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Z Sesji Rady Gminy Ojrzeń
Na XVI Sesji Rady Gminy Ojrzeń 17 lutego 2020 roku w porządku obrad znalazła się
m.in. informacja z działalności Wójta Gminy
Ojrzeń w okresie międzysesyjnym, stanowisko Rady Gminy Ojrzeń w sprawie częściowego przejęcia drogi powiatowej 1227W
Wola Wodzyńska – Nowa Wieś: na odcinku
od DK 50 do Nowej Wsi – drogi powiatowej
1247W; przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń na rok 2020,
przedstawienie sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń
za rok 2019; przedstawienie sprawozdania
z działalności Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Ojrzeń za rok 2019;
przedstawienie sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego za rok 2019; przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Oﬁar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Ojrzeń za rok 2019.
Podjęto uchwały w sprawie:
● wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów
na powierzenie realizacji zadania
publicznego dotyczącego możliwości korzystania przez mieszkańców
Gminy Ojrzeń z usług opiekuńczych
dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych
umysłowo,
● Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Ojrzeń na lata 2020-2024,
● nadania Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ojrzeniu,
● zmiany Uchwały Nr XV/78/2016 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi ﬁnansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora ﬁnansów

publicznych oraz instytucji kultury, dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Ojrzeń zmienionej Uchwalą
Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 1 sierpnia 2016 r.,
● wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
w kwocie 18 zł od osoby w przypadku odpadów zbieranych selektywnie
i 36 zł od osoby w przypadku odpadów zmieszanych,
● określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
27 marca 2020 roku odbyła się kolejna XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Ojrzeń. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu za rok 2019.
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki o nr ewid. 186/3 w miejscowości
Ojrzeń Gmina Ojrzeń; wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ojrzeń; przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Gminy Ojrzeń w 2020 roku;
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki na rok 2021; określenia kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Ojrzeń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ojrzeń; zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2020.

W czasie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Ojrzeń 5 czerwca 2020 roku radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ojrzeń oraz
uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gmin
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok.
Ponadto podjęli uchwały w sprawie:
– wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności działki o nr ewid. 184/4
w miejscowości Ojrzeń, gmina
Ojrzeń;
– wyrażenia zgody na nabycie przez
Gminę Ojrzeń prawa własności nieruchomości w drodze darowizny;
– likwidacji samorządowej instytucji
kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
w Ojrzeniu.
W czasie XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Ojrzeń, która odbyła się 19 czerwca
2020 roku podjęto następujące uchwały:
– w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń;
– w sprawie likwidacji samorządowej
instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu;
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020.
XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Ojrzeń z dnia 24 lipca 2020 r została zwołana
w celu podjęcia uchwał w sprawie :
– emisji obligacji;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
– zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2020.

MILION ZŁOTYCH
DLA GMINY
GMI NY OJRZEŃ
Gmina otrzyma do września bieżącego roku 1 061 835,00 zł
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te
pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone
są na wkład własny do inwestycji ﬁnansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim
zakładano ﬁnansowanie tego wkładu z dochodów
jednostek. Gmina Ojrzeń przeznaczy otrzymane środki
na rozliczenie budowy hali sportowej w Ojrzeniu.
Dla porównania maksymalny poziom wsparcia dla gmin
z powiatu ciechanowskiego to:

Ciechanów (gmina miejska)
Ciechanów
Glinojeck
Gołymin-Ośrodek
Grudusk
Opinogóra Górna
Regimin
Sońsk

