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1 WSTĘP 
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Niniejszy raport  o stanie Gminy Ojrzeń za 2021 rok 

jest podsumowaniem działalności Rady Gminy Wójta Gminy Ojrzeń w roku poprzednim.  

2 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 w skład powiatu płońskiego. Obszar gminy obejmuje 120 

km2. Ludność to w przybliżeniu 4,5 tys. osób.  

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 – Płock – Ciechanów – Ostrów 

Mazowiecki. 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. Największe miejscowości to: siedziba władz gminy Ojrzeń, Kraszewo oraz Młock. 

Na terenie gminy działa blisko 200 podmiotów gospodarczych oraz jedna spółdzielnia 

mieszkaniowa i dwie spółdzielnie rolnicze. Przeważającym zajęciem ludności zamieszkującej 

gminę jest jednak rolnictwo – oparte i rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. 

Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w 2021 r. 

W gminie  Ojrzeń funkcjonują następujące jednostki: 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 19, 06-456 Ojrzeń, 

w ramach którego funkcjonuje Dzienny Dom Senior+, ul. Grzybowskiego 3, 06-456 

Ojrzeń, oraz Klub Senior+ w Kraszewie 

 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu, Przedszkolna 7 06-456 Ojrzeń, 

 Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Karszewie, Kraszewo 57A 06-456 

Ojrzeń, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku, Młock 72 06-456 Ojrzeń, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu, Ciechanowska 52 06-456 Ojrzeń. 

3 INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 

I STRATEGII    
W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne i programowe: 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ojrzeń na lata 

2021-2026 (Uchwała Nr XXIV/168/20 Rady Gminy w Ojrzeniu z dnia 30 grudnia 2020 

roku), 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 (Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 21 grudnia 2018 r.), 

 Gminny Program Osłonowy dla rodzin z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń na 2021 rok 

(Uchwała Nr XXIV/156/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2020 r.), 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. (Uchwała Nr XXVI/169/20 Rady Gminy 

Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2020 r.), 

 Gminny Program Osłonowy Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów na 

rok szkolny 2020/2021 (Uchwała Nr XXI/134/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 1 września 

2020 r.). 

 Program Współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń 

(Uchwała nr XXIX/14/2001 Rady Gminy Ojrzeń z 15 listopada 2001r.); 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla cześć działki nr 

ewid. 125, położonej w obrębie wsi Kałki (Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy 

Ojrzeń z 29 marca 2012r. - Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 21 czerwca 2012r. poz. 

4895);  
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla obszarów 

położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe (Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy 

Ojrzeń z 24 października 2012r. - Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 18 grudnia 2012r. 

poz. 9953); 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żochy gmina Ojrzeń (Uchwała 

nr XXII/127/2012 Rady Gminy Ojrzeń z 24 października 2012r. - Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 18 grudnia 2012r. poz. 9954); 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości 

Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin gm. Ojrzeń (Uchwała nr XXIII/145/20 Rady Gminy 

Ojrzeń z 26 października 2020r. - Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 9 grudnia 2020r. 

poz. 12519); 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości 

Nowa Wieś gm. Ojrzeń (Uchwała nr XXIII/146/20 Rady Gminy Ojrzeń z 26 

października 2020r. - Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 9 grudnia 2020r. poz. 12520); 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola gm. 

Ojrzeń (Uchwała nr XXIII/147/20 Rady Gminy Ojrzeń z 26 października 2020r. - Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z 9 grudnia 2020r. poz. 12521); 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielona gm. 

Ojrzeń (Uchwała nr XXIII/148/20 Rady Gminy Ojrzeń 26 października 2020r. - Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z 9 grudnia 2020r. poz. 12522). 

 Program rewitalizacji dla Gminy Ojrzeń na lata 2016-2023. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ojrzeń, 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń na lata 2016-

2032. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ojrzeń na lata 

2021-2026 określiła następujące cele: 

 poprawę jakości życia kulturalnego,  

 wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy,  

 zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

 aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, 

 poprawa jakości życia lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem 

osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 

Wskaźnikami wykonania poszczególnych celów będą m. in.: 
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 liczba wielofunkcyjnych świetlic nowych i zmodernizowanych służących 

dzieciom, młodzieży, Kołom Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniom, 

 liczba wspólnych inicjatyw gminno-społecznych, 

 liczba rodzinnych pikników, 

 liczba imprez lokalnych, 

 liczba zorganizowanych kursów i szkoleń dla bezrobotnych, 

 liczba nowych gospodarstw agroturystycznych,  

 liczba nowych gospodarstw ekologicznych, 

 liczba nowopowstałych firm na terenie gminy, 

 liczba inicjatyw związanych z rozwiazywaniem problemów alkoholowych, 

 liczba spotkań lub innych inicjatyw dla osób uzależnionych,  

 liczba inicjatyw terapeutycznych, 

 liczba osób uzależnionych korzystających z organizowanych dla nich działań, 

 liczba zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych, 

 liczba zorganizowanych zajęć sportowych, 

 liczba utworzonych nowych klubów sportowych. 

Strategia ma charakter długofalowy. Wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, 

gospodarczych, politycznych i społecznych. 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 było przeciwdziałanie zjawisku  

przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi było skuteczne i efektywne 

zwalczanie przemocy w rodzinie, zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy, 

zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla osób zajmujących się problemem przemocy. 

 

Gminny Program Osłonowy dla Rodzin z Dziećmi z terenu gminy Ojrzeń na 2021 rok. 

skierowany był dla rodzin, w których dochód na jedną osobę przekracza 150 % kryterium 

dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej. W ramach programu uczniom 

zapewniony został posiłek z częściową odpłatnością 2,50 zł. Pozostałą część kwoty, tj. 0,80 zł 

pokrywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Program ten został skierowany do 

rodzin zamieszkałych na terenie gminy Ojrzeń, których dzieci uczęszczają do przedszkoli i 

szkół podstawowych na terenie gminy Ojrzeń. Realizacja Programu miała na celu promowanie 

modelu rodzin z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny, umacnianie rodziny i wspieranie 
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realizacji funkcji rodziny, poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin z dziećmi, 

zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży. 

 

W gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok określono poniższe cele: 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

 w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

 zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin, 

 wspomaganie i koordynacja działalności podmiotów i osób na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 działania na rzecz ograniczenia dostępności i zmiany struktury spożycia 

alkoholu na terenie gminy oraz przestrzegania prawa w zakresie obrotu 

napojami alkoholowymi, 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  

 w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 

Wskaźnikami wykonania celu były:  

 liczba programów profilaktycznych, 

 liczba przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych promujących ograniczenie 

spożycia alkoholu, 

 liczba osób które  ukończyły specjalistyczne szkolenia z zakresu profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 liczba uczniów, rodziców  i nauczyciel, którzy wzięli udział w profesjonalnych  

 i autorskich  programach profilaktycznych, 
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 liczba osób korzystających z Gminnego Punktu Konsultacyjno–

Informacyjnego, 

 liczba rodzin z problemem  alkoholowym i problemem przemocy objętych 

pomocą  GOPS, 

 liczba interwencji policji podejmowanych w związku z przemocą  w rodzinie, 

 liczba podmiotów współpracujących z Gminą w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

 liczba przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych realizowanych wspólnie  

 z organizacjami  działającymi na rzecz promowania trzeźwości  i zdrowego stylu 

życia, 

 liczba punktów sprzedaży alkoholu, 

 liczba wydanych  i cofniętych zezwoleń,  

 liczba interwencji policji i innych osób upoważnionych (wobec naruszenia  

warunków sprzedaży  alkoholu), 

 liczba kontroli punktów sprzedaży.  

Ogłoszony stan epidemii skutkował wprowadzeniem wielu zmian, które dały GKRPA 

możliwość stosowania odpowiedniej metodyki pracy, dostosowanej do reżimu sanitarnego. 

Realizacja Gminnego Programu Osłonowego Wyrównywania Szans Edukacyjnych 

Dzieci i Uczniów w 2021 roku przebiegała na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy 

Ojrzeń, w myśl której wyrównywanie szans edukacyjnych polegało na pokryciu przez Gminę 

całości kosztów dojazdów do placówki oświatowej położonej na terenie gminy Ojrzeń. Od 

miesiąca stycznia do czerwca 2021 roku obowiązywała Uchwała Nr XXI/134/20 Rady Gminy 

w Ojrzeniu z dnia 01 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Osłonowego Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Uczniów na rok szkolny 2020/2021. 

Wysokość refundacji stanowiła równowartość zakupionego biletu miesięcznego za każdy 

miesiąc, w którym dziecko uczęszczało do szkoły. Kwotę jednego biletu miesięcznego,  tj.  

53,42 zł w 100% pokryto z budżetu gminy. 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. uregulowano  

kierunki i zasady współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

prawnymi Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz innych 

podmiotów uprawnionych statutowo do prowadzenia działalności pożytku publicznego. W 

2021 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania „Programu  współpracy Gminy 

Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok”.  Zasady konsultacji zostały określone Zarządzeniem Wójta 
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Gminy Ojrzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu uwagi do projektu aktu prawa 

miejscowego należało składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@ojrzen.pl Nikt z 

mieszkańców nie wziął udziału w konsultacjach. 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady gospodarowania przestrzennego jest Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzeń, które to zatwierdzone zostało 

przez Radę Gminy Ojrzeń Uchwałą Nr XXIX/14/2001,  z dnia 15 listopada 2001. Dnia 10 

czerwca 2016r. Rada Gminy Ojrzeń Uchwałą nr XVI/93/2016 przyjęła aktualność studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń oraz miejscowych 

planów zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzeń.     

Gmina Ojrzeń posiada plan miejscowy dla miejscowości Kownaty Borowe, Żochy i dla 

fragmentów miejscowości: Kicin, Halinin, Wola Wodzyńska, Osada Wola, Zielona, Nowa 

Wieś. W 2021 r. nie przyjęto żadnych nowych dokumentów planistycznych, niemniej jednak 

trwały nad nimi prace. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w gminie. Dla terenów w którym to brak jest planów, Wójt Gminy 

Ojrzeń sporządza decyzje administracyjne w sprawie ustalenia zasad zabudowy i 

zagospodarowania terenu. W roku 2021 wydano 58 decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym: 

1. decyzje o ustaleniu warunków zabudowy: 56  

a. 9 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b. 12 - dla zabudowy mieszkaniowej w siedliskach rolniczych; 

c. 35 - dla zabudowy innej (w tym: budynki gospodarcze, inwentarskie, 

produkcyjno-usługowe, instalacje zbiornikowe gazu płynnego, staw, 

świetlica wiejska). 

2. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 2  

a. budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej (m. Młock gm. Ojrzeń);  

b. rozbudowa sieci wodociągowej (m. Radziwie gm. Ojrzeń). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji 

przeprowadzonej na terenie gminy Ojrzeń w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz 

możliwości osiągnięcia przyjętego przez Gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. 

Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami 

czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć 

długoterminową strategię na działania. Prowadzone zabiegi, zgodne z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej doprowadzą do zwiększenia jakości powietrza w Gminie. Zmniejszy się ilość 
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emiterów oraz uwalnianych substancji szkodliwych (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki 

oraz tlenków azotu). Efektem podjętych działań będzie stworzenie bardziej przyjaznej 

środowisku i efektywnej infrastruktury energetycznej.  

W 2021 roku została  zakończona inwentaryzację źródeł ciepła mieszkańców Gminy 

Ojrzeń. Ogólna frekwencja mieszkańców gminy, którzy wzięli udział w ankietach wyniosła 

43,6%.  ( złożono 579 ankiet) Na podstawie otrzymanych informacji przeprowadzono analizę 

dotyczącą źródeł ciepła oraz jakości termomodernizacyjnej budynków na terenie gminy. Gmina 

otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 100% 

dotacji  na zadanie „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie gminy Ojrzeń. Całkowita 

wartość zadania wynosi 89 544,00 zł. 

Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń na 

lata 2016-2032 jest bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie 

wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 2032 r. Program zakłada realizację 

zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenów Gminy Ojrzeń z wyrobów 

zawierających azbest (usuwanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych i elewacji 

obiektów budowlanych) oraz pozainwestycyjnych, polegających na organizacji kampanii 

informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu  i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, wdrożeniu monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń, podjęciu działań w kierunku pozyskania środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i 

ich unieszkodliwiania, okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu.   

W roku 2021 Gmina Ojrzeń w ramach zadania pn.: „Demontaż, odbiór, transport i 

utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2021 roku” z własnych 

środków z finansowała utylizacje ok. 49 ton azbestu z 16 nieruchomości. Całkowity koszt 

zadania wyniósł 19 616,95 zł. Łącznie usunięto w latach 2019 -2021 już ok. 350 ton azbestu. 

W roku 2021 Gmina Ojrzeń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie  uruchomienia  punktu konsultacyjno – 

informacyjnego obsługi Programy „ Czyste Powietrze” W punkcie można uzyskać informacje 

o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o 

dofinansowanie. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy 

poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. 

W Programie rewitalizacji zaplanowane zostały projekty zintegrowane, rozumiane jako 

sekwencje powiązanych ze sobą działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych ze stanów kryzysowych, łączące aspekty społeczne z przedsięwzięciami 
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infrastrukturalnymi jako zapewniającymi całościowe podejście do procesu rewitalizacji Gminy. 

Kompleksowość ujęcia projektów zapewni osiągnięcie trwałych efektów rewitalizacji, 

przyczyniających się do odnowy i rozwoju obszaru, a w konsekwencji także jego otoczenia. W 

2021 roku w ramach realizacji programu prowadzono działania mające na celu poprawę 

zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, integrację mieszkańców poprzez wspólne działania. Dokonano  na obszarach 

zdegradowanych przeprowadzono modernizacji świetlic wiejskich, wybudowano nowy plac 

zabaw w miejscowości Żochy, zrealizowano projekt: "Poprawa jakości środowiska poprzez 

rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” mających znaczenie dla 

integracji mieszkańców. 
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Zdjęcie nr 1 i 2: Odnowiony fragment parku w Ojrzeniu (fot. materiały własne) 

4 FINANSE GMINY OJRZEŃ   
4.1 DANE OGÓLNE 

Budżet gminy Ojrzeń na 2021 r. zakładał wpływy w kwocie 22 810 574,63 zł oraz 

wydatki w kwocie 22 754 001,35 zł. W konsekwencji wprowadzonych zmian na dzień 31 

grudnia 2021 roku budżet uległ zmianie i wyniósł po stronie dochodów – 28 645 502,42 zł, 

natomiast po stronie wydatków –  28 911 845,84  zł. 

Z planowanej kwoty dochodów 28 645 502,42 zł do budżetu wpłynęła kwota                              

28 452 271,92 zł, co stanowi  99,33 % wykonania planu dochodów. 

