nastąpi także rozwój 

agroturystyki. W sferze potrzeb społecznych nastąpi rozwój w dziedzinie 

 

Gmina Ojrzeń rozwijać się będzie jako nowoczesna gmina o charakterze 

rolniczo-osadniczym. Gmina będzie wykazywała dużą dbałość o rozwój 

przedsiębiorczości. Mieszkańcom gminy zostaną zapewnione warunki życia 

zgodne ze standardami europejskimi w zakresie: ochrony zdrowia, oświaty, 

kultury oraz bezpieczeństwa. Gmina wykaże dbałość on lokalne tradycje 

oraz zabytki dziedzictwa kulturowego. Gmina Ojrzeń w roku 2015 stanie się 

miejscem, gdzie warto mieszkać, pracować i inwestować, a także 

wypoczywać. 

Dążenie do rozwoju infrastruktury technicznej, tworzenie korzystnych 

warunków dla aktywności gospodarczej zwłaszcza w sektorze rolniczym, 

podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy jakości życia 

mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, oświaty, ochrony zdrowia, 

kultury oraz sportu i rekreacji. 
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oświaty, kultury, sportu i rekreacji, jakości usług zdrowotnych oraz 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

4.2. Cel główny – nadrzędny Strategii  

 
Na podstawie bilansu strategicznego i opracowanej na jego podstawie 

analizie SWOT, w celu realizacji wizji i misji gminy Ojrzeń został 

sformułowany cel główny – nadrzędny oraz cele strategiczne - pośrednie,  

które pozwolą w dalszej części niniejszego opracowania na dokładne 

określenie działań służących lokalnemu rozwojowi gminy Ojrzeń. 

 

 

Głównym celem rozwoju gminy Ojrzeń, jest: 

 

 

 

Trwały, bezpieczny dla środowiska i przyrody rozwój pozwalający 

dorównać europejskim standardom życia i produkcji rolnej, przy pełnym 

wykorzystaniu zasobów ludzkich, kapitałowych oraz walorów położenia 

gminy, akceptowany i współtworzony przez lokalne społeczeństwo oraz 

zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na 

rozwój przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, tworzenie 

przyjaznych warunków zamieszkania, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 

oraz zwiększenie dostępu do kultury i sportu. 

 

 

Konsekwencją tak zdefiniowanego celu głównego dla realizacji wizji 

rozwoju gminy Ojrzeń, jest wyznaczenie kierunków tego rozwoju – celów 

strategicznych, a które będą realizowane poprzez cele pośrednie. 

 

 

Cele strategiczne - główne kierunki rozwoju: 
 

1. Rozwój obszarów wiejskich i ochrony środowiska. 

 

2. Budowa społeczeństwa obywatelskiego. 
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4.3. Cele pośrednie służące realizacji głównych kierunków 

rozwoju 
 

 

Cel 1. Poprawa warunków do rozwoju rolnictwa i działalności 

gospodarczej 

 

Kierunki działań: 

 

1.1. Tworzenie lepszych warunków dla rozwoju rolnictwa w tym rolnictwa 

ekologicznego; 

 

1.2. Promocja przedsiębiorczości poprzez wspieranie rozwoju małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie grup producenckich i 

spółdzielczych; 

 

1.3. Zwiększenie ilości terenów pod inwestycje i zabudowę. 

 

1.4. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

 

 

Cel 2. Wzrost konkurencyjności gminy poprzez rozbudowę 

infrastruktury technicznej oraz ochronę środowiska 

 

Kierunki działań: 

 

2.1. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych; 

 

2.2. Rozbudowa infrastruktury komunalnej. 

 

2.3. Rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej. 

 

2.4. Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej. 

 

2.5. Rozbudowa bazy turystycznej i agroturystycznej. 

 

2.6. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej. 