3 359 279,00 zł
1 000 469,00 zł
1 231 600,00 zł
500 000,00 zł
500 000,00 zł
643 431,00 zł
500 000,00 zł
542 910,00 zł
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POZYSKANO SPRZĘT
KOMPUTEROWY
W RAMACH PROGRAMU
ZDALNA SZKOŁA
I ZDALNA SZKOŁA +
Gmina Ojrzeń otrzymała dwukrotnie
dotację na zakup sprzętu komputerowego!!
Znaleźliśmy się na liście samorządów, które
otrzymały pieniądze na zakup sprzętu komputerowego, który umożliwi naszym uczniom
udział z domu w zdalnych lekcjach. Zaku-

pione komputery są w pełni ﬁnansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
I tak z projektu Zdalna Szkoła, czyli
pierwszej edycji projektu, za kwotę 59 970 zł

zakupiono 19 laptopów, natomiast w ramach
drugiej edycji projektu, czyli Zdalna Szkoła +
udało się zakupić kolejnych 21 laptopów za
łączną kwotę 54 579 zł.
Zakupiony sprzęt został przekazany do
dyspozycji szkół.

ZABUDOWA
SAMOCHODU POŻARNICZEGO
W OSP OJRZEŃ

Gmina Ojrzeń wykonała zabudowę
samochodu pożarniczego MAN w OSP
Ojrzeń. Na pojeździe zamontowano uchwyty na sprzęt oraz inny asortyment w tym:
płytę ładującą z przetwornicą i instalacją
elektryczną, uchwyty na aparaty powietrzne w kabinie kierowcy, uchwyty obrotowe
na aparaty powietrzne, szuﬂadę wysuwa-

ną na agregat, półkę obrotowa, uchwyty na
węże tłoczne, różnego rodzaju mocowania
(sprężynowe, paski, uchwyty), mocowania
prądownic, skrzynki plastikowe, skrzynię
na dach metalową, półkę sprzętową. Oprócz
tego na wyposażenie samochodu traﬁły latarka klasy Vulcan wraz z ładowarką, prądownica do szybkiego natarcia.

Przy okazji wykonywania zabudowy pojazd przeszedł całościowy przegląd nadwozia. Planowany koszt wykonanej inwestycji
wynosił 44.956,50 zł. Dodatkowym kosztem
okazała się konieczność zamontowania zwijadła, co podniosło wartość o 2952,00 zł do
kwoty 47 908,50 zł.
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Dofinansowania dla jednostek OSP
z terenu Gminy Ojrzeń
W maju 2020 Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie rozdysponowała dotacje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W naszej gminie w systemie znajdują się jednostki OSP Ojrzeń
oraz OSP Kraszewo.
Dla Ojrzenia przyznana została dotacja w wysokości 19 000 złotych z przeznaczeniem na zakup 4 ubrań specjalnych typu Nomex,
piły do betonu oraz 10 sztuk węży tłocznych W-75, do której samorząd gminny dołoży dodatkowo kwotę 2600 zł z przeznaczeniem na
zakup lepszego jakościowo sprzętu. Dodatkowo Gmina zakupiła
nową stację selektywnego alarmowania za kwotę 3690 zł.
Natomiast dla OSP Kraszewo przeznaczono kwotę 18000 zł. Za
tą kwotę jednostka zakupi 3 ubrania specjalne typu Nomex, 4 latarki,

2 prądownice, kombinezon zabezpieczający od pszczół, buty specjalne 2 pary, wodery, drabinę nasadkową 4 przęsła, 2 węże W-50.
W tym roku dla jednostki OSP Młock nie będącej w KSRG została przyznana dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w kwocie 12000 zł. Ze środków dotacji oraz dodatkowego wkładu własnego jednostki zakupione zostaną drabina pożarnicza, zwijadło do węży, piła do cięcia szyb, prądownica pianowa,
7 sztuk węży tłocznych, zabezpieczenie poduszki powietrznej, kurtyna wodna, wytwornica piany oraz 2 gaśnice proszkowe. Łączna kwota
zakupów to 14 547 zł.