 PLAN WYKONANIE % 

DOCHODY BIEŻĄCE 24 633 389,56 24 543 385,32 99,63 

DOCHODY MAJĄTKOWE 4 012 112,86 3 908 886,60 97,43 

RAZEM 28 645 502,42 28 452 271,92 99,33 

Tabela nr 1: Dochody budżetowe (materiały własne UG Ojrzeń) 

Z planowanej kwoty wydatków 28 911 845,84 zł  wydatkowano 25 777 876,45 zł, co 

stanowi  89,16 %  wykonania planu wydatków. 

 PLAN WYKONANIE % 
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WYDATKI BIEŻĄCE 23 730 375,58 21 533 153,60 90,74 

WYDATKI MAJĄTKOWE 5 181 470,26   4 244 722,85 81,92 

RAZEM 28 911 845,84 25 777 876,45 89,16 

Tabela nr 2: Wydatki budżetowe (materiały własne UG Ojrzeń) 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 831,98 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 086,87 zł. Dla porównania, w roku 2020 dochody 

wyniosły: 6 768,05 zł, zaś wydatki: 6 317,19 zł. Widać tu dynamikę wzrostu po stronie 

dochodów. Pomimo wystąpienia epidemii COVID-19 możemy powiązać to zarówno z 

przyczynami makroekonomicznymi – wzrost płac, zmniejszanie bezrobocia, zwiększeniem 

transferów socjalnych, ale również i z bieżącymi działaniami na szczeblu lokalnym. Realizacja 

lokalnych programów osłonowych, rozpoczęcie dużych inwestycji, uzyskanie na nie 

dofinansowań zewnętrznych, – to wszystko powoduje tak pozytywną zmianę 

zaprezentowanego wskaźnika. Spadek po stronie wydatków spowodowany jest faktem 

rozpoczęcia dużych zadań inwestycyjnych, lecz ich niezrealizowania w roku 2021 – mowa tu 

m.in. o zakupie autobusu elektrycznego, termomodernizacji szkoły w Kraszewie.  

 2018 2019 2020 2021 

Dochody w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

4.598,22 5 579,18 6 768,05 6 831,98 

Wydatki w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

4.943,73 6 058,88 6 317,19 6 086,87 

Tabela nr 3: Wydatki i dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca (materiały własne UG 

Ojrzeń) 

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie 28 452 271,92 zł i zrealizowania  wydatków 

w kwocie 25 777 876,45 zł na koniec 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 

2.674.395,47 zł. W kwocie nadwyżki mieszczą się niewykorzystane środki pieniężne na 

rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie ogółem 3 596 715,00 zł i stanowią: 

 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie 

finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 096 715,00 zł (Gmina 

może przeznaczyć otrzymane środki w 2021 r. na inwestycje w zakresie 

kanalizacji w latach 2021-2024);  

 środki z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 1 000 

000,00 zł. 
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 Kwota różnicy pomiędzy nadwyżką osiągniętą w 2021 roku, a 

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, stanowi faktyczny 

deficyt budżetu w wysokości 922 319,53 zł, który został pokryty z wolnych środków, 

 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2021 roku 

wynosiły  9 986 000,00 zł. W 2021 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 592 

000,00 zł. Według stanu na koniec roku 2021 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 

wynoszą  9 394 000,00 zł. 

W 2021 roku Gmina Ojrzeń nie emitowała obligacji oraz nie zwiększyła zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.  

Na koniec 2021 roku  wystąpiły  należności w kwocie  927 154,43 zł. 

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 871 093,78 zł i 

dotyczą następujących źródeł dochodów: 

• zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami     39 828,67 zł, 

• za wieczyste użytkowanie gruntów                   52,80 zł,  

• czynszu za wynajem lokali                      258,69 zł, 

• czynsze pozostałe                               304,33 zł,  

• czynszu za wynajem mieszkania                  4 936,80 zł,  

• spłat za wykupione nieruchomości            3 333,27 zł,  

• zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione  

nieruchomości                 805,79 zł, 

• podatku w formie karty podatkowej przekazywanego  

z Urzędu Skarbowego        11 499,43 zł,  

• podatku od nieruchomości                              58 980,63 zł,  

• podatku rolnego                                              21 777,68 zł,  

• podatku leśnego                                             5 488,42 zł,  

• podatku od środków transportowych            9 347,94 zł,  

• podatku od spadków i darowizn               385,92 zł, 

• podatku od czynności cywilnoprawnych             111,21 zł,  

• opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń  

infrastruktury wraz z odsetkami            260,06 zł,  

• zaliczka i fundusz alimentacyjny                       592 150,96 zł, 

• opłat za gospodarowanie odpadami                  121 571,18 zł. 
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Na bieżąco wystawiane są dłużnikom upomnienia do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne. 

Prowadzenie skuteczności egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest 

bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. 

Najwyższy udział należności wymagalnych gminy stanowią należności od dłużników 

alimentacyjnych - kwota 592 150,96 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 

2021 roku wynosiły: 39 793,53 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

(z tego: przekazane do budżetu państwa – 32 592,06 zł, w tym odsetki w kwocie 21 789,87 zł; 

przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela - 7 201,47 zł). Stan należności 

od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki 

alimentacyjnej wraz z należnymi odsetkami w części należnej budżetowi państwa na koniec 

2021 roku wynosił dodatkowo 1 381 864,72 zł. 

4.2 DOCHODY WŁASNE 
Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2021 rok 22,45 % ogółu budżetu. W 

2021 roku planowano dochody własne w kwocie 6 340 024,34 zł. Zrealizowano dochody w 

kwocie 6 386 400,09 zł, co stanowi 100,73 % wykonania. 

 2018 2019 2020 2021 

Dochody własne kwotowo 5.164.611,91 zł 5.422.266,89 zł 6.513.540,94 zł 6.386.400,09 zł 

Dochody własne jako 

procentowy udział w 

budżecie 

- 21,91 21,02 22,45 

Zmiana % rok do roku - 4,99 20,13 -1,95 

Tabela nr 4: Zmiany wysokości dochodów własnych Gminy (materiały własne UG Ojrzeń) 

W stosunku do roku poprzedniego obserwujemy niewielki spadek dochodów własnych 

gminy, choć nadal pomimo trwającej pandemii COVID-19 utrzymuje się na wysokim poziomie 

ponad 22 % udziału w budżecie gminy 

Dochody podatkowe w kwocie 4 502 142,09 zł: 

 udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych   23 332,39 zł, 

 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych    2 751 748,00 zł. 

 podatek rolny   320 637,03 zł, 

 podatek od nieruchomości    1 070 781,63 zł, 

 podatek leśny   132 299,70 zł, 

 podatek od środków transportowych  48 833,06 zł, 

 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 2 

554,23 zł, 

 podatek od czynności cywilnoprawnych   131 449,05 zł,  
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 wpływy z opłaty skarbowej  20 507,00 zł. 

 Podatek od spadków i darowizn  9 344,06 zł. 

 Opłaty za gospodarowanie odpadami – 855 915,93 zł. 

W roku 2020 dochody podatkowe Gminy wyniosły 3 885 247,05 zł. Wzrost wyniósł więc 

15,88%. Wskazuje to na wzrastający udział dochodów podatkowych w dochodach Gminy 

ogółem. Należy podkreślić, że jest to pozytywne zjawisko, wskazujące na rozwój Gminy oraz 

na rosnący poziom dochodów mieszkańców. 

Pozostała kwota dochodów własnych – 1 018 997,90 zł to dochody ze sprzedaży i 

dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od 

nieterminowych wpłat, opłaty za wodę, opłaty lokalne, refundacje wynagrodzeń pracowników 

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, opłaty za posiłki i inne. 

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2021 roku uzyskano kwotę 36 089,73 zł, co 

stanowiło 33,52 % dochodów zaplanowanych. 

Sprzedano nieruchomości: 

 nr 83/3 w Łebkach Wielkich – 16 160,00 zł, 

 nr 393/13 w Karszewie  - 9 611,00 zł, 

 nr 303/13 w Luberadzu – 3 000,00 zł – kwota wpłaconego wadium (pozostała 

kwota dochodów - 27 890,00 zł ze sprzedaży działki uzyskana w 2022 roku) 

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone 

na raty długoterminowe – 7 198,73 zł, dochody inne – kwota: 120,00 zł. 

4.3 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINOM  
Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 27,18 % ogółu budżetu w 2021 roku.  Plan 

dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 

2021 roku wyniósł 7 735 868,76 zł. Wydatkowano kwotę 7 734 196,01 zł, co stanowi 99,98 % 

planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na: 

 na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego – 588 023,35 zł, (dział 010, rozdział 01095); 

 na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach 

zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, w tym pokrycie kosztów konserwacji 

ksiąg USC oraz zadania pozostałe)– 47 341,00 zł, (dział 750, rozdział 75011); 

 na pokrycie kosztów przeprowadzenia Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 

2021 r.  – 15 435,00 zł (dział 750, rozdział 75056); 
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 na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców - 896,31 zł, (dział 

751, rozdział 75101); 

 na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  – 45 296,17 zł (dział 801, rozdział 80153); 

 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekuna prawnego oraz koszty 

obsługi zadania – 7 657,96 zł (dział 852, rozdział 85219); 

 na wypłatę świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 plus) – 4 907 

711,95 zł, (dział 855, rozdział 85501); 

 na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 080 138,39 zł, 

(dział 855, rozdział 85502); 

 na pokrycie kosztów rządowego programu  „Karta Dużej Rodziny”  -  115,08 zł, 

(dział 855, rozdział 85503); 

 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej  – 41 580,80 zł, (dział 855, 

rozdział 85513). 

4.4 DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ 

WŁASNYCH  
Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki 

odsetek ogółu budżetu w 2021 roku – 1,56 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych w 2021 roku wyniósł 449 029 zł.   

Dotacje wykorzystano na: 

 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 136 317,57 

zł, (dział 801, rozdział 80103); 

 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 

z pomocy społecznej – 9 836,00 zł, (dział 852, rozdział 85213); 

 na wypłatę zasiłków okresowych – 5 000,00 zł, (dział 852, rozdział 85214); 

 na wypłatę zasiłków stałych – 116 930,00 zł, (dział 852, rozdział 85216); 

 na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 

tym pokrycie kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – 84 202,73 

zł, (dział 852, rozdział 85219); 

 na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” – 22 020,77 zł, (dział 852, 

rozdział 85230); 
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 na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc 

materialna – 69 616,80 zł, (dział 854, rozdział 85415). 

 
Zdjęcie nr 3: Prace wykonane przez seniorów z domu SENIOR+ (fot. materiały własne) 

4.5 SUBWENCJE 
Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem 

dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2021 roku stanowiły ponad 42,71 % wykonania 

dochodów budżetu. Roczny plan subwencji wynosił 12 150 930,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 12 150 930,00 zł, co stanowi 100 % 

wykonania planu . 

 PLAN WYKONANIE % 

SUBWENCJA OŚWIATOWA 4 366 065,00  4 366 065,00 100 

SUBWENCJA PODSTAWOWA 4 617 881,00 4 617 881,00 100 

SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA 169 895,00 169 895,00 100 

SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA 400 374,00 400 374,00 100 

SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA NA 

WSPARCIE INWESTYCJI W ZAKRESIE 

KANALIZACJI 

2 596 715,00 2 596 715,00 100 

RAZEM 12 150 

930,00 

12 150 930,00 100 

Tabela nr 5: Subwencje (materiały własne UG Ojrzeń) 
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4.6 ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 
Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 1 736 821,95 zł. Stanowi ona 6,10 

% ogółu budżetu są to: 

 w związku z umową zawartą z Powiatem Ciechanowskim na dofinansowanie 

wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Młocku, Kraszewie 

i Ojrzeniu w kwocie 5 000,00 zł, (dział 754, rozdział 75412); 

 środki w związku z umową zawartą z Województwem Mazowieckim na 

dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kraszewo 

w kwocie 9 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412); 

 środki w związku z umową zawartą z Województwem Mazowieckim na 

dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Kraszewie w kwocie 25 000,00 

zł (dział 754, rozdział 75412); 

 środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w konkursie 

„Rosnąca Odporność” w kwocie 1 000 000,00 zł (dział 758, rozdział 75816); 

 środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu projektu „Laboratoria 

Przyszłości” na zakup wyposażenia do szkół z terenu gminy w kwocie ogółem 

180 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101); 

 środki z projektu w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Rozwój 

kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”– 161 024,26 zł, (dział 801, 

rozdział 80195); 

 środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację działań 

promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w 

szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 

10 000,00 zł (dział 851, rozdział 85195); 

 dofinansowanie na utworzenie klubu Senior + w Kraszewie w kwocie 149 

598,81 zł (dział 852, rozdział 85295); 

 środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta 

rodziny w kwocie 1 000,00 zł  (dział 853, rozdział 85322); 

 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu 

"Czyste Powietrze" w kwocie 9 000,00 zł (dział 900, rozdział 90005); 

 środki w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i 

montaż instalacja OZE  - 9 832,88 zł (dział 900, rozdział 90005); 
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 pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w formie dotacji 

na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” polegającym na wykonaniu 

inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ojrzeń w kwocie 

89 544,00 zł (dział 900, rozdział 90095); 

 dofinansowanie zadania „Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości 

Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną” w kwocie 31 815,00 zł (dział 900, 

rozdział 90095); 

 środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021” – 40 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109); 

 dotacja na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Ojrzeniu w ramach umowy z  Biblioteką Narodową w kwocie 2 400,00 zł (dział 

921, rozdział 92116); 

 dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek” w 

kwocie 13 607,00 zł (dział 921, rozdział 92116). 
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Zdjęcie nr 4 i 5 Ogólnodostępna altana w miejscowości Skarżynek (fot. materiały własne) 

4.7 WYDATKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ 
Na działania promujące gminę w 2021 r. zaplanowano 54 000,00 zł, z czego 

wydatkowano 47 391,61 zł.  Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, 

zlecone przez gminę, wiązały się z kosztami w kwocie 17 387,60 zł. Na skład i druk biuletynu 

informacyjnego w 2021 roku wydatkowano 7 017,10 zł. Pozostałe środki przeznaczono 

głównie na liczne działania promocyjne realizowane podczas imprez plenerowych 

organizowanych na terenie gminy. 

Gmina w 2021 r. prowadziła następujące tytuły prasowe: 

„Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń”, zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod nr 

ISSN: 2354-0303  – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 4 551,00 zł oraz 

wpływami w wysokości 0 zł. Redaktorem naczelnym tytułu w 2021 roku był Zastępca Wójta 

Gminy – Kamila Włodkowska. 