 

2.7. Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

 

2.8. Zwiększenie lesistości poprzez adaptację gruntów o niskiej bonitacji. 
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Cel 3. Rozwój kapitału społecznego 

 

Kierunki działań: 

 

3.1. Podnoszenie jakości usług związanych z ochroną zdrowia, oświatą,   

        kulturą i sportem; 

 

3.2. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego; 

 

3.3. Rozwój edukacji poprzez szkolenia. 

 

3.4. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 

3.5. Podnoszenie standardów zamieszkiwania; 

 

3.6. Rozwój bazy teleinformatycznej. 

 

 

 

4.4.Ocena zgodności celów strategicznych 

 

 Tak sprecyzowane powyższe cele pośrednie zgodne są z koncepcją 

planu zagospodarowania przestrzennego, „Strategią rozwoju województwa 

mazowieckiego do roku 2020”, „Planem rozwoju lokalnego powiatu 

ciechanowskiego lata 2004-2013” (Strategia powiatu w opracowaniu). 

 

 
Tabela 47. Zgodność celów pośrednich Strategii z innymi dokumentami 

strategicznymi. 

 

Cele Strategii rozwoju gminy Ojrzeń na 

lata 2007-2015 

Zgodność z celami Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego do 2020r 

Cel 1. Poprawa warunków do rozwoju rolnictwa i 

działalności gospodarczej. 

Cel 2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności 

gospodarki regionu. 

Cel 2. Wzrost konkurencyjności gminy poprzez 

rozbudowę infrastruktury technicznej oraz ochronę 

środowiska 

Cel 4. Aktywizacja i modernizacja obszarów 

pozametropolitalnych 

 

Cel 3. Rozwój kapitału społecznego 

 

Cel 1. Rozwój kapitału społecznego 
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4.5. Mierniki celów operacyjnych Strategii 

 
 Poniższa lista wskaźników posłuży monitorowaniu stopnia realizacji 

poszczególnych kierunków działań zawartych w Strategii, a zarazem 

wypełnienia jej zamierzeń strategicznych. W analizach statystycznych 

przeprowadzonych na potrzeby monitorowania Strategii za podstawę 

przyjmuje się dane z 2006 roku. 

 Zaprezentowana lista wskaźników ma charakter otwarty co daje 

możliwość sukcesywnego uzupełniania. 

 

 

 

Cel 1. Poprawa warunków do rozwoju rolnictwa i działalności 

gospodarczej 

 

Kierunki działań: 

 

1.1. Tworzenie lepszych warunków dla rozwoju rolnictwa w tym 

rolnictwa ekologicznego; 

 

 liczba powstałych lub zmodernizowanych gospodarstw 

specjalistycznych; 

 liczba gospodarstw o profilu produkcji ekologicznej. 

 

1.2. Promocja przedsiębiorczości poprzez wspieranie rozwoju małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie grup producenckich i 

spółdzielczych; 

 

 liczba podmiotów gospodarczych; 

 liczba grup producenckich i spółdzielczych; 

 Wpływy z podatków z tytułu działalności gospodarczej. 

 

1.3. Zwiększenie ilości terenów pod inwestycje i zabudowę. 

 

 ilość terenów pod zabudowę; 

 ilość terenów pod inwestycje. 

 

1.4. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

 

 Liczba miejsc pracy. 
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Cel 2. Wzrost konkurencyjności gminy poprzez rozbudowę 

infrastruktury technicznej oraz ochronę środowiska 

 

Kierunki działań: 

 

2.1.  Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych; 

 

• drogi publiczne o twardej nawierzchni; 

• ścieżki rowerowe i piesze; 

• chodniki. 

 

2.2.  Rozbudowa infrastruktury komunalnej. 

 

• ludność korzystająca z sieci wodociągowej w %;  

• kanalizacyjnej w %; 

• gazowej w %. 

  

2.3. Rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej. 

 

• liczba mieszkań prywatnych, komunalnych, spółdzielczych. 

 

2.4.  Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej. 

 

• tereny rekreacyjne i obiekty sportowe. 