Środki ochrony osobistej
dla strażaków w walce z epidemią
Gmina Ojrzeń otrzymała w formie darowizny środki rzeczowe w postaci zestawów środków ochronnych do przeciwdziałania
COVID-19, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej będących w
KSRG tj. Kraszewo i Ojrzeń.
W skład zestawu środków ochronnych dla każdej jednostki OSP
wchodziły:
1. Maseczki jednorazowe zgodne z obowiązującymi normami –
150 sztuk;
2. Kombinezony jednorazowe zgodne z obowiązującymi normami – 15 sztuk;

3. Rękawice jednorazowe, zgodne z obowiązującymi normami –
400 par;
4. Komplety ubrań specjalnych (komplet oznacza ubranie specjalne lekkie oraz hełm lekki z przyłbicą i goglami), zgodne
z obowiązującymi normami – 4 komplety;
5. Worki na odpady czerwone (120 litrów) – 20 sztuk;
6. Płyn dezynfekcyjny zgodny z obowiązującymi normami –
10 litrów.
Łączna wartość obydwu zestawów wynosi 27 608,88 zł.

Remonty
samochodów
pożarniczych
OSP
Kraszewo
W OSP Kraszewo, na zlecenie Gminy
za blisko 11000 zł, wykonano naprawy
samochodów pożarniczych. Uszkodzenia i zły stan pojazdów to zaniedbania
poprzedniego naczelnika. Dzięki staraniom nowego naczelnika OSP udało się
wykonać niezbędne naprawy, a działalność jednostki zmierza we właściwym
kierunku.
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BEZPŁATNY INTERNET
W GMINIE OJRZEŃ

W naszej gminie w tym roku został uruchomiony bezpłatny dostęp do Internetu w
ramach projektu WIFI4EU realizowanego
przez Komisję Europejską, o którym informowaliśmy w Biuletynie Informacyjnym
Gminy Ojrzeń z grudnia 2018 roku.

Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny
dostęp do bezprzewodowego Internetu w
przestrzeniach publicznych, takich jak parki,
place, budynki publiczne, biblioteki, w gminach w całej Europie.

Poradniki jak przyłączyć się do sieci znajdą Państwo na stronie internetowej gminy.
Zachęcamy do korzystania.

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw
również
dla Gminy Ojrzeń
W tym roku, w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” doﬁnansowanie w Gminie Ojrzeń
otrzyma 5 sołectw po 10 tysięcy złotych na
inwestycje tj. remont świetlicy w Przyrowie;
poprawa oświetlenia terenów publicznych na
terenie Młocka; budowa świetlicy w Gostominie; budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej; budowa świetlicy w Brodzięcinie.
Warunkiem otrzymania 50 tysięcy złotych jest wyłożenie przez Gminę drugiej takiej kwoty. Umowy zostały podpisane 8 lipca
2020 r.
Nabór wniosków o przyznanie pomocy
ﬁnansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE
2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r.

Trwa budowa świetlicy w Gostominie
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Przygotowanie szkół
do nowego roku szkolnego
W szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń przeprowadzane są niezbędne remonty przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021.
W Szkole Podstawowej w Kraszewie wykonane zostały następujące prace:
1. położono gres na korytarzu na parterze,
2. wymieniono drzwi do sal oddziałów przedszkolnych 3-4-latków i
5-latków,
3. pomalowano ściany w sali 3-4-latków,
4. zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku,

5. zamontowano wyłącznik główny przeciwpożarowy przy głównym
wejściu do budynku szkoły,
6. zamontowano oświetlenie ewakuacyjne w kotłowni szkolnej, zapleczu na boisku ORLIK oraz na drodze ewakuacyjnej na klatce
schodowej.

Przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu trwa budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz remonty i budowa od podstaw kuchni i jadalni w pomieszczeniach po szatni, tj.:
1. wykonano systemem gospodarczym prace remontowo-budowlane
w pomieszczeniach na kuchnię na łączną kwotę blisko 51322 zł
i zamówiono wyposażenie kuchni za kwotę ok. 130 000 zł.
2. pomalowano trzy sale lekcyjne;

3. urządzono na nowo teren ogrodu zrealizowanego z projektu „Tradycyjny sad”
4. zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku.

e

-

.