4.8 WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM 

PANDEMII  
W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy w 2021 roku na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano kwotę 

1 771,41 zł na zakup masek ochronnych. Podejmowano liczne działania promocyjne dotyczące 

szczepień przeciw COVID-19. Na tego rodzaju wydatki gmina otrzymała z funduszu 10 000,00 

zł. Wyraźne zaangażowanie samorządu w promocję i proces szczepień przyniosło sukces i w  

2021 roku Gmina Ojrzeń została nagrodzona kwotą 1 mln złotych za najwyższy w powiecie 

przyrost procentowy zaszczepionych przeciw COVID-19 w ramach prowadzonego przez rząd 
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konkursu „Rosnąca odporność”. Gmina Ojrzeń aktywnie prowadziła promocję szczepień  

poprzez pracowników GOPS-u, szkół, urzędu gminy, aktywnie współpracowały  jednostki OSP 

z terenu gminy Ojrzeń. W działania promocyjne włączyli się również seniorzy z Dziennego 

Domu Senior + w Ojrzeniu, Klubu Senior + w Kraszewie, współpracowali rodzice dzieci  

uczęszczających do szkół na terenie gminy Ojrzeń. Także przy współpracy z Parafią w 

Kraszewie na terenie przykościelnym organizowano mobilne punkty szczepień. Ochotnicze 

Straże Pożarne cyklicznie uruchamiały akcje pod hasłem „Szczepimy się z OSP”. Na piknikach 

rodzinnych w miejscowościach Ojrzeń i Młock podczas imprez była możliwość zaszczepienia 

się i otrzymania upominku. Największy sukces przyniosła promocja szczepień podczas 

dożynek gminno – parafialnych w Kraszewie, gdzie przy współpracy z Mazowieckim Urzędem 

Wojewódzkim uruchomiono mobilny punkt szczepień. Podczas imprezy zaszczepiło się  ponad 

90 osób. Próbując zaktywizować mieszkańców do szczepień mówiono o szczepionce jako 

jedynej skutecznej metodzie ochrony  przed zachorowaniem  uprzedzając o ewentualnej  

kolejnej fali zachorowań na COVID -19. Uzyskana nagroda przeznaczona została w dużej 

mierze na termomodernizację szkoły w Kraszewie. 

 

Rys. nr 1 Informacja dot. programu Rosnąca Odporność.  

 Ponadto ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała środki na 

realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 180 000 zł. Program zakłada 

doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne 

w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i 

krytycznego myślenia (w tym drukarki 3D, sprzęt do nauki programowania itp.). Są to 

urządzenia bardzo drogie, jednakże są inwestycją w przyszłość mieszkańców i przyczyniają się 

do niwelowania różnic poziomu nauczania i dostępu do nowoczesnych pomocy szkolnych 
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pomiędzy wsią a miastem. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko 

rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). 

 

Zdjęcie nr 6 Sprzęt zakupiony dla SP Ojrzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” (fot. materiały 

własne) 

5 INFORMACJA O STANIE MIENIA    
5.1 INFORMACJE OGÓLNE, ZMIANY WARTOŚCI 

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 

65.107.785,03zł – czyli w stosunku do roku 2020 r. wzrosła o 4 711 899,80 zł – zaś procentowo 

o 7,80 %. Wskazuje to, że Gmina prowadzi wiele zadań inwestycyjnych, skutkujących 

wzrostem wartości posiadanego majątku. Podkreślić należy, że wzrost ten następuje mimo 

dokonywania systematycznej sprzedaży niepotrzebnych składników majątkowych. 

Rodzaj składnika 2021 2020 2019 2018 

Grunty  6 620 808,81 zł 6 656 391,91 zł 6 833 508,91 zł 6 575 501,91 zł 

Budynki i lokale  18 043 834,63 zł 17 083 991,83 zł 11 945 581,73 zł 10 460 566,39 zł 

Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej  

32 066 543,85 zł 29 883 900,01 zł 29 652 001,07 zł 27 443 891,63 zł 

Maszyny i urządzenia 

techniczne  

2 789 576,64 zł 1 684 971,66 zł 1 594 610,62 zł 1 563 496,54 zł 
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Rodzaj składnika 2021 2020 2019 2018 

Środki transportu  2 229 465,20 zł 1 895 219,20 zł 1 777 894,76 zł 1 787 674,47 zł 

Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenie  

- 34 692,04 zł 34 692,04 zł - 

Wyposażenie  2 821 138,17 zł 2 674 003,72 zł 2 381 585,63 zł 2 054 314,68 zł 

Wartości niematerialne i 

prawne  

271 283,32 zł 257 239,36 zł 249 578,46 zł 244 400,16 zł 

Zbiory biblioteczne  265 134,41 zł 260 167,54 zł 257 167,54 zł 231 194,12 zł 

RAZEM 65 107 785,03 zł 60 395 885,23 zł 54 726 620,76 zł 50 361 039,90 zł 

Tabela nr 6: Majątek Gminy Ojrzeń (materiały własne UG Ojrzeń) 

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 

24.324.363,66 zł, w tym wartości niematerialnych i prawnych  - 176 193,46 zł . 

Ze sprzedaży  mienia komunalnego w 2021 roku osiągnięto dochody w kwocie 

36.089,73 zł. Na kwotę składają się: 

sprzedane działki : 

 nr 83/3 w Łebkach Wielkich  – 16 160,00 zł, 

 nr 393/13 w Kraszewie – 9 611,00 zł,  

 nr 303/13 w Luberadzu – 3 000,00 zł – kwota wpłaconego wadium (pozostała 

kwota dochodów - 27 890,00 zł ze sprzedaży działki uzyskana w 2022 roku) 

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone 

na raty długoterminowe – 7 198,73 zł, inne dochody: 120,00 zł. 

Gmina Ojrzeń w okresie sprawozdawczym otrzymała nieodpłatnie nieruchomości w 

kwocie 48 00,00 zł: 

 nr 77 w Halininie – 40 000,00 zł (od Skarbu Państwa) 

 nr 59 w Ciemniewie (droga) – 8 000,00 zł (od Miasta i Gminy Sochocin – 

stanowi ona drogę dojazdową od drogi krajowej nr 50 dla mieszkańców Osady 

Woli.) 

Na powiększenie majątku gminy w 2021 roku wpłynęło oddanie do użytku 

następujących środków trwałych: 

1. modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 13 499,89 zł 

2. wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 47 840,87 zł 

3. modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 76 000,00 zł 

4. budowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie -  117 097,44 zł 

5. modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 72 117,42 zł 

6. modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 29 642,01 zł 

7. budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – 165 342,29 zł 

8. budowa dziennego domu Senior + w Kraszewie – 251 362,39 zł 
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9. modernizacja dziennego domu Senior + w Ojrzeniu – 2 195,55 zł 

10. budowa ogrodzenia przy SP w Kraszewie – 38 649,50 zł 

11. modernizacja SP w Ojrzeniu – 116 286,24 zł 

12. modernizacja SP w Młocku – 29 809,20 zł 

13. wykonanie parkingu przy SP w Młocku – 72 000,00 zł 

14. modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 156 100,61 zł 

15. modernizacje dróg gminnych – 879 035,29 zł 

16. wykonanie paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Ojrzeń – 1 050 030,88 zł 

17. zakup radarowego wyświetlacza prędkości – 18 504,00 zł 

18. zakup pompy szlamowej dla OSP – 13 000,00 zł 

19. zakup kosiarki rotacyjnej – 7 558,35 zł 

20. zakup autobusu szkolnego – 208 000,00 zł 

21. modernizacja ciągnika Belarus – 34 670,23 zł 

22. zakup używanego samochodu strażackiego – 17 680,50 zł 

23. modernizacja ciągnika URSUS – 63 756,07 zł 

24. zakup łyżki skarpowej – 10 142,20 zł 

25. budowa placu zabaw w Halininie – 20 000,00 zł 

26. budowa placu zabaw w Dąbrowie – 122 213,00 

27. budowa placu zabaw w Żochach – 35 000,00 zł 

28. budowa altany w Skarżynku – 71 955,00 zł 

29. budowa parkingu przy. ul. Przedszkolnej – 33 284,90 zł 

 

Zdjęcie nr 7 Zakupiony mobilny domek w ramach budowy placu zabaw w Dąbrowie (fot. materiały własne) 

Stan inwestycje rozpoczętych – 1 168 492,14 zł: 

1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 749 427,25 zł 
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2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 3 500,00 zł 

3. Modernizacja dróg gminnych – 19 520,00 zł 

4. Budowa chodnika w Ojrzeniu – 21 402,00 zł 

5. Termomodernizacja SP w Kraszewie – 31 127,00 zł 

6. Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń – 61 910,00 zł 

7. Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Ojrzeniu – 60 644,82 zł 

8. Poprawa jakości środowiska poprzez renowację i odnowę parku podworskiego – 

53 611,71 zł 

9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń – 11 193,59 zł 

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 47 099,30 zł 

11. Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16 000,00 zł 

12. Modernizacja ogrodzeń komunalnych – 20 668,47 zł 

13. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostomin – 10 000,00 zł 

14. Przedszkole w Ojrzeniu – 62 388,00 zł. 

5.2 GRUNTY 
Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. 

Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W  2021 roku  nieodpłatnie 

otrzymano od Skarbu Państwa działkę nr 77 w Halininie o wartości  40 000,00 zł. W 2021 roku 

dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 25 771,00 zł. Posiadamy grunty w użytkowaniu 

wieczystym. 

5.3 BUDYNKI 
W dyspozycji gminy są obiekty szkolne, budynki administracyjne oraz lokale 

mieszkalne. 

Wartość budynków mieszkalnych – 12.000,00 zł 

Wartość budynków szkolnych –  6 162 760,50 zł 

Budynki administracyjne –  1 208 710,74 zł 

Budynki strażnic i świetlic wiejskich –   3 548 729,81 zł 

Pozostałe /w tym gospodarcze/–  7 111 633,58 zł 

W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji zmodernizowano budynek Urzędu 

Gminy – 47 840,87 zł. Dokonano remontu świetlicy w m. Przyrowa – 76 000,00 zł, 

zmodernizowano świetlice wiejską w Kałkach – 13 499,89 zł, Brodzięcinie – 117 097,44 zł, 

Luberadzu – 29 642,01 zł, ukończono kolejny etap budowy świetlicy w Gostominie – 165 

342,29 zł. Dokonano modernizacji garażu OSP Kraszewo – 72 117,42 zł . Wykonano 

modernizacje budynku Senior + w Ojrzeniu na kwotę 2 195,55 zł, oraz zakończono budowę 
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budynku Senior + w Kraszewie – 251 362,39 zł. Wykonano ogrodzenie przy  budynku szkoły 

Podstawowej w Kraszewie na kwotę 38 649,50 zł. Zwiększono wartość budynku szkoły 

podstawowej w Ojrzeniu  na kwotę 116 286,24 zł (wykonanie klimatyzacji, montaż 

monitoringu, wykonanie ogrodzenia). Dokonano modernizacji SP w Młocku na kwotę 29 

809,20 zł. 

 

Zdjęcie nr 8: wyremontowany Klub Senior + w Kraszewie  (fot. materiały własne) 

5.4 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
5.4.1 Drogi gminne 

 

W 2021 roku wartość obiektów inżynierii lądowej – dróg wzrosła o kwotę 887 035,29 

zł z tytułu modernizacji oraz z tytułu nieodpłatnie otrzymanych działek i wynosi 17 693 487,13 

zł. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych inwestycji i remontów. Jak widzimy, 

Gmina Ojrzeń corocznie dokonuje poważnych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej. 
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Zdjęcia nr 9 i 10 przed remontem i wyremontowany most w Kownatach Borowych (fot. materiały własne) 

5.4.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wodociągi i kanalizacja 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wodociągi i kanalizacja 

Wartość obiektów infrastruktury wodociągowej w 2021 roku wzrosła o kwotę                          

156 100,61  zł z tytułu modernizacji i wynosi 5 971 302,49 zł.  W dyspozycji gminy wraz z 

siecią wodociągową znajdują się trzy stacje wodociągowe. 

Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 1 281 035,11 zł. Kwota ta w stosunku 

do roku ubiegłego wzrosła o 238 943,12 zł o wartość wybudowanej i odebranej sieci 

kanalizacyjnej. 

5.4.3 Obiekty inżynierii lądowej- pozostałe 

 

Na wartość obiektów inżynierii lądowej pozostałej składa się wartość boisk i  placów 

zabaw, parkingów, kanalizacji będących własnością Gminy Ojrzeń oraz jednostek podległych 

o także parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń. Wartość parkingów wyniosła -  654 

363,72 zł i wzrosła o wartość - budowa parkingu przy ul. Przedszkolnej – 33 284,90 zł oraz 

budowa parkingu przy SP Młock – 72 000,00 zł.  

Wartość pozostałych obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 

2021 roku uległa zmianie i wynosi 8 401 754,23 zł. 



str. 27 
 

 

Zdjęcie nr 11 Plac zabaw w Żochach (fot. materiały własne). 

5.5 ŚRODKI TRANSPORTU 
Gmina dysponuje dwoma autobusem. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo- 

Budowlanej, który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg. W 2021r. zakupiono 

autobusu szkolny - 208 000,00 zł, używany samochód strażacki (z zamiarem przekształcenia 

go w wywrotkę) – 17 680,50 zł a także łyżkę skarpową do koparki w kwocie 10 142,20 zł. 

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.080.652,50 zł. Udzielono również dotacji 

do zakupu nowego średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Kraszewo – z uwagi na 

formę finansowania zakupu, (dotacja dla jednostki), wartość pojazdów nie uległa zmianie. 

Zmodernizowano ciągniki gminne na łączną kwotę – 98 426,30 zł, przywracając im pełną 

funkcjonalność. 

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2021 roku – 

2.229 465,20 zł. 
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Zdjęcie nr 12 Autobus szkolny (fot. materiały własne). 