 

2.5.  Rozbudowa bazy turystycznej i agroturystycznej; 

 

• liczba gospodarstw agroturystycznych; 

• liczba szlaków pieszych, rowerowych, ścieżek edukacyjnych; 

• powierzchnie o szczególnych walorach przyrodniczych – pomniki    

   przyrody. 

 

2.6.   Budowa i rozwój infrastruktury społecznej. 

 

• liczba szkół i uczniów; 

• wydatki na oświatę; 

• pracownie komputerowe w szkołach; 

• biblioteki i liczba woluminów; 

• domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice; 

• jednostki z dziedziny ochrony zdrowia i opieki społecznej. 
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2.7.  Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

 

• stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych; 

• oczyszczalnia ścieków i długość kanalizacji w km oraz jej    

   dostępność w %;  

• wysypiska śmieci i punkty zrzutu śmieci. 

 

2.8. Zwiększenie lesistości poprzez adaptację gruntów o niskiej 

bonitacji; 

 

 wskaźnik lesistości. 

 

 

Cel 3. Rozwój kapitału społecznego 

 

Kierunki działań: 

 

3.1. Podnoszenie jakości usług związanych z ochroną zdrowia, 

oświatą, kulturą i sportem i rekreacją; 

 

 oferta usług zdrowotnych zakłady opieki medycznej, apteki, 

prywatne praktyki. 

 liczba lekarzy, pielęgniarek; 

 liczba nauczycieli na jednego ucznia; 

 woluminy, prasa codzienna; 

 imprezy, festyny, mecze, zabawy. 

 

3.2. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i 

przeciwpożarowego; 

 

 przestępstwa stwierdzone; 

 wykrywalność sprawców przestępstw stwierdzonych; 

 liczba wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych; 

 pożary i akcje gaśnicze. 

 

3.3. Rozwój edukacji poprzez szkolenia; 

 

 szkolenia i kształcenie dorosłych; 

 nauka języków obcych; 
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3.4. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 

 struktura osób bezrobotnych; 

 

3.5. Podnoszenie standardów zamieszkiwania; 

 

 zasoby mieszkaniowe; 

 mieszkania wyposażone w instalację wodociągową, gazową i 

sanitarną; 

 mieszkania oddane do użytku. 

 

 

3.6. Rozwój bazy teleinformatycznej; 

 

 komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży; 

 gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z 

dostępem do Internetu; 

 komputeryzacja jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

4.6. Instytucjonalno-organizacyjne aspekty realizacji Strategii  
 

 W realizację Strategii zostaną zaangażowane władze samorządowe 

gminy, gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, lokalni 

przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy. Korzyści wynikające z osiągnięcia 

celów strategicznych będą bowiem udziałem wszystkich. 

 

Aby Strategia osiągnęła zakładane efekty należy czuwać nad: 

 

 skutecznym wdrożeniem Strategii, 

 wyszukiwaniem nowatorskich rozwiązań, 

 kontrolowaniem i modyfikowaniem planów długoterminowych, 

 pobudzaniem prorozwojowych inicjatyw społecznych, 

 pozyskiwaniem środków finansowych na realizację Strategii ze źródeł 

budżetowych, pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z 

Unii Europejskiej, 

 promocją poszczególnych działań realizowanych w ramach Strategii. 
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4.7. Zasady osiągania głównych kierunków rozwoju - celów 

strategicznych 
 

Aby osiągnąć powodzenie w długofalowym procesie wdrażania Strategii 

rozwoju gospodarczego i społecznego należy kierować się następującymi 

pozaekonomicznymi zasadami: 

 

 Główne siły społeczne i polityczne gminy muszą być przekonane o 

słuszności i celowości realizacji Strategii.  

 Cele i założenia Strategii mają charakter apolityczny. 

 Pobudzanie aktywności mieszkańców gminy, którzy powinni i muszą być 

zapoznani z celami Strategii. 

 Do realizacji Strategii należy angażować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrę głównie w dziedzinie pozyskiwania funduszy ze źródeł 

pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. 

 

 Do realizacji Strategii niezbędne jest posiadanie środków finansowych. 

