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Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Ojrzeń
odbyły się 29 marca 2018 roku. Oprócz informacji z działalności międzysesyjnej Wójta
Gminy podjęto uchwały dotyczące:
● ustalenia diet sołtysów. Uchwała zakładała podniesienie przysługującej im diety za
udział w posiedzeniu Rady Gminy z kwoty
100 zł na kwotę 120 zł.
● ustalenia diet dla radnych oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie
z uchwałą dokonano następujących zmian
w wysokościach diet:
o dieta dla radnego za uczestnictwo
w pracach komisji lub sesji została obniżona do 190 zł,
o dieta dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego komisji za udział w komisji została obniżona do kwoty 270 zł,
o zryczałtowana miesięczna dieta dla
Przewodniczącego Rady została obniżona do 1000 zł,
o zryczałtowana miesięczna dieta dla
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
została obniżona do kwoty 370 zł.
● podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym,
● podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody
głosowania.
W dniu 29 kwietnia odbyła się XXXVII
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w czasie,
której przedstawione zostały sprawozdania:
● z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
● z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Oﬁar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Ojrzeń za 2017 rok,

● z realizacji Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za
2017 rok.
Radni podjęli także uchwały dotyczące:
● zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ojrzeń,
● zaliczenia ul. Sportowej w Ojrzeniu, do
kategorii dróg gminnych,
● zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
● zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń,
● zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2018.
● rozpatrzenia skargi Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Ojrzeń
na działalność Wójta Gminy Ojrzeń.
Na XXXVIII Sesji Rady Gminy Ojrzeń
30 maja 2018 roku przedstawiono:
● informację z działalności Wójta Gminy
Ojrzeń w okresie międzysesyjnym,
● sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
za rok 2017,
● ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy
Ojrzeń za 2017 rok,
● uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Ojrzeń sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2017 rok,
● uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Ojrzeń o opinii wykonania budżetu Gminy
Ojrzeń za 2017 rok i wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Ojrzeń,
● uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ojrzeń.
W głosowaniu dotyczącym udzielenia
Wójtowi Gminy Ojrzeń – Zdzisławowi Mierzejewskiemu, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, udział wzięło
15 radnych. 11 głosowało za udzieleniem absolutorium, 4 wstrzymało się od głosu.
Ponadto w czasie obrad radni wyrazili
zgodę na:
● zatwierdzenie sprawozdania ﬁnansowego
za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ojrzeń za 2017 rok,
● wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Ojrzeniu, stanowiących
własność Gminy Ojrzeń,
● wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Ojrzeń.
27 czerwca 2018 roku miała miejsce
XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Ojrzeń, w czasie, której Radni podjęli następujące uchwały:
● w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,
● w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ojrzeń,
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2018,
● w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy
Ojrzeń w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
● w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek
Kultury w Ojrzeniu i nadania jej statutu,
● w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Ojrzeń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 12 maja 2018 r. zatwierdziło taryfy
dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ojrzeń.
Stawka za m³ wody tj. 2,15 zł netto pozostała na niezmienionym poziomie
w stosunku do obowiązującej i będzie stosowana przez okres 3 kolejnych lat.
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Z S E S J I A B S O L U T O R YJ N E J
Rada Gminy Ojrzeń dokonała oceny całorocznej pracy Wójta Gminy i podjęła decyzję
o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.
Realizacja ubiegłorocznego budżetu była trudna,
na co wpływ miała liczba wszystkich zaplanowanych inwestycji gminnych, która przekroczyła sześćdziesiąt. Pomimo ogromnego natężenia
pracy przy realizacji tak licznych przedsięwzięć,
nie udało się do końca roku sﬁnalizować wszystkich zaplanowanych, również tych z udziałem
funduszy sołeckich. Cześć z nich przesunięto na
ten rok. W części sołectw udało się sﬁnansować
zakup materiałów niezbędnych do wykonania
zadań, a ich faktyczną realizację przełożono na
rok następny. Udało się wykonać zaplanowane
wpływy ze sprzedaży gruntów po byłej szkole
w Luberadzu oraz pozyskać dla gminy dodatkowe środki ﬁnansowe z funduszy zewnętrznych,
w wysokości 997 tyś. zł.
W 2017 roku dochody zaplanowano na kwotę
19 mln 717 tys. zł. Zostały wykonane w wysokości 19 mln 709 tys. zł tj. w 99%. Wydatki zaplanowane na poziomie 19 mln 768 tys. zł zostały
wykonane w kwocie 19 mln 239 tys. zł tj. w 97%.
Budżet 2017 roku uchwalony w I wersji wynosił:
dochody 18 mln 130 tys. zł oraz wydatki 18 mln
702 tys. zł i zwiększył się po stronie dochodów
o 9%, a po stronie wydatków o 6%. Budżet zmieniany był 18 razy, w tym na sesjach Rady Gminy
9 razy oraz zarządzeniami Wójta Gminy 9 razy.
Ostatecznie wynik ﬁnansowy roku ubiegłego to
nadwyżka w wysokości 469 tys. zł.
Na koniec 2017 zadłużenie gminy wyniosło
3 mln 763 tys. zł i spadło w stosunku do roku
2016 o 10%. W 2017 roku gmina nie korzystała z kredytów lub pożyczek. Obciążenie obsługą
zadłużenia wyniosło ok. 4%, całość zadłużenia w
stosunku do dochodów to 19%. Gmina mieści się
zdecydowanie poniżej wskaźników określonych
ustawą o ﬁnansach publicznych.
Największą pozycją w budżecie były wydatki
na utrzymanie placówek oświatowych. Przeznaczono na nie 6 mln 838 tys. zł, co stanowi 35%
ogółu zrealizowanych wydatków. Wydatki bieżące oświaty stanowiły ponad 63% wydatków
bieżących całej gminy. W kwocie wydatków
bieżących aż 80% pochłonęły wynagrodzenia