5.6 MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 
Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzą również pracownie 

komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych, a także instalacje 

fotowoltaiczne. Łączną kwota maszyn i urządzeń technicznych to według stanu na 31.12.2021 

r. - 2 789 576,64 zł. Wartość uległa zwiększeniu o kwotę 1 104 604,98 zł. Przyjęto do ewidencji 

instalacje fotowoltaiczne - 1 050 030,88 zł, wyposażenie do hali sportowej w Ojrzeniu – 19 

999,25 zł, radarowy wyświetlacz prędkości o wartości 18 504,00 zł, pompę szlamową  - 13 

000,00 zł oraz zakupioną kosiarkę rotacyjną – 7 558,35 zł. Zlikwidowano środek trwały - 

kosiarkę rotacyjną o wartości 4 487,50 zł. Gmina dysponuje własnym maszynami do zimowego 

utrzymania dróg – pługami, piaskarkami. Ponadto posiada maszynę do prowadzenia remontów 

cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych. Pozwoliło to znacząco obniżyć koszty bieżących 

remontów dróg. 
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Zdjęcie nr 13 Radarowy wyświetlacz prędkości w Kraszewie (fot. materiały własne) 

6 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA ORAZ 

FINANSOWANIE INWESTYCJI 
W gminie Ojrzeń w 2021 roku rozpoczęto, jak i kontynuowano następujące inwestycje: 

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji 

zbiorczej dla ścieków komunalnych – 512 343,12 zł 

2. Modernizacja sieci wodociągowej na hydroforni Kraszewo – 21 755,47 zł 

3. Zakup oprogramowania do zarządzania usługami komunalnymi – 14 043,96 zł 

4. Modernizacja ciągnika URSUS – 63 756,07 zł 

5. Modernizacja ciągnika – 34 670,23 zł 

6. Modernizacja dróg gminnych – 837 168,14 zł 

7. Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe - 14 493,24 zł 
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8. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Kraszewo – 

18.504,00 zł 

9. Zakup kosiarki rotacyjnej – 7 558,35 zł  

10. Zakup i montaż klimatyzacji do Urzędu Gminy – 47 840,87 zł  

11. Wsparcie finansowe dla KP PSP w Ciechanowie na zakup nowego samochodu 

pożarniczego – 20 000,00 zł 

12. Wsparcie finansowe dla KP PSP w Ciechanowie na zakup nowego samochodu 

kwatermistrzowskiego –  15 000,00 zł 

13. Modernizacja strażnicy w Kraszewie – 69 609,55 zł 

14. Zakup motopompy pożarniczej z możliwością zasilania brudną wodą – 13 000,00 zł 

15. Zakup używanego samochodu strażackiego  – 17 680,50 zł 

16. Dotacja dla OSP Kraszewo z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego – 

408.110,00 zł 

17. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku – 29 809,20 zł  

18. Modernizacja monitoringu i sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 

89.672,24 zł 

19. Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraszewie - 38 649,50 zł 

20. Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu - 16 840,00 zł 

21. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie - 600 000,00 zł 

22. Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młocku - 72 000,00 zł 

23. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Szkole Podstawowej w 

Ojrzeniu - 9 774,00 zł 

24. Zakup wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu - 19 999,25 zł 

25. Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń - 61 910,00 zł 

26. Zakup autobusu szkolnego - 208 000,00 zł 

27. Modernizacja dziennego Klubu Senior + - 13 126,49 zł 

28. Modernizacja monitoringu w dziennym Domu Senior+ w Ojrzeniu - 2 195,55 zł 

29. Utworzenie dziennego Klubu Senior + - 149 598,81 zł 

30. Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców 

Gminy Ojrzeń – 6 494,40 zł 

31. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku 

podworskiego w Ojrzeniu - 32 291,71 zł 

32. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w 

Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim - 16 908,05 zł 



str. 31 
 

33. Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń - 150 000,00 zł 

34. Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś - 20 000,00 zł   

35. Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioły - 20 

000,00 zł   

36. Zakup i montaż lamp solarnych - 20 000,00 zł 

37. Budowa placu zabaw w miejscowości Żochy – 35 000,00 zł 

38. Budowa świetlicy w Brodzięcinie - 86 141,28 zł 

39. Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie - 66 800,50 zł 

40. Modernizacja ogrodzeń komunalnych - 20 668,47 zł 

41. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach - 13 499,89 zł 

42. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu - 29 642,01 zł 

43. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie - 76 000,00 zł 

44. Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społecznej Sołectwa 

Dąbrowa - 20 000,00 zł 

45. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostomin - 10 000,00 zł 

46. Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie - 20 000,00 zł 

47. Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą 

rekreacyjną - 71 955,00 zł 

48. Zakup mobilnego domku na plac zabaw w Dąbrowie - 102 213,00 zł. 

W 2021 roku Gmina realizowała bardzo liczne inwestycje przeznaczając na nie łącznie 

ponad 4,2 mln zł. W planie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ujęto dwa 

zadania na łączną kwotę 744 334,00 zł: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 

Kraszewie” oraz „Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń”. Wszystkie zadania 

inwestycyjne realizowane przez gminę w 2021 roku służą jej rozwojowi i mają charakter 

długotrwałych stymulatorów rozwoju. Poniżej prezentacja danych dotycząca niektórych z 

realizowanych przedsięwzięć. 

 Infrastruktura drogowa w gminie w 2021 roku  obejmowała 104,660 km dróg. Na dzień 

31 grudnia 2021 roku drogi asfaltowe stanowiły 61,0 % wszystkich dróg, drogi utwardzone 

natomiast 39,0 %. Jest to skutek konsekwentnej, prowadzonej od wielu lat polityki 

inwestycyjnej, mającej na celu poprawę jakości infrastruktury dróg gminnych. 

W 2021 r. część dróg została zmodernizowana metodą podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia. Pozostałe drogi wykonano nowa metodą z mieszanki mineralną – emulsyjnej 

(MEA) na podbudowie z tłucznia kamiennego. Koszty podbudowy dla wszystkich dróg 

wykonanych metodą MEA to 157 833,60 zł. 



str. 32 
 

Lp. Miejscowość  Metoda działania  odcinek Koszt /zł/ 

1 Żochy – Sarnowa 

Góra  

Wykonanie nawierzchni w technologii 

powierzchniowo utrwalenia emulsją i 

kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 

1000 mb 50 233,20  

2. Brodzięcin Wykonanie nawierzchni w technologii 

powierzchniowo utrwalenia emulsją i 

kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 

650 mb 28 734,03 

3. Kałki Wykonanie nawierzchni w technologii 

powierzchniowo utrwalenia emulsją i 

kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 

1000 mb 53 047,44 

4. Lipówiec -  

Grabówiec 

Wykonanie nawierzchni w technologii 

powierzchniowo utrwalenia emulsją i 

kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 

1000 mb 44 206,20 

5 Łebki Wielkie  Wykonanie nawierzchni w technologii 

powierzchniowo utrwalenia emulsją i 

kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 

1600 mb 70 729,92 

6 Żochy – Sarnowa 

Góra 

Wykonanie nawierzchni z mieszanki 

mineralno emulsyjnej typu MEA 

 

200 mb 31 488,00 

7 Ojrzeń ul. 

Słoneczna 

Wykonanie nawierzchni z mieszanki 

mineralno emulsyjnej typu MEA 

 

300 mb 41 328,00 

8. Obrąb  Wykonanie nawierzchni z mieszanki 

mineralno emulsyjnej typu MEA 

 

570 mb 112 176,00 

9. Nowa Wieś  Wykonanie nawierzchni z mieszanki 

mineralno emulsyjnej typu MEA 

 

650 mb 102 336,00 

10. Osada Wola  Wykonanie nawierzchni z mieszanki 

mineralno emulsyjnej typu MEA 

 

300 mb 41 328,00 

Tabela nr 7 Modernizacja dróg w 2021 roku (materiały własne UG Ojrzeń) 

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2021 roku wynosiła 138,300 km. Dostęp do 

sieci wodociągowej w gminie posiada 1 282 mieszkań. W 2021 roku doszło do 18 awarii sieci 

wodociągowej, których powodem było zużycie sieci, pęknięcie rur, oraz uszkodzenia 

poczynione przez podmioty trzecie. W związku z awariami podjęto decyzje o ich naprawie i 

dalszej eksploatacji. Na modernizację sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni w Kraszewie 

przeznaczono w 2021 roku 21 755,47 zł. 

 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 zakończyła odnowę parku 

podworskiego znajdującego się przy ul. Grzybowskiego ( po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh”) 

w części należącej do budynku Senior +. Na ten cel Gmina pozyskała 28 913,00 zł. Inwestycja 

polegała na niwelacji i wyrównaniu terenu, zasadzeniu nowych bylin, krzewów oraz drzewek, 

a także montażu małej architektury, w tym pełnowymiarowej altany na wyspie.  Działanie to 

było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (PROW). 
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Zdjęcie nr 14 Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w 

Ojrzeniu (fot. materiały własne) 

„MIAS MAZOWSZE 2021” jest inicjatywą mająca na celu zaspokojenie potrzeb sołectw 

poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego sołectwom z 
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terenu Mazowsza w wysokości 10 tys. zł. do każdego zadania. W edycji 2021 gmina otrzymała 

dofinasowanie do czterech zadań. 

Zadanie 1. 

„Budowa placu zabaw w miejscowości Żochy” w ramach zadania zostało zakupione i 

zamontowane wyposażenie placu zabaw w zabawki: huśtawka wagowa, dwa sprężynowce, 

karuzela, domek ze zjeżdżalnią, orbitrek, ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna z 

regulaminem obiektu. Koszt całkowity zadania 35 000,00 zł. 

Zadanie 2. 

„Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie” w ramach zadania dokończono 

ogrodzenie terenu sołtysówki i placu zabaw na którym i zamontowano karuzelę, huśtawki, 

sprężynowiec ławkę i orbitrek. Koszt całkowity zadania 20 000,00 zł. 

 

Zdjęcie nr 15 Plac zabaw w Halininie (fot. materiały własne) 

Zadanie 3. 

„Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioły” ” w ramach 

zadania zostały zakupione i zamontowane przy drogach gminnych trzy lampy solarne . Koszt 

całkowity zadania 20 000,00 zł  

Zadanie 4.  

„Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś” w ramach zadania zostały 

zakupione i zamontowane przy drogach gminnych trzy lampy solarne . Koszt całkowity zadania 

20 000,00 zł 
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Zdjęcia nr 15 i 16 Oświetlenie uliczne w Wojtkowej Wsi i Trzpiołach  (fot. materiały własne) 

W 2021 roku w Kraszewie zostały ustawione dwa urządzenia do pomiaru prędkości 

pojazdów poruszających się DK50 na obu wjazdach do miejscowości. Urządzenia w czasie 

rzeczywistym pokazują kierowcom, z jaką prędkością jadą. Wyświetlacze mają ustalony próg 

dozwolonej prędkości. Jeżeli dany kierowca go przekracza, pomiar wyświetla się na czerwono, 

a pod nim napis "Zwolnij!". Jeżeli jednak porusza się zgodnie z przepisami, nagradzany jest 

zielonym napisem "Dziękuję". W ten sposób gmina chce poprawić bezpieczeństwo na drodze 

krajowej. Nie byłoby to możliwe bez decyzji Rady Gminy Ojrzeń - zakup sfinansowano z 

budżetu Gminy za kwotę ponad 18 tysięcy złotych (za obydwa urządzenia). GDDKiA dokonała 

montażu zakupionych urządzeń - jest to kolejny przejaw dobrej współpracy pomiędzy naszymi 

instytucjami. Jednocześnie Gmina nie zrezygnowała ze starań na rzecz umiejscowienia 

stacjonarnego fotoradaru w Kraszewie. 

Osoby starsze z Kraszewa i okolic już od 1 czerwca 2021 roku mogą korzystać z usług 

Klubu „Senior+” funkcjonującego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu. Placówka znajduję się w budynku dawnej organistówki, która została 

wyremontowana i przystosowana dla Seniorów przy współudziale środków finansowych z 

programu wieloletniego „Senior+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do 

placówki uczęszcza 20 osób starszych w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, którzy w 

ramach otrzymanego wsparcia biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych oraz w 

spotkaniach ze specjalistami takimi jak fizjoterapeuta, muzykoterapeuta oraz psycholog.  
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W lipcu 2021 zakończona została inwestycja pn.: „Zakup ogólnodostępnej altany w 

miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną ” dzięki której powstała nowa altana 

oraz urządzenia fitness takie jak: biegacz, orbitrek, wyciąg górny, krzesło wyciskania. 

Zakupiono również stół do gry w piłkarzyki, ławkę, stojak na rowery, tablice ogłoszeniową, 

oraz dwie lampy solarne. Działanie to było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

(PROW). 

 Udzielono dotacji do zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP 

Kraszewo. Wyniosła ona 50% oraz koszty ubezpieczenia i częściowego wyposażenia pojazdu, 

pozostała kwota została pozyskana ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW. Kwotowo środki 

WFOŚiGW i NFOŚiGW wyniosły: 403.440,00 zł, zaś środki wydatkowane przez Gminę 

Ojrzeń to ok. 420.000,00 zł  

 

Zdjęcie nr 17 Nowy wóz bojowy OSP w Kraszewie (fot. materiały własne) 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w Ojrzeniu, wraz z oczyszczalnią ścieków. Realizacja tego 

zadania dofinansowywana była początkowo ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 – z czego ostatecznie zrezygnowano. Z uwagi na 

opóźnienia ze strony wykonawco nastąpiło odstąpienie zarówno od umowy o 

dofinansowanie, jak również z wykonawcą zadania. W wyniku zawartej ugody sądowej 

z podwykonawcą, Gmina uzyskała prawa autorskie do dokumentacji projektowej. Spór 

sądowy z wykonawcą generalnym jest do dnia dzisiejszego nierozstrzygnięty. 

Podkreślić należy, że mimo braku dofinansowania została wykonana większość prac 

związanych w wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto zostało uzyskane 

dużo korzystniejsze dofinansowanie inwestycji w ramach Polskiego Ładu – na kwotę 
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95% kosztów budowy (5.924.095,00 zł), czyli dużo bardziej korzystne od poprzednio 

uzyskanego.  

7 REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w sposób określony 

uchwałami. 

Podjęte przez Radę Gminy Ojrzeń uchwały, Wójt Gminy Ojrzeń, zgodnie z art. 90 ust. 

1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do 

organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w 

zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Ojrzeń w 2021 roku: 

LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

1. 
XXVII/175/21 z dnia 25 

lutego 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie petycji wniesionej przez 

Pana Adama Matyszewskiego dotyczącej 

wezwania Rady Gminy Ojrzeń do podjęcia 

uchwały 

2. 
XXVII/176/21 z dnia 25 

lutego 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie skargi na uchwałę Nr XXIII/145/20 

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 2020 

roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin 

gm. Ojrzeń 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

3. 
XXVII/177/21 z dnia 25 

lutego 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie skargi na uchwałę Nr XXIII/145/20 

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 2020 

roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin 

gm. Ojrzeń 

4. 
XXVII/178/21 z dnia 25 

lutego 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie skargi na uchwałę Nr XXIII/145/20 

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 2020 

roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin, 

gm. Ojrzeń  

5. 
XXVII/179/21 z dnia 25 

lutego 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek oraz ustalania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Ojrzeń. 

6. 
XXVII/180/21 z dnia 25 

lutego 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki na rok 2022.  

7. 
XXVIII/181/21 z dnia 30 

marca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej szczepionek przeciwko SARS-Cov-2 

8. 
XXVIII/182/21 z dnia 30 

marca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kałki, 

Luberadz, Luberadzyk gm. Ojrzeń. 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

9. 
XXVIII/183/21 z dnia 30 

marca 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie zamiany nieruchomości 

gruntowych położonych w m. Ojrzeń  

10. 
XXVIII/184/21 z dnia 30 

marca 2021 roku,  

Uchwała RG w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 

2021 roku   

11. 
XXVIII/185/21 z dnia 30 

marca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń  

12. 
XXVIII/186/21 z dnia 30 

marca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021. 