Są to (poza środkami z budżetu gminy) następujące środki: z budżetu 

państwa, ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii 

Europejskiej, z programów pomocowych dla małych i średnich firm 

(pożyczki, preferencyjne kredyty), ulgi podatkowe i proinwestycyjne. 

Zastosowanie powyższych zasad wzmocni szanse na zrealizowanie w pełni 

założeń Strategii.  

 

 

4.8. Procedury uaktualniania Strategii i ocena skuteczności jej 

realizacji 

 
„Strategia rozwoju gminy Ojrzeń na lata 2007 – 2015” precyzuje 

oczekiwania i wizję przyszłości gminy w oparciu o bieżącą analizę danych 

jak i prognozy na przyszłość. Jednak przyjęcie pewnych założeń na 

przyszłość, w tym finansowych czy inwestycyjnych, jest sprawą niezmiernie 

trudną w świetle zmieniających się przepisów prawa, jak i rozwiązań 

organizacyjnych w skali gminy, regionu czy kraju. Dlatego aktualizacja 

Strategii jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia bowiem 

stwierdzenie, czy realizowana jest ona prawidłowo, a jej założenia nadal są 

aktualne. 
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Uaktualniania Strategii powinno polegać na : 

 

 ciągłym analizowaniu raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej 

gminy, 

 stałej kontroli i ocenie zasobów gminy, 

 badaniu perspektyw rozwoju gminy, 

 bieżącej kontroli stopnia realizacji Strategii i informacji o efektach 

podejmowanych działań, 

 stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w 

rozwoju gminy. 

 

Oceny skuteczności realizacji Strategii powinien dokonywać zespół 

ekspertów powołany przez wójta gminy Ojrzeń, co najmniej raz do roku. Co 

dwa lata powinna być dokonywana analiza skuteczności działań 

zastosowanych w Strategii. Analizy powinny kończyć się raportem o stopniu 

zaawansowania realizacji celów Strategii i propozycjami jej uaktualniania. 

Zapisy Strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej 

uchwalenia. 

 

 

 

4.9. Kontrola efektywności Strategii 

 
 

Kontrola efektywności realizacji „Strategii Rozwoju gminy Ojrzeń na lata 

2007 – 2015” zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2015 r. 

 Podstawowym kryterium oceny efektywności Strategii będzie stopień 

realizacji założonych celów społeczno-gospodarczych i ekonomicznych. 

Wynikiem wnikliwej kontroli końcowej powinien być raport, zawierający 

ocenę Strategii pod kątem realizacji zamierzonych celów oraz 

poszczególnych zadań, połączony z rachunkiem ekonomicznym, który 

porówna poniesione nakłady na rozwój, promocję, restrukturyzację, z 

końcowymi wynikami ekonomicznymi. Wnioski zawarte w raporcie posłużą 

także do ustalenia warunków wyjściowych do opracowania strategii rozwoju 

gminy na lata następne. 

 Konstrukcja Strategii pozwala na zapewnienie elastyczności jej 

realizacji, z czego wynika, iż w razie pojawienia się nowych możliwości 

prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, służących realizacji Strategii, 

można je wykorzystać przy realizacji Strategii. Dotyczy to również 

możliwości korzystania z nowych pojawiających się źródeł finansowania 

zewnętrznego, krajowego i zagranicznego. 
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Tabela 48. Harmonogram realizacji Strategii.  

 

Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialny za 

realizację 

1. Opracowanie Strategii rozwoju gminy Ojrzeń na lata 

2007 – 2015 

Wrzesień 

2007r. 

Wójt Gminy Ojrzeń 

 

2. Przyjęcie Strategii rozwoju gminy Ojrzeń na lata 2007 – 

2015 

 

Październik  

2007 r. 

 Rada Gminy Ojrzeń 

3. Powołanie zespołu roboczego koordynującego realizację 

Strategii oraz dokonującego procedur uaktualniania i 

ocen skuteczności oraz zespołu monitorującego 

(społecznego). 