pracowników oświatowych, na co największy
wpływ mają obowiązujące przepisy oświatowe.
Baza oświatowa jest dobrze wyposażona, ale
oczywiście są też potrzeby remontowe i inwestycyjne. W ubiegłym roku wydatkowano środki na
wykonanie dokumentacji boiska sportowego przy
szkole w Młocku, do tej samej szkoły zakupiono
piec C.O. Ponadto w szkole w Ojrzeniu dokonano
częściowej modernizacji przenośnej hali sportowej polegającej na wymianie poszycia dachu oraz
wykonano dokumentację projektowo- budowlana
termomodernizacji szkoły w Kraszewie i dokumentację na halę sportową w Ojrzeniu.
Udało się pozyskać doﬁnansowanie na realizację projektu edukacyjnego „W gminie Ojrzeń
patrzymy w przyszłość” w łącznej kwocie 282 tys.
zł. Wkład własny gminy to koszt udostępnienia
sal lekcyjnych. Projekt zakładał realizację zajęć
rozwijających, wyrównujących oraz wsparcia dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wsparcie dla nauczycieli oraz doposażenie placówek.
Istotnym zakresem obowiązków, ze względu
na kwestie ﬁnansowe i merytoryczne, jest pomoc
społeczna, realizowana przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Bieżące monitorowanie sytuacji życiowej podopiecznych i dostosowanie im
właściwych form pomocy wymaga sporej wiedzy
i rozwagi. W minionym roku na pomoc społeczną
wydatkowano 6.073 tys. zł, z czego na wypłatę
świadczeń wychowawczych w ramach programu
500+ – 3.571 tys. zł., co stanowiło 7.041 świadczeń. Wypłaty świadczeń rodzinnych to wydatek
1.669 tyś .zł. W ramach tej kwoty przyznano
9.241 świadczeń w tym – świadczenia rodzinne
9.180; świadczenia z funduszu alimentacyjnego
320; zasiłki dla opiekunów 61 w 15 – tu różnych
formach pomocy. Ponadto wypłacono zasiłki celowe – ﬁnansowe i rzeczowe, zasiłki stałe i okresowe. W okresach świątecznych przekazywano
pomoc w formie paczek. Z takiej formy pomocy
skorzystało każdorazowo w kwietniu 55 rodzin,
w miesiącu grudniu 60 rodzin. 177 osób, w tym
163 dzieci regularnie korzystało z dożywiania
w formie gorącego posiłku w ramach programu
rządowego. Ponadto GOPS dodatkowo ﬁnansował dopłaty do posiłków oraz biletów autobusowych w ramach programów osłonowych przy-

rozstrzygnięto konkursy
na stanowiska
dyrektorów szkół
W dniach 14 i 15 czerwca 2018 r. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych powołanych do przeprowadzenia konkursów na
stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Młocku i Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie. Konkursy ogłoszone zostały w dniu 10 maja 2018 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na dzień 30 maja 2018 r. do
godz. 15.30. W każdym z konkursów wpłynęła jedna oferta. Komisje
konkursowe po przeprowadzeniu całej procedury wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów, którymi zgodnie z decyzją komisji zostaną w Szkole Podstawowej w Młocku Pani Elżbieta Adamiak, natomiast w Szkole Podstawowej w Kraszewie Pan Stanisław Studziński.