13. 
XXIX/187/21 z dnia 21 

kwietnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie utworzenia „Klubu 

Senior+” w Kraszewie oraz określenia zasad jego 

funkcjonowania  

14. 
XXIX/188/21 z dnia 21 

kwietnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie ustalenia zasad 

uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w 

Kraszewie 

15. 
XXIX/189/21 z dnia 21 

kwietnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń, 

16. 
XXIX/190/21 z dnia 21 

kwietnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021 

17. 
XXX/191/21 z dnia 28 maja 

2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie wotum zaufania dla Wójta 

Gminy Ojrzeń, 

18. 
XXX/192/21 z dnia 28 maja 

2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Ojrzeń za 2020 rok,  

19. 
XXX/193/21 z dnia 28 maja 

2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2020 rok 
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20. 
XXX/194/21 z dnia 28 maja 

2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, 

21. 
XXX/195/21 z dnia 28 maja 

2021 roku 

Uchwała RG w sprawie ustalenia zasad 

uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” 

w Ojrzeniu. 

22. 
XXXI/196/21 z dnia 28 

czerwca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 

2021 roku 

23. 
XXXI/197/21 z dnia 28 

czerwca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze 

wód zbiorników będących własnością Gminy 

Ojrzeń 

24. 
XXXI/198/21 z dnia 28 

czerwca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Ojrzeń 

położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń 

25. 
XXXI/199/21 z dnia 28 

czerwca 2021 roku,  

Uchwała RG w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Ojrzeń 

26. 
XXXI/200/21 z dnia 28 

czerwca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021 

27. 
XXXI/201/21 z dnia 28 

czerwca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń 

28. 
XXXI/202/21 z dnia 28 

czerwca 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zatwierdzenia przepisów 

porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem 

Wójta Gminy Ojrzeń nr 25/2021 z dnia 22 

czerwca 2021 roku w sprawie ograniczenia poboru 

wody do podlewania ogródków, terenów 

zielonych oraz nawadniania upraw rolnych z 

gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z 
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terenu obsługiwanego przez wodociąg wiejski 

Kraszewo 

29. 
XXXII/203/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody przez 

Gminę Ojrzeń prawa własności nieruchomości w 

drodze darowizny 

30. 
XXXII/204/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Ojrzeń działki oznaczonej nr 

ewid. 55/1 o powierzchni 13,3022 ha, położonej w 

obrębie Kraszewo gm. Ojrzeń, 

31. 
XXXII/205/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości: Przyrowa, Kicin, Obrąb gm. 

Ojrzeń.  

32. 
XXXII/206/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/139/2020 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 

września 2020 roku o przystąpieniu do 

sporządzenia planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości: Ojrzeń i Bronisławie gm. Ojrzeń 

33. 
XXXII/207/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG uchylająca Uchwałe Nr 

XXIV/155/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 

listopada 2020 roku w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu oraz Uchwałę Nr XXX/194/21 Rady 

Gminy Ojrzeń z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu,  

34. 
XXXII/208/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG zmieniająca Uchwałę Nr 

XXXII/196/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 
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listopada 2017 r. w sprawie zmiany statut 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu 

35. 
XXXII/209/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Ojrzeń w roku 

szkolnym 2021/2022  

36. 
XXXII/210/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych, za uczestnictwo w 

działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

37. 
XXXII/211/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XXIII/150/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 

października 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi 

do kategorii dróg gminnych 

38. 
XXXII/212/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń 

39. 
XXXII/213/21 z dnia 19 

sierpnia 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021 

40. 
XXXIII/214/21 z dnia 27 

września 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości zabudowanej stacją telefonii 

komórkowej w Ojrzeniu 

41. 
XXXIII/215/21 z dnia 27 

września 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na  

zbycie działki o nr ewid. 294/1 położonej w m. 

Ojrzeń   

42. 
XXXIII/216/21 z dnia 27 

września 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 

ewid. 55/1 położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń 

43. 
XXXIII/217/21 z dnia 27 

września 2021 roku,  

Uchwała RG w sprawie uchylenia uchwały nr 

XXIII/150/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 
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października 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi 

do kategorii dróg gminnych. 

44. 
XXXIII/218/21 z dnia 27 

września 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021  

45. 
XXXIV/219/21 z dnia 2 

listopada 2021 roku, 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/182/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 

marca 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia 

planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów miejscowości: 

Młock – Kopace, Baraniec, Kałki, Luberadz, 

Luberadzyk gm. Ojrzeń.  

46. 
XXXIV/220/21 z dnia 2 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2022”  

47. 
XXXIV/221/21 z dnia 2 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie rozpatrzenia petycji 

Ciechanowskiego Stowarzyszenia Historii 

Najnowszej „Reduta” 

48. 
XXXIV/222/21 z dnia 2 

listopada 2021 roku. 
Uchwała RG w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 

49. 
XXXIV/223/21 z dnia 2 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie ustalenia diet dla radnych 

oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  

50. 
XXXIV/224/21 z dnia 2 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń  

51. 
XXXIV/225/21 z dnia 2 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021 

52. 
XXXV/226/21 z dnia 29 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku rolnego 
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53. 
XXXV/227/21 z dnia 29 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości  

54. 
XXXV/228/21 z dnia 29 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych.  

55. 
XXXV/229/21 z dnia  29 

listopada 2021 roku  

Uchwała RG w sprawie zamiany nieruchomości 

gruntowych 

56. 
XXXV/230/21 z dnia 29 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu 

stanowiącego własność Gminy Ojrzeń 

57. 
XXXV/231/21 z dnia 29 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie utworzenia świetlicy 

wiejskiej w Ojrzeniu oraz nadania jej statutu  

58. 
XXXV/232/21 z dnia 29 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Wójta Gminy 

59. 
XXXV/233/21 z dnia 29 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

60. 
XXXV/234/21 z dnia 29 

listopada 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021 

61. 
XXXVI/235/21 z dnia 20 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie przyjęcia „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2022 rok” 

62. 
XXXVI/236/21 z dnia 20 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w minie Ojrzeń na 

lata 2022-2024 

63. 
XXXVI/237/21 z dnia 20 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2022-2024  
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64. 
XXXVI/238/21 z dnia 20 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie ustanowienia Gminnego 

Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z 

terenu Gminy Ojrzeń na 2022 rok 

65. 
XXXVI/239/21 z dnia 20 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG zmieniająca uchwałę Nr XVI/104/20 

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 lutego 2020 roku w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną Uchwałą Nr 

XXIV/160/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 

listopada 2020 roku,  

66. 
XXXVII/240/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie działki gruntowej nr ewid. 294/1 położonej 

w m. Ojrzeń, na rzecz użytkowania wieczystego. 

67. 
XXXVII/241/21 z dnia 30 

grudnia 2021 r. 

Uchwała RG w sprawie zamiany nieruchomości 

gruntowych 

68. 
XXXVII/242/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2021 

69. 
XXXVII/243/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG  w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń 

70. 
XXXVII/244/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021 

71. 
XXXVII/245/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ojrzeń 

72. 
XXXVII/245/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Ojrzeń 

73. 
XXXVII/246/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku  
Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2022 

74. 
XXXVII/247/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku 

Uchwała RG w sprawie odwołania Skarbnika 

Gminy Ojrzeń 
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75. 
XXXVII/248/21 z dnia 30 

grudnia 2021 roku  

Uchwała RG w sprawie powołania Skarbnika 

Gminy Ojrzeń  

Tabela nr 8: Uchwały Rady Gminy Ojrzeń w 2021r. (materiały własne UG Ojrzeń) 

 

8 MIESZKAŃCY GMINY  
W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 40 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 4235 osób, w tym 2059 kobiet 

i 2176 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 334 

osób, a liczba mieszkańców – 390, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-59 lat) wynosiła 1231 osób, a 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-64) wynosiła 1512, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 494, a liczba 

mieszkańców: 274. 

W 2021 roku narodziło się w gminie 41 osób, w tym 20 dziewczynek i 21 chłopców, a 

zmarło 60 osób, w tym 31 kobiet i 29 mężczyzn. Najczęstsze przyczyny zgonów to zgony 

naturalne. Tym samym przyrost naturalny był ujemny. Wpływ na to ma panująca pandemia 

COVID-19. Obrazuje to poniższa tabela: 

Rok Liczba 

urodzeń 

Liczba 

zgonów 

Przyrost 

naturalny 

Wzrost liczby 

urodzeń % 

Wzrost liczby 

zgonów % 

2021 41 60 -9 -19,60 13,33 

2020 51 52 -1 3,92 30,00 

2019 49 40 9 - - 

Tabela nr 9: Liczba urodzeń i zgonów w gminie Ojrzeń (materiały własne UG Ojrzeń). 

 

9 OCHRONA ZDROWIA  
Na terenie gminy Ojrzeń funkcjonował jeden podmiot leczniczy - Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „SANALEX”. Liczba pacjentów korzystających w 2021 roku z 

powyższego podmiotu leczniczego wynosiła 2497, a liczba udzielonych świadczeń 

zdrowotnych – 15 584. Uwagę zwraca fakt zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych mimo 

spadku liczby pacjentów. Wskazuje to na dostosowanie procedur medycznych do stanu 



str. 47 
 

epidemii. Jednocześnie chorzy przechodzący COVID-19 z cięższymi objawami – byli 

hospitalizowani.  

Rok Liczba pacjentów liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych Uwagi 

2021 2497 15 584  

2020 2686 12 381 Spadek mimo 

COVID - 19 

2019 2972 14 360  

Tabela nr 10: Liczba pacjentów i świadczeń zdrowotnych (materiały własne UG Ojrzeń) 

W gminie w 2021 roku funkcjonowała jedna apteka oraz jeden gabinet stomatologiczny 

umieszczony w budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu. 

Na dzień 1 stycznia 2021 roku 12 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Środki 

otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku wyniosły: 48 695,56 zł.  

Wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2020 roku 18 495,72 zł stanowią sumę – 67 

191,28 zł. W 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 52 223,17 zł. Kwota do przeniesienia na 

2022 rok wynosi 14 968,11 zł.  Z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 

roku sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 na przeciwdziałanie narkomani 1378,70 zł (21,21% planu wydatków) 

 na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 50 844,47 zł (co stanowi 

83,78  % planu wydatków) – 60 691,28 zł. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 15 zgłoszeń  

przypadków nadużywania alkoholu. W wyniku podjętych działań w 11 sprawach skierowano 

wniosek do Sądu Rejonowego w Ciechanowie w celu zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

W 2021 roku w 12 punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzono 

sprawdzenie przestrzegania przez sprzedawców przepisów wynikających z ustawy o 

wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Sprawdzono zgodność 

posiadanych zezwoleń z rodzajami dostępnego alkoholu oraz aktualność tych zezwoleń.  

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń prawa, nie było przypadku odebrania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, przy współpracy 

pracowników szkół, urzędu gminy, ochotników z OSP, seniorów z Dziennego Domu „Senior+” 

w Ojrzeniu, Klubu „Senior+” w Kraszewie aktywnie uczestniczyli w promocji szczepień 

przeciw COVID-19 w ramach prowadzonego przez Rząd RP konkursu „Rosnąca odporność”.   
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Owocna okazała się współpraca pracowników GOPS W Ojrzeniu  z OSP z terenu gminy Ojrzeń 

podczas akcji „Szczepimy się z OSP” w Kraszewie, Ojrzeniu i Młocku, gdzie były 

zorganizowane pikniki rodzinne, podczas których była możliwość zaszczepienia się   

i otrzymania słodkich upominków. Z powyższych szczepień skorzystały 63 osoby.  Bez 

wątpienia największy sukces przyniosła przeprowadzona akcja szczepień podczas dożynek 

gminno-parafialnych przy współpracy z Parafią w Kraszewie i Mazowieckim Urzędem 

Wojewódzkim Delegatura w Ciechanowie. Podczas dożynek zaszczepiło się 85 osób. Próbując 

zaktywizować mieszkańców gminy Ojrzeń do szczepień propagowane były (w miejscach 

publicznych) ulotki, broszury a także pracownicy GOPS prowadzili rozmowy indywidualne  

z mieszkańcami o szczepionce jako skutecznej metodzie ochrony przed zachorowaniem 

na COVID-19. Prowadzone działania przyczyniły się do  wygranej Gminy Ojrzeń  kwoty 1 mln 

złotych za najwyższy w powiecie przyrost procentowy (8,951%) zaszczepionych przeciw 

COVID-19. 

  

Zdjęcie 18 i 19: akcja #szczepimysię podczas dożynek (fot. materiały własne) 

10 POMOC SPOŁECZNA      
Za pośrednictwem pomocy społecznej wspierane są osoby najbardziej potrzebujące, 

ubogie, zagrożone marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym. Prawo do świadczeń  

z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają warunki określone  

w ustawie o pomocy społecznej, tj. dotknięte są trudną sytuację finansową przy 

jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej przesłanki (np. ubóstwa, sieroctwa, 
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bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w 

rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa oraz 

wielodzietności, bezradności  

w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 

losowego  

i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej). 

Beneficjentami pomocy społecznej w 2021 roku było 107 osób, w tym 64 osób w wieku 

produkcyjnym oraz 9 osób w wieku poprodukcyjnym, 54 osób w wieku 0-17 lat. W 2021 roku 

z pracy socjalnej (bez przyznania pomocy finansowej) skorzystały 54 rodziny, w tym 80 osób. 

Rok Beneficjenci 

środowiskowej pomocy 

społecznej 

W tym w 

wieku 

produkcyjnym 

Uwagi 

2021 107 64 Tendencja korzystna, spadek liczby 

osób korzystających, natomiast 

wzrost udziału osób w wieku 

produkcyjnym 

2020 142 45 Tendencja korzystna spadek liczby 

osób korzystających, oraz poprawa 

struktury – spadek udziału osób w 

wieku produkcyjnym 

2019 191 101 Tendencja korzystna spadek liczby 

osób korzystających  

2018 315 137  

Tabela nr 11: Beneficjenci pomocy społecznej (materiały własne UG Ojrzeń) 

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 roku w GOPS w Ojrzeniu: 

1. długotrwała lub ciężka choroba – 76 rodzin – wynika to ze specyfiki grupy 

klientów pomocy społecznej, wśród których dominują osoby starsze, często samotne, w tym 

emeryci i renciści, 

2. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 3 rodziny, 

3. bezrobocie – 23 rodziny – dotyka osoby, które z różnych przyczyn (wiek, 

uzależnienia, wzorce wyniesione z domu, itd.) nie mają możliwości zaistnienia na rynku pracy, 

4. potrzeba ochrony macierzyństwa –  25 rodzin, 
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5. niepełnosprawność – 22 rodziny –   często uniemożliwia samodzielne 

funkcjonowanie lub podjęcie pracy zarobkowej, 

6. ubóstwo – 27  rodzin – rozumiane jako brak dochodów, a także jako niezdolność 

do pełnowartościowego życia, spowodowane niedostatkiem środków finansowych, 

7. alkoholizm – 3 rodziny, 

8. bezdomność – 7  rodzin, 

9. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 

rodzina. 