 

Październik 

2007 r. 

Wójt Gminy Ojrzeń 

 

4. Określenie wielkości funduszy na realizację Strategii w 

2008r. 

Grudzień  

2007r. 

Rada Gminy Ojrzeń 

5. Realizacja zadań objętych Strategią – wg oddzielnych 

harmonogramów opracowywanych na każdy rok 

 

 

2007-2015r. Wójt Gminy Ojrzeń 

 

6. Dokonywanie corocznych ocen skuteczności realizacji 

Strategii 

 

Grudzień  

2007-2015r. 

Wójt Gminy Ojrzeń 

- Zespół roboczy 

7. Dokonywanie okresowych analiz i uaktualnienie 

Strategii. 

Styczeń -co 

dwa lata 

Wójt Gminy Ojrzeń 

- Zespół roboczy  

8. Opracowanie końcowego raportu oceniającego 

realizację Strategii ze względu na osiągnięte cele i 

zrealizowane zadania. 

Porównanie wielkości nakładów na realizację Strategii z 

uzyskanymi efektami. 

 

IV kwartał 

2015 r. 

- zespół, któremu 

Wójt Gminy Ojrzeń 

zleci to zadanie 

9. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii i określenie 

warunków wyjściowych do opracowania Strategii 

rozwoju gminy Ojrzeń na lata następne. 

Grudzień 

2015 r. 

Rada Gminy Ojrzeń 

 

 

 

4.10. Prognoza finansowa realizacji Strategii 

 

Realizacja Strategii będzie opierać się na utrzymywaniu pozytywnych 

tendencji występujących w budżecie gminy Ojrzeń, głównie związanych ze 

stosunkowo niskim poziomem zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów 

i pożyczek. 

W 2007 r. obsługa kredytów łącznie z odsetkami w stosunku do dochodów 

ogółem to: 2,77 %, w 2013 r. to: 3,26%. 

W 2007 r. inwestycje jako % dochodów ogółem wyniosą 21,56 %. i będą 

nieco wyższe niż w 2006 roku. 
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Środki finansowe na realizację Strategii będą pochodzić ze źródeł 

zewnętrznych, które należy podzielić na dwie grupy: 

 1. Krajowe i zagraniczne w tym z Unii Europejskiej: 

Budżet państwa – poprzez Samorząd Województwa Mazowieckiego; m.in. na 

budowę, modernizację dróg, chodników, budowę kanalizacji i wodociągów, 

oczyszczalni ścieków, gospodarkę odpadami i inne przedsięwzięcia chroniące 

środowisko naturalne, tworzenie nowych miejsc pracy, 

Fundusz Spójności oraz Fundusze Strukturalne i UE – głównie z 

Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego poprzez Sektorowy Program 

Infrastruktura i Środowisko, Promocja Gospodarki, Pomoc Techniczna oraz 

Regionalny Operacyjny Program Województwa Mazowieckiego. 

Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki. Europejskiego Funduszu Rolnego poprzez Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz innych funduszy na rozwój infrastruktury obszarów 

wiejskich, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, turystykę, 

agroturystykę, inwestycje w gospodarstwach rolnych, programy rolno- 

środowiskowe, zalesianie, rynek pracy w tym tworzenie nowych miejsc 

pracy, a także na budowę, modernizację dróg, chodników, budowę kanalizacji 

i wodociągów, oczyszczalni ścieków, gospodarkę odpadami i inne 

przedsięwzięcia chroniące środowisko naturalne, 

Programy Wspólnoty Europejskiej – na edukację, kulturę, współpracę 

młodzieżową, ekologię, turystykę, niekonwencjonalne źródła energii, 

Fundacje zagraniczne i krajowe wspierające rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego w Polsce – na edukację, ochronę środowiska, turystykę, 

kulturę, integrację europejską, budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz 

pomoc dla samorządów terytorialnych – na rozwój infrastruktury obszarów 

wiejskich, 

Instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne wspierające przedsięwzięcia 

gospodarcze. 