jętych przez radę gminy. Z dopłat do posiłków
skorzystało 319 uczniów, natomiast z dopłat do
biletów 147 uczniów.
W 2017 roku rozpoczęto i zakończono budowę dziennego domu pobytu dla osób starszych
Senior+ przy udziale dotacji w kwocie 300 tys.
zł, którą gmina pozyskała na ten cel.
Dbałość o stan dróg gminnych wpływa na
wizerunek gminy i warunki życia mieszkańców.
W minionym roku na utrzymanie dróg wydatkowano 1.042 tys. zł. Przeprowadzono modernizację
nawierzchni dróg między innymi na odcinkach:
w Trzpiołach, Kicin- Wojtkowa Wieś, w Kownaty Borowe – Grabówiec, dokonano przebudowy dróg w Bronisławiu, na ulicy Przedszkolnej,
w miejscowości Obrąb, Wojtkowa Wieś, Kałki.
Na działania z zakresu kultury wydatkowano
około 148 tys. zł. Wydatki dotyczyły utrzymania
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu.
Zadaniem własnym gminy jest też zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie
kultury ﬁzycznej między innymi poprzez podnoszenie poziomu sprawności ﬁzycznej dzieci
i młodzieży oraz utrzymywanie na właściwym
poziomie bazy sportowo – rekreacyjnej. Liczne
inwestycje, również te realizowane w ramach
funduszu sołeckiego, wpływają na unowocześnianie bazy kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej w gminie. W minionym roku kontynuowano
prace remontowe m, in. w świetlicach Przyrowa,
Kałki, Brodzięcin, Kraszewo, Luberadz i Młock.
Łączny koszt tych inwestycji to ponad 103 tys. zł.
Kontynuowano prace przy siłowni zewnętrznej
w miejscowości Ojrzeń. Na siłownię wydatkowano 53.911 zł między innymi na położenie kostki
brukowej, wysiew trawy, zakup zestawu zabawowego (w latach poprzednich wydatkowano
84 163 zł na zakup i ułożenie kostki, wykonanie
ogrodzenia, zakup fontanny).
Własnym sprzętem, z udziałem osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – sposobem
gospodarczym wykonano bieżące naprawy dróg,
porządkowano drzewostan w parkach w Ojrzeniu
i Młocku oraz przy stawach w Kraszewie i na
wielu gminnych drogach. Pozyskane drewno to
głównie materiał opałowy do szkół i urzędu na
cały sezon grzewczy, uzupełniany niewielką ilością węgla.

IV przetarg na sprzedaż
nieruchomości gruntowych
Gmina Ojrzeń posiada na sprzedaż działki w miejscowościach Kałki, Dąbrowa i Ojrzeń.
Są to w :
• w Kałkach dz. Nr 147/1 o pow. 0, 2262 ha, stanowiąca las. Cena
wywoławcza brutto: 3.500,00 zł. (trzy tysiące pięćset złotych).
• w Dąbrowie dz. Nr 340 o pow. 0, 3960 ha, stanowiąca las i w części pastwiska trwałe. Cena wywoławcza brutto: 6.000,00 zł. (sześć
tysięcy złotych)
• w Ojrzeniu dz. nr 128 o pow. 1, 5210 ha, stanowiąca las. Cena wywoławcza brutto: 25.000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń przy ul. Ciechanowskiej 27 – I piętro,
sala konferencyjna. Zapraszamy do udziału w przetargu.
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GMINA OJRZEŃ OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE
Z LGD „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”
Gmina Ojrzeń wzięła udział w naborze
wniosków ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu. 25
kwietnia 2018 roku otrzymaliśmy od LGD
„Północne Mazowsze” pozytywną decyzję na

przyznanie doﬁnansowania na poszczególne
zadania:
– Poprawa jakości środowiska poprzez
rozwój i odnowę terenów zieleni parku
w Ojrzeniu 47 071,00 zł;
– Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Młock – 50 000,00 zł;
– Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną 33 723,00 zł.

Lista rankingowa wniosków o udzielenie
wsparcia dostępna jest na stronie internetowej
LGD: www.polnocnemazowsze.pl.
Przypominamy, że Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” nie jest instytucją,
która przyznaje środki ﬁnansowe wyłącznie
tylko dla gmin. O wsparcie, w ramach ogłaszanych naborów, mogą się ubiegać również
przedsiębiorcy. Warto zaznaczyć, że właściciele ﬁrm z terenu Gminy Ojrzeń, są bardzo
aktywni w pozyskiwaniu doﬁnansowaniaz
LGD „Północne Mazowsze”.

DOFINANSOWANIA Z „AKTYWNEJ TABLICY” ORAZ
„NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”
Jak informowaliśmy w biuletynie ubiegłorocznym Gmina Ojrzeń bierze udział
w rządowym programie „Aktywna tablica”,
dzięki czemu do szkół w Młocku i w Ojrzeniu zakupione zostały po 2 zestawy tablic
interaktywnych wraz z projektorami ultrakrótkoogniskowymi. W ramach kontynuacji
uczestnictwa w programie złożony został
w naborze tegorocznym wniosek na 2 zestawy tablic interaktywnych z projektorami

ultrakrótkoogniskowymi dla Szkoły Podstawowej w Kraszewie. Gmina na ten cel otrzymała 14 000,00 zł wsparcia, a dodatkowo
musi zapewnić 3500,00 zł wkładu własnego,
co daje łączną kwotę 17500, 00 zł.
Ponadto w tym roku dla Szkoły Podstawowej w Kraszewie w „Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa” pozyskane zostało
12 000, 00 zł doﬁnansowania na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wymogiem przy-

stąpienia do programu było zapewnienie przez
gminę wkładu własnego na ten cel w wysokości 3000,00 zł. Program dotyczy wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W OJRZENIU
W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Gmina Ojrzeń
złożyła wniosek na budowę ogólnodostępnej,
wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności
(OSA) na kwotę 105 353 zł. Do ministerstwa wpłynęło 1416 wniosków, 792 otrzymało doﬁnansowanie na łączną kwotę ponad
54 mln. zł. Głównym kryterium przyznania
środków był wskaźnik zamożności gminy,
dzięki czemu pomoc uzyskają te jednostki