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter 

obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone 

przesłanki będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można świadczenia pieniężne i 

niepieniężne pomocy społecznej, które udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową 

odpłatnością.  

W 2021 roku pomocą społeczną objęto 125 rodzin.  W 2021 roku z pracy socjalnej (bez 

przyznania pomocy finansowej) skorzystały 54 rodziny, w tym 80 osób. 

TYPY RODZIN 

2021 r. 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

Rodziny ogółem: 
(wiersz 2+3+4+5+6+7) 

Nr wiersza 
125 279 

1 

O liczbie osób :  
1 

2 63 63 

2 3 26 52 

3 4 6 18 

4 5 12 48 

5 6 14 70 

6 i więcej 7 4 28 

W tym (z wiersza 1): 

rodziny z dziećmi ogółem: 

(wiersz 9+10+11+12+13+14+15) 

8 40 171 

O liczbie dzieci: 9 10 27 
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TYPY RODZIN 

2021 r. 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

1 

2 10 11 43 

3 11 14 68 

4 12 3 17 

5 13 0 0 

6 14 2 16 

7 i więcej 15 0 0 

Rodziny niepełne ogółem: 

(wiersz 17+18+19+20) 
16 8 24 

O liczbie dzieci: 

1 
17 4 8 

2 18 1 3 

3 19 2 8 

4 i więcej 20 1 5 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem: 

(wiersz 22+23+24+25) 
21 51 70 

O liczbie osób: 

1 
22 34 34 

2 23 16 32 

3 24 0 0 

4 i więcej 25 1 4 

Tabela nr 12: Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2021 r. Źródło: opracowanie własne na 

podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. 
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Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu 

finansowane są dwojako. W większości budżet Ośrodka pokrywany jest z otrzymywanych 

dotacji. GOPS w Ojrzeniu wykorzystuje także środki własne budżetu Gminy. 

 Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2021 roku wyniósł 8 174 

422,91 zł. Ze względu na źródła finansowania budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ojrzeniu dzieli się na: 

1. środki finansowe otrzymane z dotacji z budżetu Wojewody – 7 505 409,29  zł, 

2. środki własne pochodzące z budżetu Gminy – 669 013,62 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu realizuje zadania własne Gminy o charakterze 

obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Ośrodek realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez wsparcie 

finansowe gmin w realizacji zadania własnego. W 2021 roku objęto programem 88 osób. 

Pomocą w formie posiłku było objętych 59 dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli z terenu 

Gminy Ojrzeń. Ośrodek zwracał również koszty za posiłek dzieci, które: 

 uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Ościsłowie – 1 dziecko 

 uczęszczały do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie – 1 

dziecko. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2021 roku przyznał także zasiłek na 

posiłek dla 26 osób zamieszkałych na terenie gminy Ojrzeń. Łącznie z tego tytułu wydano 29 

świadczeń na kwotę 7 250,00 zł (tj. 7 150,00 zł wykorzystano z dotacji z budżetu państwa, a 

100,00 zł ze środków własnych gminy). Ogólny koszt programu rządowego „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023  wyniósł  29 757,80 zł  z czego 7 737,03 zł  stanowiły  środki 

własne gminy, natomiast 22 020,77 zł dotacji z budżetu  wojewody.  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu realizował w 2021 roku także zadania w zakresie dożywiania dzieci w 

szkołach na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy w Ojrzeniu Gminnego Programu 

Osłonowego dla Rodzin z Dziećmi z terenu gminy Ojrzeń na 2021 rok. Program skierowany 

był dla rodzin, w których dochód na jedną osobę przekracza 150 % kryterium dochodowego 

uprawniającego do pomocy społecznej. W ramach programu uczniom zapewniony został 

posiłek z częściową odpłatnością 2,50 zł. Pozostałą część kwoty, tj. 0,80 zł pokrywał Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku z Gminnego Programu 

Osłonowego dla Rodzin z Dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń, skorzystało: 
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Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 133 

2. Szkoła Podstawowa w Młocku 88 

3. Szkoła Podstawowa w Kraszewie 107 

Razem 328 

Tabela nr 13: Liczba dzieci i uczniów korzystających z Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z 

terenu gminy Ojrzeń w 2021r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu 

W ramach Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin z Dziećmi z terenu Gminy 

Ojrzeń w 2021 roku wydano łącznie 34 198 posiłków. W Szkole Podstawowej w Kraszewie 

zostało wydanych 10 931 posiłków na kwotę 8 744,80 zł. W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu 

było wydanych 13 269 posiłków na kwotę 10 615,00 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w 

Młocku wydano 9 998 posiłków na kwotę 7 998,40 zł.  

W ramach realizacji Gminnego Programu Osłonowego wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i uczniów w 2021 roku zakupiono łącznie 158 biletów na łączną kwotę 

refundacji 8 440,36 zł. Oto, jak się przedstawiają dane w kwestii ilości zakupionych biletów i 

refundowanej kwoty za okres od stycznia do czerwca 2021 roku: 

• Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – 42 bilety na refundowaną kwotę 2 243,64 zł; 

• Szkoła Podstawowa w Kraszewie – 26 biletów na refundowaną kwotę 1 388,92 zł; 

• Szkoła Podstawowa w Młocku – 90 biletów na refundowaną kwotę 4 807,80 zł. 

W 2021 roku złożono 9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 2 wnioski 

dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 7 wniosków dla nowej rodziny.  Łącznie w 

2021 roku wydano 35 Kart Dużej Rodziny. W 2021 roku Gmina Ojrzeń otrzymała kwotę w 

wysokości 115,08 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji ustawy o Karcie Dużej 

Rodziny. Powyższa kwota w całości została wykorzystana na zakup materiałów biurowych 

związanych z obsługą zadania. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu realizował zadanie 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Stypendium 

szkolne wypłacane jest w dwóch edycjach (do grudnia roku kalendarzowego oraz do czerwca 

następnego roku kalendarzowego). W pierwszym kwartale 2021 roku dokonano aktualizacji 

wniosków złożonych do 15 września 2020 roku. Zaktualizowano bieżącą sytuację  18 rodzin. 

Po weryfikacji dochodów  stypendium szkolne przyznano dla 12 rodzin, w tym dla 32 dzieci 

na łączną kwotę 47 616,00 zł. Ze względu ma sytuację epidemii SARS-CoV-2 świadczenie 
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zrealizowano w formie wypłaty na wskazane przez świadczeniobiorcę konto bankowe. 

Natomiast do 15 września 2021 roku przyjmowane były nowe wnioski o pomoc materialną o 

charakterze socjalnym. Do w/w pomocy zakwalifikowano 18 rodzin (przyznano stypendium 

szkolne dla 42 uczniów). Wysokość przyznanego stypendium szkolnego dla ucznia wynosiła: 

177,00 zł. Łączna kwota do wypłaty wynosiła 29 736,00 zł. 

Od 2018  roku na terenie gminy Ojrzeń funkcjonuje Dzienny Dom „Senior+”, którego 

siedziba znajduje się przy ul. Grzybowskiego 3 w Ojrzeniu. Z tej placówki korzysta 30 osób w 

wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Natomiast od czerwca 2021 r. w Kraszewie  został 

utworzony Klub „Senior+”, z którego usług korzysta 20 seniorów w wieku 60+.  Obie placówki 

powstały w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015–2020. Znajdują  się w 

strukturach  organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. W 2021 roku 

placówki wsparcia dziennego „Senior+” w gminie Ojrzeń (Dzienny Dom „Senior+” w Ojrzeniu 

oraz Klub „Senior +” w Kraszewie) zapewniały swoim  uczestnikom rehabilitację ruchową, 

rehabilitację usprawniającą, terapię zajęciową w tym muzykoterapię, spotkania z 

psychologiem, poradnictwo, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, socjalnych, rekreacyjnych, 

towarzyskich, zajęcia edukacyjne, hortiterapię,  terapię reminisencyjną oraz choreoterapię. W 

związku z trwającą pandemią COVID-19 w obu placówkach wprowadzone były procedury 

funkcjonowania placówek w  zakresie zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzenianiu się 

choroby COVID-19 wśród pracowników oraz uczestników. Spotkania w placówkach odbywały 

się z zachowaniem reżimu sanitarnego.   

Na dzień 31 grudnia 2021 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 185 rodzin. Liczba 

dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początek roku 344, a na 

koniec roku 231.  Kwota świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyniosła 1 784 371,77 zł, z czego: 

 415 961,86 zł – zasiłek rodzinny (3652 świadczeń), 

 187 958,91 zł – dodatki do zasiłku rodzinnego (2205 świadczeń), 

 171 499,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne (795 świadczeń),  

 875 569,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne (445 świadczeń),  

 27 000,00 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  

 (27 świadczeń), 

 102 383,00 zł – świadczenie rodzicielskie (111 świadczeń), 

 4000,00 zł – jednorazowe świadczenie „Za życiem”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2021 roku opłacał składki na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, które nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Kwota opłaconych składek 
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wyniosła ogółem 186 889,00 zł, z czego 145 308,00 zł opłacono na składki emerytalno–rentowe 

(287 świadczeń), natomiast 41 581,00 zł opłacono na składki zdrowotne (235 świadczeń). 

W 2021 roku nie wypłacano zasiłków dla opiekunów z uwagi na brak uprawnień do 

pobierania tego świadczenia. W tym samym roku kalendarzowym wypłacono 223 świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego na kwotę 97 291,71 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 7 zawiadomień o możliwości 

popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego. 

Przeprowadzono 6 wywiadów alimentacyjnych, po czym poinformowano komorników o 

ustaleniach w związku z wywiadami alimentacyjnymi. Wraz z wywiadami alimentacyjnymi 

odebrano 6 oświadczeń majątkowych. W 2021 roku wszczęto 2 postępowania o uznaniu 

dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzję o uznaniu 

dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Kwoty zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych wynosiły: 39 793,53 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego (z tego: przekazane do budżetu państwa – 32 592,06 zł, w tym odsetki w 

kwocie 21 789,87 zł; przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela  - 7 201,47 

zł). Stan należności organu właściwego wierzyciela z tytułu wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego na koniec 2021 roku wyniósł – 1 293,115 zł. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu wpłynęło 551 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego. Wniosek można było składać przez Internet, tj. za pośrednictwem 

ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych 

banków krajowych, PUE ZUS lub osobiście w formie papierowej. W 2021 roku wydano 541 

informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W 2021 roku świadczenie 

wychowawcze według stanu na ostatni dzień roku przysługiwało 796 dzieciom. Na realizację 

powyższego zadania Gmina Ojrzeń wykorzystała otrzymaną dotację w wysokości 4 907 711,95 

zł. W 2021 r. wypłacono 9781 (o 193 mniej niż w 2020 r.) świadczeń na co przeznaczono z 

otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 4 866 264,95 zł. 

 

11  GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA     
Gmina Ojrzeń nie posiada mieszkań socjalnych i komunalnych.  

12  TRANSPORT  
Gmina Ojrzeń zapewniała dowożenie dla dzieci z terenu gminy. Łącznie z terenu gminy 

dowożonych w różnych formach było 221, z czego: 
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• autobusami świadczącymi transport lokalny na terenie gminy dowożonych było 217 

dzieci,  

• dla 4 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności realizowano zwrot kosztów dojazdu 

własnym środkiem transportu przez rodzica na podstawie umów z rodzicami. 

Z usług komunikacji publicznej obsługującej szkoły mogą korzystać mieszkańcy. 

Obecnie funkcjonują też linie przewoźnika prywatnego w ramach transportu zbiorowego – 

SANIMAX, jednakże nie zaspokajają w pełni zapotrzebowania mieszkańców na przewozy. 

Zapewnienie komunikacji lokalnej na poziomie międzygminnym jest jednak zdaniem powiatu 

i gmina winna tu być jedynie inicjatorem zmian – co też ze swej strony czyniła i czyni. 

13  SPRAWY OBYWATELSKIE I ADMINISTRACYJNE 
W 2021 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania „Programu  

współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.  Zasady konsultacji zostały 

określone Zarządzeniem Wójta Gminy Ojrzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu 

uwagi do projektu aktu prawa miejscowego należało składać drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@ojrzen.pl Nikt z mieszkańców nie wziął udziału w konsultacjach. 

Do Urzędu Gminy w Ojrzeniu w 2021 roku wpłynęły 39 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Zapytania dotyczyły m.in.: opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

ochrony środowiska, terenów pod farmy fotowoltaiczne, planów miejscowych, decyzji 

środowiskowych,  zamówień publicznych,  informatyzacji urzędu, ochrony danych osobowych, 

danych kontaktowych sołtysów i pracowników urzędu, liczby zatrudnionych pracowników w 

Urzędzie Gminy.  Informacja została udostępniona wszystkim wnioskującym co stanowi 100%. 

W 2021 roku, Rada Gminy Ojrzeń rozpatrywała jedną skargę, która wpłynęła do Urzędu 

Gminy w Ojrzeniu dnia 14 maja 2021 roku. Była to skarga  Pana Macieja K. na działalność 

Wójta Gminy Ojrzeń, polegająca na „nie wydaniu przez Wójta Gminy warunków zabudowy 

dla działki o nr ewid. 40/9 położonej w m. Osada Wola z powodów opieszałości i celowego 

utrudniania wydania tych warunków tak długo, że wszedł plan zagospodarowania w 

odniesieniu do tej działki”. 

 Analiza akt postępowania , wyjaśnienia Wójta i pracownika prowadzącego 

sprawę pozwoliły na stwierdzenie, że sprawa jest bardzo złożona a postępowanie pracochłonne. 

Biorąc pod uwagę przebieg całego postępowania, istotne okoliczności, jakie zaistniały w 

trakcie tego postępowania oraz jego złożoność, długi okres rozpatrywania sprawy uznać 

należało za uzasadniony. 
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 Z tych też powodów, komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 

23 czerwca 2021 r. jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 3/2021, w której wydała opinię dla Rady 

Gminy Ojrzeń w przedmiocie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Macieja K. o uznaniu 

skargi za bezzasadną. 

Podjęta uchwała, wraz z uzasadnieniem, została przekazana do Rady Gminy Ojrzeń, 

która na posiedzeniu 28 czerwca 2021 roku, podtrzymała stanowisko Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji i podjęła uchwałę, uznając skargę za bezzasadną. 

Rozpatrywano trzy petycje (w tym jedna została opisana już w roku 2021, ponieważ 

wpłynęła w grudniu 2020 roku). 