Polskie fundacje i organizacje, przez które realizowana jest zorganizowana 

ochrona środowiska, turystyka, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, 

współpraca transgraniczna, integracja europejska, promocja gospodarcza. 

Polskie fundacje i organizacje wspierające budowę społeczeństwa 

obywatelskiego oraz promocję integracji europejskiej. 

 2. Inwestorzy: lokalni i zewnętrzni. 

Należy jednak stworzyć dla nich sprzyjające warunki inwestycyjne oraz 

prawno-podatkowe. Dla inwestorów zewnętrznych ważnym czynnikiem 

jest także skala pozabudżetowego finansowania rozwoju gminy, gdyż 
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decyduje ona o rozmiarach i jakości infrastruktury gminy i tworzy klimat 

dla inwestycji. 

 

Prognoza zakłada, iż na dochody budżetu składać się będą: 

 Dotacje na zadania ustawowo zlecone; 

 Dotacje celowe na zadania własne; 

 Subwencje ogólne; 

 Dochody własne: 

- podatki i opłaty lokalne, 

- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, 

- dochody z majątku gminy, 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

- pozostałe dochody. 

 

 

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w 2007 r. wyniesie: 

 Dotacje na zadania ustawowo zlecone – 15,42% 

 Dotacje celowe na zadania własne – 0,56% 

 Subwencje ogólne – 52,62%  

 Dochody własne – 31,4 %, 

 

[Więcej zobacz tabela 43 i 44] 

 

 W latach następnych podział ten może ulegać zmianom na korzyść 

dotacji na zadania własne gminy i przedsięwzięcia inwestycyjne. Będzie to 

konsekwencją opracowanych wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania 

dodatkowych środków finansowych głównie z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej.  

 Z funduszy pozabudżetowych krajowych i zagranicznych finansować 

będzie można również wiele zadań z zakresu rynku pracy, turystyki, edukacji, 

kultury, sportu i rekreacji. Środki te są także szansą na rozwój małych i 

średnich firm oraz pozyskanie inwestorów zewnętrznych, co jest z kolei 

szansą na zwiększenie dochodów gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i 

udziału w podatkach do budżetu państwa. 

 Należy założyć, że w latach 2007 – 2013 gmina może na realizację 

Strategii pozyskać ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym 

z Unii Europejskiej, dodatkowe środki finansowe w wysokości ok. 30% 

budżetu na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednocześnie z funduszy 

krajowych i zagranicznych dodatkowo, będą mogli skorzystać rolnicy oraz 

drobni przedsiębiorcy. 
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Hipotetyczny plan finansowy realizacji Strategii na lata 2007 – 2013 

obrazuje tabela nr 49. 

 

 
Tabela 49. Hipotetyczny budżet realizacji Strategii na lata 2007 – 2013 w tys. zł. 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dochody gminy ogółem 10.365 10.883 11.428 11.999 12.599 13.329 13.890 

Kredyty 860 200 200 200 300 300 - 

Razem dochody 11.225 11.083 11.628 12.199 12.899 13.529 13.890 

Spłata pożyczek 260 460 366 466 455 200 - 

Wydatki ogółem w tym 10.965 10.623 11.261 11.732 12.454 13.229 13.890 

 Odsetki od kredytów 22 30 38 24 20 18 12 

Na inwestycje 2.355 2.000 2.100 2.200 2.300 2.300 2.600 

 

 

Hipotetyczny plan finansowy został opracowany na lata 2007–2013, 

ponieważ programy zadaniowe nie mogą przekraczać okresu budżetowego 

przyjętego w Unii Europejskiej, a więc do roku 2013. Założono w nim, że 

dochody gminy będą rosły ok. 5% rocznie. Różnica pomiędzy dochodami a 

wydatkami oznacza spłatę pożyczek lub kredytów. Znaczna część środków 

przeznaczonych na inwestycje stanowić będzie wkład własny na realizacje 

przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 
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5. Zarządzanie i komunikacja społeczna 
 

5.1. Zarządzanie 
 

Strategia rozwoju gminy Ojrzeń na lata 2007 – 2015 jest skuteczną 

odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed samorządem gminnym w 

zakresie współczesnego rynku społecznego-gospodarczego. 