W Szkole Podstawowej w Młocku remonty objęły:
1. korytarze, poprzez usunięcie starych okładzin ściennych i położenie tynku mozaikowego:
a) na parterze w starej części szkoły oraz w łączniku,
b) na drugim piętrze;

2. malowanie sali gimnastycznej;
3. malowanie sekretariatu szkoły.
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Źródła finansowania wydatków
na oświatę w Gminie Ojrzeń
w tym:
Rok

Subwencja
oświatowa

Refundacje
np.:
– do dożywiania,
– z Urzędu Pracy.

Dotacje
celowe
Środki
Unijne

Środki
z budżetu
gminy na
oświatę

Środki
z budżetu
gminy na
wydatki
bieżące

Środki
na
inwestycje
z budżetu
gminy

Środki
z budżetu
gminy na
wynagrodzenia

2010

3 788 104

335 826

18 000

1 129 331

1 129 331

0

0

2011

3 771 426

146 480

595 527

2 221 013

1 759 564

377 392

84 057

2012

3 780 838

60 322

132 035

1 746 174

1 463 746

55 791

226 637

2013

4 093 284

194 932

116 722

1 345 840

1 276 286

69 554

0

2014

3 900 797

260 671

422 755

1 183 652

870 983

312 669

0

2015

3 932 158

265 024

158 508

2 872 805

1 371 792

1 501 013

0

2016

3 891 684

316 858

558 665

1 962 793

1 753 587

50 699

158 507

2017

3 698 645

390 227

486 644

2 257 273

1 782 517

77 510

397 246

2018

3 897 988

393 607

182 898

2 189 561

1 857 073

113 274

219 214

2019

4 202 317

335 012

650 133

2 629 155

2 064 358

267 324

297 473

2020
(plan)

4 139 624

245 281

615 420

2 665 659

2 029 357

140 000

496 302

Powyższa tabela przedstawia źródła ﬁnansowania wydatków na oświatę w gminie w latach 2010-2020. Dokonując
analizy wydatków jednoznacznie wynika, ze subwencja oświatowa dla gminy nie pokrywa kosztów funkcjonowania
oświaty, a w ostatnich latach dopłata ze środków własnych gminy sukcesywnie wzrasta. Co więcej środki z subwencji
nie wystarczają nawet na pokrycie wydatków dotyczących wynagrodzeń kadry oświatowej. Biorąc pod uwagę wielkość
budżetu gminy oraz wysokość dopłat, gminie coraz trudniej będzie pogodzić rozwój inwestycyjny gminy z zapewnieniem właściwego stopnia realizacji zadań oświatowych.
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Przypomnienie informacji
dotyczących obowiązujących zasad
gospodarki odpadami
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją, która w jasny i przystępny sposób pomoże Państwu prawidłowo
segregować śmieci. Jednocześnie przypominamy o terminie płatności za odbiór odpadów komunalnych – do 10 dnia
każdego miesiąca.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio w placówce Banku spółdzielczego w Płońsku w budynku Urzędu Gminy
lub przelewem na rachunek bankowy 88 8230 0007 0017 2651 2000 0017
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O samochodzie OSP Młock
W jednym z tegorocznych wydań Tygodnika Ciechanowskiego pojawił się artykuł na temat samochodów pożarniczych z OSP Młock zarówno starego jak i „nowego”. Artykuł
ten zawiera w swej treści nieścisłości, które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną. W związku z tym informujemy,
że faktycznie stary samochód został wycofany z eksploatacji
i wystawiony do sprzedaży. Natomiast informacje podane
w artykule na temat „nowego” samochodu mijają się z prawdą. Samochód Renault Midlum, który traﬁł do OSP Młock
nie jest samochodem nowym. Jest to pojazd wyprodukowany
w roku 2004, zakupiony za kwotę około 570 tysięcy zł, używany do momentu przekazania do OSP Młock przez Państwową Straż Pożarną w województwie kujawsko-pomorskim.
Wartość, wskazana w artykule tj. 760 tysięcy zł, nie może
być wartością jaką prezentuje 16 letni już pojazd. Druhowie
z OSP Młock myśleli o nowym samochodzie, ale dostali stary. Wszystkie starania tej jednostki odbywały się z pominięciem gminy.
Stary samochód OSP Młock