Pierwsza petycja została złożona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, 5 

stycznia 2021 roku na adres mailowy Urzędu Gminy w Ojrzeniu. Wzywała ona Radę Gminy 

Ojrzeń do podjęcia uchwały popierającej petycję – list otwarty do Prezydenta RP, Rządu RP, 

Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – 

STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów 

natychmiastowego zaprzestania eksperymentu na mieszkańcach Polski, domagającej się od 

Rządu RP, posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych 

lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz 

pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii, domagającej się odwołania wszystkich 

ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w roku 2020 oraz 

roku 2021, a także podjęcie działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi 

obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed 

zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie 

obostrzeń, które obniżają odporność oraz leczenia ogólnie dostępnymi środkami. 

Przedmiotowa petycja została skierowana do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Ojrzeń celem wydania opinii w przedmiocie złożonej petycji w trybie § 55 ust.1 pkt 3 

Statutu Gminy Ojrzeń. 

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku komisja przeanalizowała treść petycji, 

wypracowała dla Rady Gminy stanowisko o nieuwzględnieniu petycji i podjęła stosowną 

uchwałę w tej sprawie. 

Podjęta uchwała, wraz z uzasadnieniem, została przekazana do Rady Gminy Ojrzeń, 

która na posiedzeniu 30 marca 2021 roku, podtrzymała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji i podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu tej petycji. 

W dniu 9 sierpnia 2021 roku wpłynęła do Rady Gminy Ojrzeń petycja Ciechanowskiego 

Stowarzyszenia Historii Najnowszej ”Reduta” z siedziba w Ciechanowie. Petycja dotyczyła 
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podjęcia działań przez Radę Gminy i Wójta w sprawie zmiany patrona Szkoły Podstawowej w 

Kraszewie. Petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji i była przedmiotem rozpatrzenia przez komisję na posiedzeniu w dniu 22 

października 2021 roku. Komisja dokonała kontroli petycji pod względem formalnym i 

zaproponowała Radzie Gminy nieuwzględnienie petycji. Rada Gminy Ojrzeń na posiedzeniu 2 

listopada podtrzymała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i podjęła uchwałę o 

nieuwzględnieniu tej petycji. 

W 2021 wpłynęła 1 skarga i 12 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Uwzględniono wszystkie.  

Skarga dotyczyła działalności jednej z jednostek podległych . Została załatwiona we 

własnym zakresie. 

Przedmiotem wniosków były głownie  inwestycje drogowe., mieszkańcy wnioskowali 

o poprawę nawierzchni dróg,  odkrzaczenie poboczy. Wpłynęły również wnioski o montaż 

dodatkowego oświetlenia ulicznego, o dofinansowanie kursu autobusu podmiejskiego oraz 

słabego ciśnienia wody w miejscowości Kraszewo. 

W okresie zimowym wiele jest wniosków dotyczących odśnieżania  dróg gminnych, a 

w okresie wiosennym mieszkańcy zwracają się z prośbą o poprawę ich nawierzchni, są to 

zazwyczaj zgłoszenia ustne w sekretariacie urzędu oraz zgłoszenia telefoniczne. Mieszkańcy 

gminy swoje wnioski, prośby oraz zażalenia kierują również do swoich przedstawicieli, tj. 

radnych i sołtysów, którzy przedstawiają je na najbliższych sesjach Rady Gminy. 

Do jednostek organizacyjnych gminy, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu, Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, Szkoły 

Podstawowej w Młocku, Szkoły Podstawowej w Kraszewie. nie wpłynęły żadne skargi i 

wnioski. 

W 2021 roku z uwagi na sytuację pandemiczną zebrania wiejskie były ograniczone. 

Przeprowadzono jedno zebranie sołeckie w Kownatach Borowych, na którym odbyły się 

wybory uzupełniające sołtysa. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2021 roku wydano z 

upoważnienia Wójta Gminy Ojrzeń łącznie 413 decyzji, z tego 9 decyzji zostało zaskarżonych 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Z zaskarżonych decyzji 9 

zostało uchylonych w całości i przyznano osobom uprawnionym prawo do świadczeń 

pielęgnacyjnych powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 

2014 roku, sygn. akt K 38/13. 
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W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy 

obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w 

programie „Czyste Powietrze”. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 111 ze zm.). Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu po uprzednim złożeniu wniosku. W 2021 roku Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Ojrzeniu wydał 20 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb 

uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”. 

 

14  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE    
 

Od czerwca 2019 roku na terenie gminy Ojrzeń funkcjonuje Posterunek Policji, którego 

działania obejmują teren gminy Ojrzeń. 

Zgodnie z posiadanymi danymi w 2021  roku na terenie gminy Ojrzeń stwierdzono 41 

przestępstw oraz podjęto 60 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. 

Czyny zabronione: 

przeciwko mieniu – 14 przestępstw, 14 wykroczeń; 

dotyczące  przestępstw gospodarczych – 1; 

nietrzeźwi kierujący – 19; 

Jest to znaczący wzrost: w 2020 r. zanotowano 24 przestępstwa i 36 wykroczeń. W 2021 

roku nie prowadzono czynności związanych z niedopełnieniem lub przekroczeniem uprawnień 

przez funkcjonariusza policji na terenie gminy Ojrzeń.  Największym zagrożeniem na terenie 

gminy  są kradzieże mienia, uszkodzenia mienia, przestępstwa narkotykowe oraz częste 

nadużywanie alkoholu w obrębie sklepów. Funkcjonariusze Policji z Posterunku w Ojrzeniu 

przeprowadzili spotkania w Dziennym Domu „Senior+” na temat oszustw metodą na wnuczka 

bądź policjanta. Zostały również przeprowadzone spotkania z młodzieżą szkolną z udziałem 

funkcjonariusza  do spraw nieletnich, który poinformował o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym. Poinformowano także mieszkańców o aplikacji Moja Komenda oraz o Krajowej 

Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Na terenie Gminy Ojrzeń zarejestrowane są 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych: 

OSP Ojrzeń, OSP Kraszewo, OSP Młock, OSP Luberadz, z których działalność 
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przeciwpożarową prowadzą tylko OSP Ojrzeń, OSP Kraszewo, OSP Młock.  Wyposażenie i 

wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, 

ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego oraz działań 

poszukiwawczo-ratowniczych. Członkami OSP jest 143 członków, w tym 128 mężczyzn i 15 

kobiet.  W 2021 roku jednostki uczestniczyły w 133 zdarzeniach łącznie, z czego 34 dotyczyło 

wyjazdów do pożarów, 99 do miejscowych zagrożeń. Otrzymano 5 fałszywych alarmów oraz 

odnotowano 34 wyjazdy gospodarcze. Jak co roku w OSP dokonywane były zakupy 

niezbędnego sprzętu przy wykorzystaniu środków gminnych, jak również pochodzących z 

innych źródeł, w tym KSRG, MSWIA oraz środków własnych jednostek. 

15  EDUKACJA      
 

15.1 DANE OŚWIATOWE I OGÓLNE 
W 2021 roku w Gminie Ojrzeń funkcjonowały 3 szkoły podstawowe wraz z oddziałami 

przedszkolnymi: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku; Szkoła Podstawowa 

w Ojrzeniu i Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie. W Szkole 

Podstawowej w Kraszewie i w Szkole Podstawowej w Młocku funkcjonują oddziały sportowe, 

w których łącznie jest 40 uczniów.  

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

 Ogólna kwota 

wydatków 

Liczba 

uczniów 

Wydatek w 

przeliczeniu na 1 

uczennicę/ucznia 

Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Młocku 

2 077 321,66 146 14 228,23 

Szkoła Podstawowa im. Wacława 

Kozińskiego w Kraszewie 

2 661 221,33 136 19 567,80 

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 2 738 222,95 190 14 411,70 

Tabela nr 14: Wydatki szkół (materiały własne UG Ojrzeń) 

Wydatki na oświatę wynosiły 9 808 634,26 zł, z czego 4 366 065,00 zł (44,50 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

W 2021 roku do programu  „Laboratoria Przyszłości” przystąpiły wszystkie szkoły z 

gminy Ojrzeń.  

Program zakładał doposażenie szkół prowadzonych przez jednostki samorządowe w 

nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne. Główny nacisk położony jest tu na rozwój 

kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, 

matematyka). 
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Laboratoria Przyszłości umożliwiały zakup bez wkładu własnego sprzętu, który 

uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania. Całkowity 

koszt zakupu na jedną szkołę wyniósł 60 tyś. zł, które zostało wykorzystane w całości, poprzez 

zakup między innymi: 

 drukarka 3D - FlashForge Adventurer 4 z obudową metodyczną oraz 6 kg filamentu 

 laptop 

 aparat Sony Cyber-shot DSC-RX100 III 

 oświetlenie do realizacji nagrań (komplet: softbox oktagonalny 70 cm, świetlówka 125 

W, statyw) 

 Mikrofon kierunkowy Boya BY-MM1 

• mikroport Kimafun - bezprzewodowy mikrofon krawatowyKM-G130-1 (nadajnik                    

+ odbiornik) 

 klasowa fizyka z walizki - Elektryczność i obwody elektryczne 

 programowanie w szkole - zestaw dla początkujących 

 stacja lutująco-rozlutowywująca za pomocą gorącego powietrza - moc 300W 

We wrześniu 2021 roku naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 345 uczennic 

i uczniów w szkołach podstawowych (w tym w klasach sportowych – 40 uczennic i uczniów), 

i 118 dzieci w oddziałach przedszkolnych w tym: 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku – 116 uczniów i 24 dzieci w 

oddziałach przedszkolnych – łącznie 140 uczniów i wychowanków; 

 Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie - 89 uczniów i 44 

dzieci w oddziałach przedszkolnych – łącznie 133 uczniów i wychowanków; 

 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu - 140 uczniów i 50 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych – łącznie 190 uczniów i wychowanków. 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 118 w tym 58 dziewczynek i 60 chłopców. 

W poszczególnych szkołach uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku 

 rocznik 2015 - 5 dzieci, 4 dziewczynki i 1 chłopców 

 rocznik 2016 - 12 dzieci, 6 dziewczynek i 6 chłopców 

 rocznik 2017 – 7 dzieci, 2 dziewczynka i 5 chłopców 

 rocznik 2018 – 0 dzieci 

- Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie  

 rocznik 2015 – 11 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców 
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 rocznik 2016 – 12 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 3 chłopców 

 rocznik 2017 – 14 dzieci, w tym 5 dziewczynki i 9 chłopców 

 rocznik 2018 – 7 dzieci w tym 4 dziewczynki i 3 chłopców 

- Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu  

 rocznik 2015 – 18 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 9 chłopców 

 rocznik 2016 – 11 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 6 chłopców 

 rocznik 2017 – 14 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 9 chłopców 

 rocznik 2018 – 7 dzieci w tym 3 dziewczynki i 4 chłopców 

W 2021 roku na wychowanie przedszkolne gmina wydatkowała z własnych środków 

552 757,80 zł. Otrzymała przy tym dotację na funkcjonowanie wychowania przedszkolnego w 

wysokości 139 745,00 zł, której wykonanie wyniosło 136 317,57 zł . Łączny koszt wydatków 

poniesionych na wychowanie przedszkolne to 689 075,37 zł. 

W szkołach dla wszystkich uczniów odbywała się nauka języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego – uczyło się 96 uczniów.  

Do jednej klasy (oddziału) wyłącznie szkoły podstawowej bez oddziałów 

przedszkolnych uczęszczało w 2020 roku średnio 15 uczniów. Najwięcej w Szkole 

Podstawowej w Ojrzeniu - 16 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej im. Wacława 

Kozińskiego w Kraszewie - 13 uczniów w klasie. 

Poniżej aktualne liczebności uczniów w oddziałach szkół podstawowych. 

Nazwa szkoły / placówki 
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII 

KONOPNICKIEJ W MŁOCKU 10 14 16 16 7 8 17 22 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

WACŁAWA KOZIŃSKIEGO W 

KRASZEWIE 19 12 12 9 7 11 12 22 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 

OJRZENIU 15 18 17 19 8 19 17 17 

Tabela nr 15: Liczebność klas (materiały własne UG Ojrzeń) 

W szkołach zatrudnionych jest 64 nauczycieli. W przeliczeniu na pełne etaty 57,33 , w 

tym: 1,00 nauczycieli stażystów; 7,28 nauczycieli kontraktowych; 7,39 nauczycieli 

mianowanych; 41,56 nauczycieli dyplomowanych.  

Liczba nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach przedstawia tabela 

poniżej. 



str. 63 
 

Nazwa szkoły / placówki 
Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

MARII KONOPNICKIEJ W 

MŁOCKU 0 1 1 14 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

WACŁAWA KOZIŃSKIEGO W 

KRASZEWIE 0 5 1 19 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 

OJRZENIU 1 2 7 14 

Tabela nr 16: Zatrudnienie nauczycieli (materiały własne UG Ojrzeń) 

W 2021 roku na jednego nauczyciela przypadło średnio wraz z oddziałami przedszkolnymi 7 

uczniów. 

15.2 DANE FINANSOWE 
Plany finansowe jak i wydatki w roku 2021 szkół podstawowych wyglądały 

następująco: 

15.2.1 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 

W 2021 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł 3 177 532,27 zł. 

Z powyższej kwoty wydatkowano 2 738 222,95 zł, co stanowi 86,17 % planu.  

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i  dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 2 187 

754,50 zł, tj. 79,90 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. Z pozostałej 

kwoty dokonano wydatków na bieżące utrzymanie szkoły oraz bloku żywieniowego. 

Poniesiono także wydatki na wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną 

kwotę 11 472,68 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 77 596,57 zł co stanowi 100 % - 

w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 4 204,00 zł.  

Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 1 841,82 zł oraz na zakup energii i 

pobór wody w wysokości 28 204,38 zł. Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania 

profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 6 064,60 zł. Na artykuły biurowe i środki 

czystości wydatkowano 6 186,31 zł.  

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu w 2021 roku zakupiła 15,36  t węgla, 999 l oleju 

opałowego oraz 8000 l gazu w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 41 626,85 

zł. W 2021 roku dokonano wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją monitoringu 

i sieci internetowej na sumę 89 672,24 zł., modernizacji ogrodzenia na kwotę 16 840,00 zł, 
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zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu kuchennym na kwotę 9 774,00 zł 

oraz zakupiono wyposażenie do hali sportowej na sumę 19 999,25 zł. 

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci zaplanowano 15 853,86 zł z czego 15 

764,16 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego otrzymanej w 2021 r. Koszty obsługi zadania pokryte z dotacji 

wyniosły 157,64 zł. Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 245 884,91 zł. 

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 101 755,56 zł. 

Na koniec  2021 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 186 957,60 zł. 

Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z 

pochodnymi, które wypłacane będzie w 2022 roku 

15.2.2 Szkoła Podstawowa w Kraszewie 

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kraszewie w 2021 roku opiewa na kwotę 2 

955 692,15 zł, z czego wydatkowano 2 661 221,33 zł tj. 90,04 %. 

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 

259 733,35 zł, tj. 84,91 % w stosunku do ogólnej kwoty  wydatkowanych środków – stanowi 

to większość wszystkich wydatkowanych środków. 