Główne cele Strategii są odzwierciedleniem założeń wspólnotowej 

polityki dotyczącej szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego, ochrony 

środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego oraz rozwoju 

potencjału społecznego w tym rozwoju zasobów ludzkich. 

 

Wdrażanie Strategii będzie oparte na następujących zasadach: 

 

 Zrównoważonego rozwoju - co oznacza rozwój społeczno-

gospodarczy z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska; 

 Spójności - oznaczający zgodność z aktualnymi dokumentami 

krajowymi i unijnymi o charakterze strategicznym i programowym; 

 Subsydiarności – realizacji zadań na najniższym poziomie poprzez 

dofinansowanie ich z budżetu samorządów, państwa i funduszy 

unijnych; 

 Partnerstwa – czyli wspólnym podejmowaniu działań przez samorząd 

gminny, podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i sektor 

prywatny; 

 Koncentracji – co oznacza skupienie wszelkich wysiłków realizatorów 

na określonych w strategii celach rozwojowych; 

 Otwartości – dającej możliwość aktualizacji zapisów Strategii. 

 

Powyższa Strategia jest wyzwaniem zawierającym propozycje 

przeobrażeń na wielu płaszczyznach. Nieuniknione stają się zmiany w sferze 

mentalności osób związanych z jej realizacją. Istnieje również potrzeba 

zwiększenia dynamiki działań aktywnych podejmowanych przez władze 

gminy. 

Realizacja misji strategicznej odbywać się będzie w kierunkach 

najbardziej efektywnych rozwiązań przy zachowaniu otwartej i permanentnej 

koordynacji działań. Koordynacja będzie się odbywać zgodnie z metodologią 

zaprezentowaną poniżej. 

 

1. Cele, jakie należy osiągnąć w obszarze rozwoju gminy; 

2. Innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz realizacji wspomnianych celów; 

3. Ocenę prawidłowości działań i osiągnięć w odniesieniu do założonych 

celów; 
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4. Aktualizację i korektę działań ustalonych w strategii z uwzględnieniem 

nowych przedsięwzięć; 

5. Sposoby mierzenia postępu w realizacji przyjętych celów. 

 

Biorąc pod uwagę 9 letni horyzont czasowy Strategii oraz złożoność 

zjawisk społeczno-gospodarczych, założono możliwość modyfikacji zapisów 

Strategii jednak po uprzednio dokonanej ewaluacji jej realizacji oraz analizie 

diagnostycznej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 

Strategia będzie pełniła także rolę drogowskazu dla przygotowania 

corocznych szczegółowych planów operacyjnych - zadaniowych z 

określeniem źródeł ich finansowania, a które będą elementami realizacji 

niniejszej Strategii. 

 Nad realizacją Strategii będzie czuwał specjalnie powołany do tego 

celu zespół roboczy składający się z pracowników merytorycznych Urzędu 

Gminy Ojrzeń. Zostanie także powołany komitet monitorujący (społeczny) w 

skład, którego wejdą  władze gminy, radni, działacze społeczni oraz lokalni 

przedsiębiorcy. Oba zespoły zostaną powołane zarządzeniem wójta, w którym 

zostaną określone: liczba i skład członków obu zespołów oraz kompetencje i 

zakres obowiązków.  

 

 

5.2. Public relations 
 

 Praktyczne prowadzenie działań z zakresu public relations należy do 

szeroko pojętej dziedziny zarządzania, a służy kształtowaniu opinii 

publicznej. Filozofia public relations jest bardzo prosta, zakłada ona bowiem, 

że łatwiej osiąga się wyznaczone cele przy społecznym wsparciu 

i zrozumieniu niż przy obojętności lub sprzeciwie. Istotę public relations 

można określić za pomocą kilku kluczowych słów są to: reputacja, odzew 

społeczny, wiarygodność, zaufanie, harmonia i poszukiwanie wzajemnego 

zrozumienia opartego na prawdziwej i pełnej informacji.   