KOLEJNA
ZBIÓRKA AZBESTU
OD MIESZKAŃCÓW
GMINY OJRZEŃ
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie
doﬁnansowania zadania pn. „Demontaż,
odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń
w 2020 roku – etap III”. Gmina uzyskała
doﬁnansowanie w wysokości 41 462 zł, co
stanowi do 100% kosztu kwaliﬁkowanego

zadania. Z tego działania planujemy zutylizować 105 ton azbestu z 42 posesji z terenu
gminy Ojrzeń. Firma wyłoniona w przetargu od połowy lipca rozpoczęła zbiórkę
azbestu.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Ojrzeń
o składanie wniosków o doﬁnansowanie do
usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich
nieruchomości. Nabór wniosków na działa-

nia na 2021 rok przewidziany jest do końca
stycznia 2021 roku.
Doﬁnansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwaliﬁkowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów
zawierających azbest. Doﬁnansowaniem nie
są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Na terenie naszej gminy kończony jest
montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych
na które Gmina otrzymała w roku 2019 doﬁnansowanie z projektu „Odnawialne źródła
energii szansą poprawy jakości środowiska
naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte,
Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Instalacje fotowoltaiczne i solarne, pozwolą na zwiększenie udziału energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, co w efekcie wpłynie
na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wzrost jakości powietrza. W ramach projektu w gospodarstwach
domowych mieszkańców gminy Ojrzeń

powstanie 61 instalacji, w tym: 25 instalacji fotowoltaicznych, 32 instalacje solarne
i 4 w budynkach użyteczności publicznej –
w Szkole Podstawowej w Kraszewie, Szkole
Podstawowej w Ojrzeniu, Urzędzie Gminy
i GOPS.
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Inwentaryzacja pieców na terenie
Gminy Ojrzeń
Gmina Ojrzeń otrzymała pomoc ﬁnansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie 100% dotacji na zadanie
„Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie gminy Ojrzeń” .

Całkowita wartość kosztów kwaliﬁkowanych zadania wynosi 89 544, 00 zł. Do
końca bieżącego roku zewnętrzna ﬁrma przeprowadzi ankiety z mieszkańcami gminy,
na podstawie których zostanie opracowany

dokument z wykazem wszystkich pieców.
Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji gmina będzie mogła łatwiej pozyskać dodatkowe
środki na wymianę pieców dla mieszkańców
Gminy Ojrzeń.

Renowacja Parku Podworskiego
w Ojrzeniu
Dzięki pozyskanej dotacji objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 -2020 r. w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”, Gmina Ojrzeń jeszcze w
tym roku odnowi park znajdujący się przy ul.
Grzybowskiego ( po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh”) w części należącej do budynku Senior +. Na ten cel Gmina pozyskała 32.020,00
zł. Inwestycja polegać będzie na niwelacji i
wyrównaniu terenu, zasadzeniu nowych bylin,
krzewów oraz drzewek, a także montażu małej
architektury, w tym pełnowymiarowej altany na wyspie. Zadanie będzie realizowane w
dwóch etapach – I etap rusza już we wrześniu
br. Odnowiony park będzie pełnił turystyczną
wizytówkę Gminy.