samorządu terytorialnego, które najbardziej
tego potrzebują. Po rozpatrzeniu wniosku
otrzymaliśmy informację, że na ten cel gmina otrzyma doﬁnansowanie w wysokości
50 000,00 zł, co stanowi 50 % wartości zadania. Otwarta Strefa Aktywności powstanie
w Ojrzeniu obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota doﬁnansowania wraz
z wkładem własnym w całości zostanie przeznaczona na dokończenie siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu. OSA zostanie wyposażona
w twister z wahadłem, wioślarz, wyciąg gór-

ny i wyciskanie siedząc, biegacz, orbitrek,
prasa nożna i ławeczka, zjazd linowy, labirynt
sprawnościowy, zestaw zabawowo sprawnościowy, stół betonowy do tenisa, stół betonowy do gry w szachy, stół betonowy do gry
w piłkarzyki. Ponadto w OSA znajdą się również ławki, stojak na rowery, a na terenie zostaną wykonane nasadzenia roślin. Całość podzielona będzie na trzy strefy: strefę relaksu,
siłownię plenerową z 6-cioma urządzeniami
ﬁtness oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym.

PARAFIA W KRASZEWIE OTRZYMAŁA GRANT
W KONKURSIE „WSPIERAMY ROZWÓJ”
Znamy laureatów II edycji konkursu grantowego „Wspieramy rozwój” organizowanego przez Grupę Cedrob. Pula nagród w tegorocznej edycji wynosiła aż milion złotych.
W tym roku o wsparcie ﬁnansowe ubiegało
się niemal 1300 instytucji, spośród których
wyłoniono 72 zwycięskie projekty. Wśród
nagrodzonych znalazła się Paraﬁa Rzymsko-Katolicka p.w. św. Zygmunta w Kraszewie,
która na realizację projektu „Lokalnie dla
Niepodległej” otrzymała 20 000 zł. Najważniejszym elementem projektu, jest or-

ganizacja cyklu imprez związanych z odzyskaniem Niepodległości m.in: uroczystości
szkolno-kościelnych, związanych z rocznicą
Bitwy Warszawskiej i Bitwy pod Sarnową
Górą; uroczystości gminno-szkolno-kościelnych, związanych ze świętem dożynkowym,
100-leciem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kraszewie oraz gminno-paraﬁalnych obchodów Święta Niepodległości.
Do przeprowadzenia imprez, niezbędne jest
również wykonanie pewnych prac remontowo-porządkowych, związanych z remontem

podłogi w przedsionku zabytkowego kościoła paraﬁalnego p.w. Świętej Trójcy w Kraszewie oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w pobliżu grobu żołnierza poległego w 1920 r., przy którym przewidziana
jest do przeprowadzenia część uroczystości.
Przy grobie tym zostanie w ramach projektu
ustawiona również tablica pamiątkowo/informacyjna, zawierająca treści patriotyczno-niepodległościowe.
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Festyn OSP Kraszewo

9 czerwca br. na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie odbył się festyn rodzinny. Kobieca drużyna pożarnicza przygotowała gry
i zabawy dla dzieci, które bardzo chętnie angażowały się w konkurencje. Największą popularnością cieszyły się drużynowe rywalizacje w pokonywaniu toru przeszkód, przeciąganie liny, bieg z
jajkiem. Zwycięscy otrzymywali nagrody. Dzieci

chętnie korzystały także z możliwości malowania
twarzy.
Na festynie pojawili się specjalni goście:
Scooby Doo, Daphne i lama, którzy zachęcali do
wspólnej zabawy. Przeprowadzony został także
konkurs plastyczny pt.: „Mój przyjaciel – Strażak”.
Osoby biorące udział wykazały się ogromną kreatywnością, która została nagrodzona upominkami.

5

Podczas trwania festynu uczestnicy przez cały
czas mogli częstować się kiełbaskami z grilla oraz
ciastami przygotowanymi przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Kraszewie oraz uczestników Dziennego Domu „Senior+”. Sponsorami byli: Wójt
Gminy Ojrzeń, Stowarzyszenie dla Gminy „Samorządność”, Pani Elżbieta Rykowska oraz Sklep
„Małgosia”.

Z WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO SENIOR +
Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach
publicznych oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w
administracji rządowej kontrolerzy: Agnieszka Załęska
– starszy specjalista – przewodnicząca zespołu kontrolnego oraz Anna Kołakowska – inspektor wojewódzki
w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej M UW), przeprowadziły
w dniach od 19 marca do 4 kwietnia 2018 r. kontrolę
problemową w Gminie Ojrzeń (dalej Gmina) z siedzibą
urzędu w Ojrzeniu, przy ul. Ciechanowskiej 27.
Przedmiot kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej w 2017 r. w rozdziale
85295 – Pozostała działalność na realizację zadania w
ramach Programu Wieloletniego „Senior + ”moduł I.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2017 r.
W wyniku kontroli wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację wydatków dokonano
następujących ustaleń:
1. Gmina w 2017 r. w rozdziale 85295 klasyfikacji budżetowej otrzymała na podstawie zawartego z Wojewodą Mazowieckim 14 września 2017 r. Porozumienia nr 1/Ml/2017 r. (dalej Porozumienie) dotację celową w kwocie 300 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem i wyposażeniem
placówki „Senior+” (dalej Dzienny Dom Senior+). Jak
wynika z ksiąg rachunkowych oraz danych wykazanych na ich podstawie w sprawozdaniu z realizacji
zadania przez Gminę – wydatki wyniosły ogółem
370 195,57 zł, w tym z dotacji 295 848,60 zł.

2. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4 151,40 zł zwrócona została na rachunek bankowy Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW) –
WB nr 9 z 12 stycznia 2018 r.
3. W trakcie kontroli stwierdzono osiągnięcie przez
Gminę dochodu w wysokości 0,68 zł otrzymanego z
tytułu gromadzonych środków pieniężnych dotacji
na oprocentowanym rachunku bankowym Gminy.
Ww. środki przekazano na rachunek bankowy MUW
zgodnie z terminem ustalonym w§ 10 pkt 7 zawartego Porozumienia.
4. Środki z dotacji Gmina wykorzystała na:
– adaptację i modernizację budynku w kwocie 245
766,35 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50
082,25 zł.
5. Gmina, w ramach Porozumienia wydatkowała środki
własne w wysokości 74 346,97 zł, co stanowi 20,08
% wydatków zadania i jest zgodne z § 4 pkt 1 Porozumienia. Ponadto Gmina przeznaczyła poza Porozumieniem środki własne w wysokości 437 126,
73 zł z przeznaczeniem na modernizację i adaptację
budynku Dzienny Dom „Senior+”.
6 Kwoty wydatków ujęte w księgach rachunkowych
Gminy były zgodne z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę ich zaewidencjonowania.
7. Dowody księgowe będące podstawą dokonanych wydatków w Gminie spełniały wymogi
określone w art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości.

8. Sprawdzone zapisy księgowe w ewidencji wydatków spełniały wymogi art. 20 ustawy o rachunkowości.
9. Wydatki klasyfikowane były zgodnie z zasadami
określonymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji.
10. Gmina zgodnie z § 9 pkt 1 zawartego Porozumienia
złożyła 24 stycznia 2018 r. sprawozdanie z realizacji
zadania w M UW.
11. Gmina nie odzyskała podatku VAT z tytułu realizowanego zadania.
12. Zakończoną inwestycję 31 grudnia 2017 r. Gmina
przekazała dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu (Dalej GOPS).
13. Nabyte ze środków dotacji, składniki majątkowe zostały zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych GOPS.
14. W wyniku dokonanych oględzin pomieszczeń
Dziennego Domu „Senior+" potwierdzono wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia oraz
dochowanie trwałości projektu wynikającego z zawartego Porozumienia.
Podsumowując wyniki kontroli, w 2017 r. wykorzystanie dotacji w rozdziale 85295 klasyfikacji budżetowej
została oceniona pozytywnie.
Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie
z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od
wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
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Festiwal projektów
W Szkole Podstawowej w Młocku 13
czerwca 2018 r. odbył się festiwal projektów,
którego gospodarzami była klasa II gimnazjum. Jako pierwszy zaprezentowany został
projekt z biologii ,,Czy Twoje oczy mogą
kłamać?”. Uczennice wykonały prezentację,

model oka, iluzje optyczne oraz przedstawiły
kilka doświadczeń, w których udział wzięli
młodsi uczniowie naszej szkoły. Następnie
dwie uczennice zapoznały uczestników z zabawkami ﬁzycznymi i zasadami ich działania.
Jako ostatni został zaprezentowany projekt

,,Kuchnia brytyjska – czemu nie”. Uczniowie
opracowali przepisy wybranych dań w dwóch
językach oraz przygotowali je. Po pokazie
projektów wszyscy uczniowie mieli okazję
spróbować przysmaków brytyjskich, mogli
bliżej przyjrzeć się zabawkom ﬁzycznym oraz
złudzeniom optycznym.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Ciechanowie odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Szkołę Podstawową w Ojrzeniu reprezentowali: Julia Zuzanna Lewandowska, Paulina
Murawska, Patryk Wiśniewski i Bartosz Wysocki. Zawodnicy turnieju musieli wykazać
się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, rozwiązując test wiedzy składający się
z 25 pytań i test skrzyżowań, w którym do

rozwiązania było 10 zadań. Następnym wyzwaniem, z którym drużyna musiała się zmierzyć było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. W drugiej części turnieju sprawdzana była umiejętność jazdy rowerem po
torze sprawnościowym. Jazda była uważnie
obserwowana przez sędziów, którzy skrupulatnie odliczali punkty za każdy błąd na torze.
Nasi uczniowie zajęli II miejsce na dziesięć rywalizujących drużyn i zakwaliﬁko-

wali się do następnego etapu na szczeblu
rejonowym. Indywidualną nagrodę – tytuł
najlepszego zawodnika w kategorii szkół
podstawowych zdobyła Paulina Murawska.
Wszyscy zawodnicy otrzymali atrakcyjne
nagrody. Gratulujemy naszym zawodnikom
i cieszymy się, że godnie reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym.

Światowy Dzień Książki w Bibliotece w Ojrzeniu
23 kwietnia 2018 r. na okoliczność obchodów Światowego Dnia Książki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu gościła grupę seniorów z Dziennego Domu
Seniora w Ojrzeniu. Tematem spotkania

było między innymi przedstawienie historii biblioteki od jej powstania po dzień
dzisiejszy, zwiedzanie, zapoznanie z pracą
w bibliotece oraz prezentacja ciekawych
pozycji książkowych.

Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim
Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu
zorganizowała kilka spotkań z Jackiem Łapińskim, autorem książki „Jak być lepszym”. Dwa
spotkania z młodzieżą (VI i VII klasa SP w

Ojrzeniu) oraz jedno z seniorami. Autor przedstawiał praktyczne inspiracje z życia wzięte.
Mówił młodzieży o tym, dlaczego warto rozwijać swoje pasje, dlaczego warto czytać, dlaczego lepiej wybierać satysfakcję (a nie przyjemność) oraz o tym, ile tak naprawdę kosztuje
nas siedzenie przed ekranem. Opinie uczniów
po spotkaniu wskazują, iż spotkanie pozytywnie wpłynęło na młodych ludzi. Oto niektóre
z nich. „W życiu trzeba poświęcić więcej czasu
na rozwijanie siebie, swoich pasji, a nie tylko
na wirtualny świat za ekranem telefonu czy
komputera”, „To spotkanie pokazało mi war-

tość naszego życia i czasu. Uświadomiło, że
należy spełniać i realizować swoje pasje, ponieważ wżyciu będzie na łatwiej”. Warto czytać i warto rozwijać się.
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Światowy
Dzień
Ziemi
w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu
W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu od kilku lat obchodzony jest
Dzień Ziemi. Święto ma przypominać, że jesteśmy cząstką przyrody
i musimy zrobić wszystko, aby zachować, chronić oraz odnowić środowisko przyrodnicze.
23 kwietnia został przygotowany apel pod hasłem ,,Los Ziemi
w Twoich rękach”. Poprzedził go szkolny konkurs plastyczny, w którym uczniowie dowolną techniką przedstawili sposoby ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie mieli także okazję obejrzeć inscenizację w wykonaniu klas I – III. Główni bohaterzy: ziemia, las, powietrze
i rzeka, uświadomili zebranym, że za zaśmiecanie i skażenie środo-

wiska w największej mierze odpowiedzialny jest człowiek. Ważnym
elementem przedstawienia była segregacja śmieci. Prace nadzorowały
leśne duszki. Pilnowały, by dzieci posprzątały pozostawione w lesie
śmieci i wrzuciły je do specjalnie oznaczonych pojemników.
Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej. Bardzo ciekawym i jakże mocno przyciągającym wzrok publiczności
punktem programu był Ekologiczny Pokaz Mody w wykonaniu przedszkolaków… „Mali ekolodzy” byli wystrojeni w przepiękne stroje
przygotowane z surowców wtórnych.

Międzynarodowy
Dzień
Ziemi
w Szkole Podstawowej w Kraszewie
23 kwietnia 2018 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej w Kraszewie już po raz kolejny uczestniczyła w akcji oczyszczania naszej
planety. W tym dniu uczniowie z klas I-III wraz z opiekunami sprzątali teren przyszkolny, w tym plac zabaw i boiska. Starsi uczniowie
z klas IV-VII i z oddziałów gimnazjalnych zajęli się sprzątaniem

A 27 kwietnia
k i i 2018 w S
Szkole
k l P
Podstawod
wej w Kraszewie gościli Strażacy z Komendy Powiatowej w Ciechanowie i OSP w Kraszewie, którzy przeprowadzili pogadankę
dla uczniów pod hasłem ,,Nie dla wypalania
traw”. Strażacy mówili o zagrożeniach i konse-

przydrożnych rowów w okolicach szkoły. Uczniowie zaopatrzeni
w worki i jednorazowe rękawiczki pozbierali mnóstwo śmieci. Mamy
nadzieję, że takie właśnie działania podejmowane z okazji obchodów
Dnia Ziemi będą kształtowały wśród dzieci i młodzieży postawy proekologiczne.

kkwencjach
j h związanych
i
h z wypalaniem
l i
traw.
Zajęcia były podzielone na dwa bloki tematyczne, jeden teoretyczny, a drugi praktyczny związany z zasadami użycia podręcznego
sprzętu gaśniczego. Uczniowie pod nadzorem
strażaków mogli gasić „prawdziwy pożar”.
Zajęcia cieszyły się dużym

zainteresowaniem
i
i
i na pewno pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie
wypalania resztek roślinnych wokół posesji.
Otrzymane od strażaków ulotki będą także
cennymi wskazówkami dla rodziców.
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Z wycieczką do RIPOK Wola Pawłowska
Dnia 24 maja uczniowie klasy VI i VII
Szkoły Podstawowej w Młocku udali sie
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej. Wysłuchali tam prelekcji na temat
oddziaływania odpadów na środowisko,
prawidłowej segregacji odpadów oraz dowiedzieli się, na czym polega praca w systemie mechaniczno- biologicznym oraz
zobaczyli, co dzieje się z odpadami, które
traﬁają na składowisko. Na zakończenie
pobytu każdy uczeń otrzymał materiały
informacyjne o tym, jak należy segregować odpady.