Zakres działań public relations obejmuje nastepujące formy: prasową, 

telewizyjną, radiową, wydawniczą, wystawienniczą, pocztową, spotkania, 

zwiedzanie, formę upominkową, świadczenia charytatywne oraz sponsoring.  

Instrunentami public relations są informacje dla prasy, konferencje 

prasowe, biuletyny, ulotki, a także środki identyfikacji takie jak znaki 

graficzne, kolorystyka, hasła.  

Jednym ze skutków działań stosowanych w ramach public relations jest 

powstanie efektu publicity (rozgłosu), który ma bezpośrednio przyczynić się 

do kreowania wizerunku naszego przedsięwzięcia. 

W zwiazku z powyższym dla nadania określonego rozgłosu dla realizacji 

Strategii będą prowadzone działania z zakresu komunikacji społecznej z 

wykorzystaniem lokalnych mediów (radio, telewizja) oraz prasy. Działania te 
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będą miały na celu zwiększenie jawności życia społecznego i poprzez 

informacje na temat założeń Strategii oraz  późniejszej realizacji 

zamierzonych działań i osiągniętych rezultatów. 

W zakresie promocji zasobów gospodarczych oraz walorów 

turystycznych i rekreacyjnych gminy Ojrzeń, będą publikowane informacje w 

Internecie. Wydawane będą katalogi, oferty inwestycyjne, ulotki promocyjne, 

a także udziały w targach, seminariach itp. Działania te będą służyć 

pozyskaniu nowych inwestorów, a także potencjalnych turystów. Będą służyć 

zaprezentowaniu potencjału społecznego i intelektualnego gminy dla 

nawiązania współpracy w różnych dziedzinach życia społeczno-

gospodarczego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

instytucjami pożytku publicznego.  

 

 

W tym miejscu na zakończenie niniejszego opracowania należy 

nadmienić, iż realizacja założeń Strategii rozwoju gminy Ojrzeń na lata 2007 

– 2015 ma olbrzymie znaczenie zarówno dla władz gminy, jak mieszkańców. 

Pozwala ona bowiem spojrzeć szerzej na potrzeby społeczności lokalnej, 

wynikające z coraz to szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego – a 

wszystko po to, aby zapewnić mieszkańcom gminy Ojrzeń jak najlepsze 

warunki do zamieszkiwania, pracy, wypoczynku oraz rozwijania swoich 

zainteresowań, bo nie ma nic wspanialszego w otaczającym nas świecie jak 

zadowolony człowiek. 
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Źródła informacji: 

 

1. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. 

2. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015.  

3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – 2013.  

4. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. 

5. Programy Operacyjne: 

a. Infrastruktura i Środowisko; 

b. Innowacyjna Gospodarka; 

c. Kapitał Ludzki; 

d. Rozwój Polski Wschodniej; 

e. Pomoc Techniczna; 

f. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. 

6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

7. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego na lata 2004 – 2013.  

8. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ojrzeń na lata 2005 – 2006.  

9. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2006 – 2016, której część stanowi Program Promocji Zatrudnienia oraz 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Ciechanowskiego na lata 

2007 – 2013. 

10. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. 

11. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ojrzeń. 

12. Materiały i dane statystyczne Urzędu Gminy Ojrzeń. 

13. Dane statystyczne - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. 

14. Dane Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

15. Dane statystyczne – Posterunek Policji w Ojrzeniu. 

16. Dane statystyczne - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. 

17. Dane statystyczne Gminne Jednostki Organizacyjne. 

18. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006. 

19. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2006. 

20. Powszechny Spis Rolny – 2002. 

21. Strony Internetowe: 

a). www.ciechanow.powiat.pl 

b). www.stat.gov.pl 