Obecny stan parku

Gmina przyjazna Seniorom

Organistówka w Kraszewie

Gmina Ojrzeń pozyskała dotację w wysokości 149.937,67 zł z programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020 na utworzenie Klubu „Senior+” w Kraszewie. Placówka
będzie mieściła się w budynku dawnej organistówki znajdującej się przy Kościele Paraﬁalnym w Kraszewie. W Klubie znajdować
się będzie szatnia dla uczestników, sala ogólnodostępna z aneksem kuchennym, gabinet
terapii oraz sala ćwiczeń i rehabilitacji. Potencjalna liczba uczestników Klubu Seniora
wynosić będzie około 20 osób.
W klubie prowadzone będą warsztaty
zajęciowe, gimnastyka rekreacyjna, m.in.
aerobik, ćwiczenia i nordic walking. Organizowane będą spotkania ze specjalistami: psychologiem, pielęgniarką czy też terapeutą.
Będzie utworzona Biblioteczka seniora – regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, gry planszowe, szachy.
Powstanie pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do
internetu gdzie prowadzone będą zajęcia z
obsługi komputera.
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wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej
Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo
ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi
o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od
1 września do 30 listopada br. Nie trzeba
czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić
się na spis telefoniczny.
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie
wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To
najważniejsze badanie polskiego rolnictwa –
jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu.
Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.
Organizacja spisu w naszej gminie
Spis rolny rozpocznie się we wrześniu,
ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i
Urzędu Statystycznego w Warszawie, który
nadzoruje organizację spisu na Mazowszu,
do pracy włączył się samorząd lokalny, w
tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada
m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego
punktu spisowego oraz popularyzację spisu w
naszej gminie.
Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie
rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin
z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.
Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej
mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania
spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma
też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis
Rolny – jako badanie obejmujące wszystkie
gospodarstwa rolne w kraju – jest jedynym
źródłem informacji pozwalającym na ocenę
stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też
zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.
Zebrane podczas spisów rolnych dane są
wykorzystywane przez instytucje rządowe i
samorządowe – w tym również przez naszą
gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników
na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez
udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach
płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska
jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie,
co inne państwa członkowskie. Chodzi o to,
aby zebrane dane były porównywalne dla
całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu
wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu
dopłat dla rolników.
Jakie będą pytania?
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju
użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich,
rodzaju budynków gospodarskich, a także
wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa
domowego oraz pracowników najemnych.
Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.
Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma
niewiele upraw czy inwentarza żywego, to
będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań
niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.
W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99
Zachowaj list od Prezesa GUS!
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania
się, list zawiera ważne informacje potrzebne
do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować
– przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.
Najlepiej przez Internet – w domu lub
w naszym Urzędzie
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności
powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda
wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon
z dostępem do Internetu, w dogodnym dla
siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką przewagą nad
bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że
nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.
Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu,
planowane jest przygotowanie na czas spisu
Gminnego Punktu Spisowego, w którym będzie można się spisać samodzielnie.
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów
nie może lub nie chce spisać się przez Inter-

net, powinien zadzwonić na infolinię spisową
i spisać się przez telefon.
Rachmistrze w terenie
Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu
wspomnianych opcji (Internet lub telefon),
może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w
takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu
na inny termin.
Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyﬁkator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie. W razie wątpliwości
można zweryﬁkować tożsamość rachmistrza
dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.
Dane będą bezpieczne
Zebrane podczas spisu dane chronione
są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania,
nie można ujawniać jednostkowych danych
podanych w trakcie badań realizowanych na
rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki
publicznej.
Spis rolny ważny dla nas wszystkich
Spis rolny jest wydarzeniem o dużym
znaczeniu, również dla osób nie mających z
rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak
ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze
rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie
bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić
chociażby poprzez udostępnianie informacji
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim proﬁlu w mediach społecznościowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu
rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które
są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach,
kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce
kontaktów mogą docierać z najważniejszymi
informacjami o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.
PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020
Termin trwania: 1 września – 30 listopada
2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca
2020 r.
Metody spisowe:
1) samospis internetowy – jeśli ktoś nie
posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu,
powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem
terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę
1 października 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym Spisie
Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/
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