Z Młocka do Warszawy

Uczniowie klas IV – VII oraz dwóch klas
gimnazjalnych, wraz z opiekunami, 18 maja
wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Plan
wycieczki zawierał trzy główne punkty.
Pierwszym z nich był Park Trampolin
– pierwszy i jedyny taki park w Warszawie.
Powstał w dawnym hangarze lotniczym,
który wybudowano przy nieistniejącym już
lotnisku Gocław.
Kolejnym punktem wycieczki był Dom
Zagadek – miejsce, w której uczestnicy

przenieśli się na 60 minut do tematycznie
przygotowanych pokojów – zagadek, tzw.
Escape Room, z których musieli się wydostać w określonym czasie. Aby tak się stało, należało zmierzyć się wspólnie
z przygotowanymi wcześniej zagadkami: logicznymi, na spostrzegawczość, na kreatywność, a także
wymagającymi odrobiny sprytu.
Tylko od uczestników zależało, czy
uda się rozwiązać wszystkie zagad-

,,BLIŻEJ PRZYRODY’’ –
wycieczka członków LOP
ze Szkoły Podstawowej
w Kraszewie do Białowieży
Z okazji obchodów 90-lecia utworzenia
najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce,
jaką jest ogólnopolskie stowarzyszenie Ligi
Ochrony Przyrody 23 uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie
8 czerwca 2018 roku udała się na wycieczkę
do Białowieskiego Parku Narodowego organizowaną przez Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Ciechanowie. W programie

przewidziana była wędrówka do rezerwatu ścisłego, zajęcia warsztatowe w
Muzeum Przyrodniczo-Leśnym zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Kolejnym punktem był przejazd
do Skansenu Sioło Budy, po którego
zwiedzeniu uczestnicy wycieczki mieli czas na poczęstunek przy ognisku

ki i wydostać się z pokoju przed upływem
60 minut.
Tuż po przerwie przeznaczonej na posiłek
zwiedzono również Zamek Królewski.
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WSPÓLNY WYJAZD DZIECI
OJCÓW – KRAKÓW – WIELICZKA

Dnia 28 maja 2018 r. uczniowie ze szkoły w Młocku i Kraszewie wyjechali na trzydniową wycieczkę na południe Polski. Pierwszego dnia
zwiedzili Wadowice – miasto, gdzie Karol Wojtyła spędził dzieciństwo i młodość. Pani przewodnik zabrała uczestników w wędrówkę „śladami
Karola Wojtyły” – pokazała dom, szkołę i kościół, w który codziennie modlił się młody Karol. Nie zabrakło też słynnych kremówek, które
nietrudno znaleźć w pobliżu tamtejszego rynku.
Drugi dzień uczniowie zaczęli od zwiedzania Krakowa. Uczestnicy wycieczki podziwiali
renesansowy dziedziniec na Zamku Królewskim
oraz Katedrę Wawelską. Na wieży Zygmuntowskiej wszyscy mieli okazję zobaczyć słynny
Dzwon Zygmunta i oglądać przepiękną panoramę miasta. Następnie udali się na rynek, gdzie
zobaczyli – Sukiennice, w których mieszczą się
liczne kramy z pamiątkami, Kościół Mariacki
i pomnik Adama Mickiewicza. Wreszcie usatysfakcjonowani i pełni wrażeń powrócili Plantami
– parkiem miejskim otaczającym historyczne
centrum miasta – do autokaru, aby pojechać do
Wieliczki.
W kopalni soli uczniowie zwiedzali kopalnię
trasą górniczą, będąc wyposażeni w oryginalne
lampy górnicze, kaski, pochłaniacze tlenku węgla
oraz uniformy ochronne. Ostatni dzień uczniowie spędzili w Ojcowskim Parku Narodowym,
podziwiali malowniczą Dolinę Prądnika wraz
z ostańcami skalnymi o charakterystycznych kształtach i nazwach.
Następnie zwiedzili wspaniałą wystawę w zamku na Pieskowej Skale.
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DZIEŃ DZIECKA
– SZKOŁA
PODSTAWOWA
W OJRZENIU
W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu
obchody Dnia Dziecka miały miejsce
4 czerwca 2018 r. Uroczystość została zorganizowana pod hasłem: „Dzień Dziecka
na sportowo – zabawnie i zdrowo”.

DNI SPORTU I DZIECKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W MŁOCKU
1 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młocku odbyła się uroczystość szkolna z okazji Dnia Dziecka
i Dnia Sportu. Cała społeczność szkolna bardzo chętnie brała udział
w poszczególnych konkurencjach sportowych. Dzieci młodsze
uczestniczyły w mini igrzyskach sportowych gdzie konkurencjami
sprawnościowymi były m.in. tor przeszkód, bieg z piłeczką pingpongową, sztafeta i rzuty piłką do celu. Natomiast młodzież brała udział
w meczu piłki nożnej chłopców i meczu siatkówki dziewcząt. Podczas całej imprezy uczniom towarzyszył dobry humor, zaangażowanie w poszczególne konkurencje oraz dźwięki muzyki.
Uczniowie mieli również zapewnione wyżywienie. Oprócz kiełbasek z grilla, soczków i drożdżówek, były również zakupione przez
Radę Rodziców lody.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji każda z klas, która brała
udział w imprezie otrzymała pamiątkowe dyplomy.
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DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRASZEWIE

30 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kraszewie dzieci obchodziły swoje Święto. W tym pięknym upalnym dniu czekało na nie
wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem dzieci zarówno starszych jak
i młodszych cieszyły się różnorodne konkurencje sportowe, gry i zabawy ruchowe. Na parkingu szkolnym pracownicy Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa zaprezentowali pojazdy lądowe i wodne

(samochody strażackie oraz łódź motorowa), sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W pokazach brali udział druhowie z OSP w Kraszewie demonstrując użycie wody do gaszenia pożaru. Uczestnicy mogli również
podziwiać motocykle członków Klubu Motocyklowego z Ciechanowa. Uroczystość zakończył poczęstunek, zimne napoje, lody i bardzo
smaczny hamburger.

Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń czerwiec 2018

12

Bieg na orientację

15 maja 2018 r. grupa uczniów w składzie: Mikołaj Bugajewski,
Jakub Szadkowski, Klaudia i Justyna Perkowskie brały udział w XV
Gimnazjalnym Biegu Na Orientację pod hasłem ,,Las-który Nie zapomniał” w lesie ościsłowskim. Bieg ten odbył się z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz XVII Dnia Polskiej Niezapominajki, Głównym organizatorem było SK LOP i koło biologiczne działające przy S.P. nr 7 w Ciechanowie.

Uczniowie wykazali się umiejętnością czytania mapy, posługiwania się kompasem, wiedzą o lesie, zajęli III miejsce spośród 19 grup
biorących udział w biegu. Po wysiłku ﬁzycznym przyszedł czas na
wspólne biesiadowanie przy ognisku, śpiew pieśni żołnierskich oraz
zapalenie zniczy na miejscu pamięci narodowej.

Mamy
M
amy Mis
M is t r z a Eur opy
W Siedlcach odbyły
się Mistrzostwa Europy
federacji WPF&PUTS
w dniach 6-8 kwietnia w trójboju siłowym
i wyciskaniu sztangi
leżąc. Udział w tej imprezie wziął Łukasz
Kozłowski – nauczyciel
wychowania ﬁzycznego
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu.
W swojej kategorii wagowej do 75 kg i wiekowej submasters 33-39 lat zdobył tytuł Mistrza
Europy w wyciskaniu sztangi leżąc z wynikiem 150 kg. Kolejna imprezą, w której Łukasz Kozłowski wziął udział był ﬁnał Ligi Wyciskania
sztangi leżąc w Łodzi. Tam w kategorii do 74 kg bez podziału na kategorie wiekowe zajął III miejsce z wynikiem 150 kg. Jest to najbardziej

prestiżowa impreza bench press (wyciskanie sztangi) w Polsce.
Ostatnimi zawodami, w których
rywalizował Łukasz Kozłowski były
Mistrzostwa Europy federacji WUAP.
Odbyły się one w dniach 12-17 czerwca 2018 w Pabianicach. Tam też udało
się po raz kolejny zdobyć tytuł Mistrza
Europy w kat. do 75 kg i przedziale
wiekowym 33-39.
Podsumowując, w tym sezonie startowym, do tytułu Mistrza Świata federacji WPA zdobytego w grudniu 2017
roku w Siedlcach, dołożył dwa tytuły
Mistrza Europy federacji WPF&PUTS
i WUAP, a także 19 maja 2018 r.
w Pruszkowie zdobył mistrzostwo
Polski w kat. do 75 kg.

KOŃCOWA TABELA LIGI OKRĘGOWEJ CIECHANOWSKO-OSTROŁĘCKIEGO
ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
RAZEM
Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wkra Żuromin
Nadnarwianka Pułtusk
Żbik Nasielsk
Makowianka Maków Mazowiecki
KS CK Troszyn
Iskra Krasne
Ostrovia Ostrów Mazowiecka
Korona Szydłowo
Sona Nowe Miasto
Wkra Bieżuń
Tęcza Ojrzeń
Wkra Sochocin
Mazowsze Jednorożec
Orzyc Chorzele
GKS Strzegowo
Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

83
71
61
54
51
49
46
43
41
38
35
33
32
28
14
8

27
23
19
17
14
15
14
12
13
11
10
10
9
7
4
2

2
2
4
3
9
4
4
7
2
5
5
3
5
7
2
2

1
5
7
10
7
11
12
11
15
14
15
17
16
16
24
26

144-36
75-28
95-56
75-41
72-44
72-65
44-32
66-59
73-69
57-69
55-68
43-65
49-87
47-101
37-107
30-107

WYNIKI
30 KOLEJKI
16 CZERWCA 2018 R.
GKS Strzegowo 2-8 Żbik Nasielsk;
Iskra Krasne 2-2 Korona Szydłowo; Mazowsze Jednorożec 2-5 KS
CK Troszyn; Ostrovia Ostrów Mazowiecka 1-0 Makowianka Maków
Mazowiecki; Wkra Bieżuń 3-2 Tęcza
Ojrzeń; Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 0-6 Sona Nowe Miasto; Nadnarwianka Pułtusk 4-1 Wkra Sochocin; Wkra Żuromin 8-0 Orzyc Chorzele