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, 

odpadów wyniósł 8 963,09 zł. Na przegląd techniczny obiektu budowlanego, czyszczenie 

przewodów dymowych wydatkowano 2.337,00 zł. Koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 

2 417,53 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 1 884,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został 

w wysokości 101 835,39 zł, co stanowi 100,00 % - w tym  dla emerytowanych nauczycieli i 

pracowników – 25 000,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 948,18 zł.  

Szkoła Podstawowa w Kraszewie  w 2021 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania 

pomieszczeń szkolnych na łączna kwotę 17 522,54 zł – 16,50 t. Do placówki zakupiono także 

środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 4 781,45 zł. Wydatki na energię i pobór 

wody na koniec grudnia 2021 roku  wyniosły  15 798,95 zł. Wydatki na usługi 

telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 3 940,12 zł. Poniesiono wydatki związane 

z zakupem i montażem garażu na kwotę 5 370,00 zł.  

W 2021 roku dokonano inwestycji związanej z modernizacją ogrodzenia przy Szkole 

Podstawowej w Kraszewie na sumę 38 649,50 zł. Zakupu wielofunkcyjnego traktorka 

ogrodowego do SP w Kraszewie w zaplanowanej kwocie 13 000,00 zł nie zrealizowano. 
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Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 13 913,44 zł, wszystko 

pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

otrzymanej w 2021 r. Na aktualizację licencji – dziennika elektronicznego – LIBRUS 

wydatkowano w kwocie 4 781,45 zł. Wydatki na modernizację ogrodzenia przy szkole to kwota 

38 649,50 zł. 

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 184 694,98 zł - są to naliczone dodatkowe 

wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2021 rok oraz składka PZU z terminem płatności w 

miesiącu styczniu 2022 roku. 

15.2.3 Szkoła Podstawowa w Młocku 

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w 2021 roku wyniósł 2 317 635,40 

zł, z czego wydatkowano  2 077 321,66 zł tj. 89,63 %. 

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 

708 720,61 zł, tj. 82,26% w stosunku do ogólnej kwoty  wydatkowanych środków. 

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, 

odpadów wyniósł 3 423,06 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 4 222,94 zł. Do 

placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 4 661,31 zł. 

Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2021 wyniosły 17 205,94 zł. Odpis na 

ZFŚS przelany został w wysokości 76 993,25 zł, co  stanowi 100,00 % - w tym  dla 

emerytowanych nauczycieli i pracowników 17 000,00 zł. Koszt wynagrodzenia prezesa ZNP 

wyniósł 1 611,43 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 2 324,00 zł.  

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2021 roku zakupiła 19,00  t węgla w celu ogrzania 

pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 22 250,00 zł. Na prace modernizacyjne budynku 

szkoły poniesiono wydatki w kwocie 29 809,20 zł. Koszt wykonania parkingu przy szkole 

podstawowej wyniósł 72 000,00 zł.  

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 15 291,70, z czego 15 170,10 zł pokryto 

z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej 

w 2021 r. Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 1 733,00 zł, a na badania pracowników 

– 1 770,00  zł. Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 67 407,88 zł, z czego 

21 756,18 zł wydatkowano na zakup środków żywności.   
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Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 129 707,24 - są to głównie pochodne od 

wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu, 

zakupu usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2022 roku oraz naliczone 

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. 

16  KULTURA    
W Gminie Ojrzeń w 2021 roku funkcjonowała 1 biblioteka, mająca siedzibę przy ul. 

Ciechanowskiej 52, 06-456 Ojrzeń, od 01.09.2021 r. siedziba biblioteki została przeniesiona na 

ul. Przedszkolną 7, 06-456 Ojrzeń, posiadająca wejście dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 10.748 woluminów, zaś na koniec roku 

10.794 woluminów. W ciągu roku przybyło 231 nowych książek, zaś ubytkowano 185 starych 

i zniszczonych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,55 na 

dzień 1 stycznia 2021 r. oraz 2,51 na dzień 31 grudnia 2021 r. Biblioteka nie udostępnia płyt 

CD ani DVD. 

Biblioteka prowadzi co roku nową rejestrację czytelników (czytelnik istniejący w 

poprzednim/nich latach jest zapisany jako nowy w bieżącym roku). Wobec tego zawsze na 

dzień 1 stycznia stan czytelników wynosi 0, pomimo że na dzień 31 grudnia 2020 r. ten stan 

wynosił 441, zaś na koniec roku 2021 zarejestrowano ich 540. 

W ciągu roku czytelnię odwiedziło 3839 osób, w tym: z księgozbioru na miejscu 

skorzystało 0 osób, z czasopism nieoprawnych 735 osób, z Internetu 343 osób, pozostałe osoby 

m.in. korzystały z ksero, poszukiwały informacji itp. 

Na koniec roku 2021 zanotowano 3839 odwiedzin w wypożyczalni. Wypożyczono do 

domu 4324 woluminy. 

Księgozbiór zakupiony w 2021 roku to beletrystyka, lektury szkolne, książki dla dzieci i 

młodzieży, biografie, historia, podróże oraz książki edukacyjne. Największy procent stanowi 

literatura piękna dla dorosłych i książki dla dzieci. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu zatrudniała 1 pracownika.  

W bibliotece użytkowanych było 6 komputerów, w tym dla czytelników udostępniono 

5. Jeden komputer służy do pracy bibliotekarza. Wszystkie komputery podłączone są do 

Internetu. Na dwóch znajduje się baza katalogowa. System biblioteczny MATEUSZ i 

zainstalowany moduł KASIA służy do opracowania książek i umożliwia przeglądanie baz 

katalogowych czytelnikom. Zapoczątkowane są prace nad udostępnieniem katalogu on-line. 

W 2021 roku, mając na celu upowszechnianie czytelnictwa,  biblioteka wzięła udział  w  dwóch 

projektach: zakup nowości wydawniczych za kwotę 2.400 zł-dotacja z MkiDZN, oraz zakup 
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komputerów z oprogramowaniem za kwotę 13.607-dotacja Instytutu Książki w ramach 

„Kraszewski-komputery dla bibliotek. 

Na bieżąco eksponowane są nowości czytelnicze, gazetki, rocznice literackie w formie 

wystawek. W 2021 roku było ich 65. 

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na spadek liczby czytelników we wszystkich 

grupach wiekowych oraz społeczno-zawodowych. Pomimo obostrzeń biblioteka była czynna. 

Zamówienia na książki odbierane były drogą telefoniczną. Epidemia wpłynęła na zawieszenie 

działalności czytelni oraz kącika dziecięcego, a także stanowisk komputerowych. 

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2021 rok zaplanowała dotację dla jednostki 

działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 120.400,00 zł. W 2021 roku 

przekazano dotację w wysokości 108.266,48 zł, co stanowi 89,92 % planowanej kwoty. Z 

otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem jednej osoby na czas 

nieokreślony. Koszt wynagrodzenia w całym roku sprawozdawczym wyniósł 44.124,72 zł. 

Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 7 667,24 zł. 

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych i innych 

artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki a także zakupiono regały, komputery 

stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne i macierz dyskową za kwotę 44.270,83 zł. Zakupiono 

olej opałowy w celu ogrzania pomieszczeń bibliotecznych o wartości 7.563,00 zł. 

Wydatkowano środki na monitoring, usługi informatyczne, itp. w kwocie 2.546,43 zł, a na 

pozostałe koszty rodzajowe 544,00 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych w kwocie  1 550,26 zł. Stan środków pieniężnych jednostki na koniec roku 2021 

roku wyniósł 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne 0 zł. Zobowiązania niewymagalne  250,50 zł 

- potrącenia do PZU. 

Na koniec 2021 roku GBP nie posiadała należności. 

17  SPORT I REKREACJA 
W Gminie Ojrzeń stwarzane są doskonałe warunki do uprawiania sportu, aktywności 

fizycznej i rekreacji oraz rozwijania sportowych uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest 

to możliwe dzięki ciągłym zabiegom mającym na celu rozbudowywanie i unowocześnianie 

bazy sportowej. Do najważniejszych obiektów sportowych należą: 

 Hala sportowa w Ojrzeniu – pełnowymiarowy obiekt z widownią i zapleczem 

– ukończona w 2020 r.. 

 Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią „Moje boisko-Orlik 2012” 

zlokalizowany w Ojrzeniu. Kompleks posiada zaplecze socjalno – sanitarne. 
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Oprócz tego przy kompleksie zlokalizowane jest pełnowymiarowe boisko 

trawiaste z widownią. 

 Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią „Moje boisko-Orlik 2012” 

zlokalizowany przy SP Kraszewo. Kompleks posiada zaplecze socjalno – 

sanitarne. Oprócz tego przy kompleksie zlokalizowane jest pełnowymiarowe 

boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy z widownią i oświetleniem murawy, 

oraz plac zabaw 

 Otwarta Strefa Aktywności w Ojrzeniu, ukończona w 2018 r.,  

 Otwarta Strefa Aktywności w Młocku – ukończona w 2019 r., 

 przyszkolne sale gimnastyczne w Kraszewie i Młocku. W roku 2021 rozpoczęto 

działania, dzięki którym sala gimnastyczna w Kraszewie zyska nowe oblicze w 

ramach termomodernizacji obiektu szkoły.  

 Place zabaw w Młocku, Kownatach Borowych, Dąbrowie, Nowej Wsi, 

Kraszewie, Ojrzeniu , Łebkach Wielkich i Żochach. 

Gmina Ojrzeń w 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyła w 

projekcie Lokalny Animator Sportu. Celem programu jest upowszechnianie aktywności 

fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych 

zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia 

realizowane są w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach rządowego programu „Moje 

Boisko Orlik 2012”. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w projekcie Jednostka Samorządu 

Terytorialnego zobowiązana jest współfinansować zatrudnienie animatorów sportu przez okres 

minimum 9 miesięcy. 

W Gminie Ojrzeń zajęcia w ramach projektu  odbywały się na dwóch boiskach Orlik. 

Zatrudnionych było 4 animatorów sportu, którzy w okresie marca do listopada 2021 roku 

prowadzili cykliczne zajęcia o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym. Regularnie 

trenowały i rozgrywały swoje mecze ligowe grupy młodzieżowe Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego „Tęcza” Ojrzeń. Ponadto prowadzone były treningi z zawodnikami grającymi na 

pozycji bramkarz. Dodatkowo odbywały się zajęcia rekreacyjne ogólnodostępne, podczas 

których indywidualne osoby oraz zorganizowane grupy korzystały z możliwości spędzenia 

wolnego czasu. Animatorzy udostępniali potrzebny sprzęt oraz służyli radą w organizowaniu 

czasu, pomocą w sędziowaniu oraz doskonaleniu umiejętności w takich dyscyplinach sportu 

jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, tenis ziemny. Przeprowadzane były 

testy sprawności fizycznej oraz organizowane były turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. 
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W Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Ojrzeń zwraca się 

również dużą uwagę na rozwój aktywności fizycznej i umiejętności sportowych uczniów, 

którzy często biorą udział w różnego rodzaju zawodach sportowych. Z okazji Dnia Dziecka 

szkoły zorganizowały zawody sportowe na które składały: turnieje piłki nożnej, biegi 

przełajowe, sztafeta, biegi indywidualne, turniej unihokeja. Uczniowie naszych szkół 

wielokrotnie zajmują miejsca na podium, co świadczy o ich dużych predyspozycjach oraz 

odpowiednim przygotowaniu.  

W Gminie Ojrzeń funkcjonował Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza” Ojrzeń, który 

składa się ze 72 członków ogółem, z czego ćwiczących w Klubie jest 67 osób, w tym 64 

mężczyzn i 3 kobiety. Działalność sekcji sportowych według rodzajów sportów przedstawia się 

następująco: 

• piłka nożna - 52 członków (seniorzy 32 - osoby, juniorzy -20 osoby), 

• karate kyokushin - 15 członków (w tym 12 mężczyzn i 3 kobiety w kategorii 

juniorskiej). 

Drużyna seniorów  sezon 2020/2021 z dorobkiem 23 punktów zakończyła rozgrywki 

ligowe na 15 miejscu co spowodowało spadek z Ligi Okręgowej. Jesienią w rozgrywkach A-

klasy nasza drużyna  zdobyła 29 punktów co dało jej 2 miejsce w tabeli. Drużyny juniorów 

Tęczy Ojrzeń zakończyły rozgrywki na 4 miejscu w Okręgowej Lidze Ciechanowsko-

Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej.  

Zawodnicy sekcji karate nie uczestniczyli w żadnych zawodach. 

Grupa adresatów działań MKS „Tęcza” Ojrzeń jest szeroka, gdyż dotyczy zarówno 

uczniów szkół, jak i osób dorosłych. Ideą jest przyczynienie się do rozwoju sportu w Gminie 

Ojrzeń oraz prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych, gdyż jak 

wiadomo sport wpływa nie tylko na poprawę stanu zdrowia, ale również uczy zasad etycznego 

postępowania oraz kształtuje pozytywne wzorce osobowościowe. 

 

18  PRZEDSIĘBIORCY     
W 2021 roku zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 4 nowych 

przedsiębiorców. Przedmiotem działań tychże przedsiębiorstw były usługi fryzjerskie, 

transportowo – handlowe, naprawa samochodów, usługi pocztowe.  

Wyrejestrowano 5 przedsiębiorców, których przedmiotem działalności były: usługi 

fryzjerskie, handlowe oraz zagospodarowanie zieleni. 
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19  OCHRONA ŚRODOWISKA  
W 2021 roku dostarczono 10 812,2 m3 ścieków od mieszkańców Gminy Ojrzeń do 

stacji zlewnej - Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie, które były dostarczone za pomocą 

taboru asenizacyjnego. Widać w tym zakresie tendencję wzrostową – co jest pozytywnym 

zjawiskiem, świadczącym o ograniczaniu nielegalnych zrzutów ścieków. Na terenie Gminy 

Ojrzeń zgłoszonych do eksploatacji  było 26 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 2019 2020 2021 

Liczba oddanych do oczyszczenia 

ścieków z terenu Gminy Ojrzeń w m3 5.572,6 9.890,9 10.812.2 

Tabela nr 17: Liczba oddanych do oczyszczenia ścieków z terenu Gminy Ojrzeń (materiały własne UG 

Ojrzeń) 

W 2021 roku na terenie gminy nie funkcjonowało żadne legalne wysypisko odpadów 

komunalnych. Nie odkryto dzikich wysypisk odpadów komunalnych oraz nie stwierdzono 

żadnych pożarów wysypisk. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 50 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 130 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: na 1 

mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 53 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 153 kg zmieszanych odpadów komunalnych. W roku 2021 r. Łączna masa 

odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyniosła 875 

640 kg. Można zaobserwować tu dwa zjawiska – pozytywne i negatywne. Pozytywne to 

poprawiający się udział odpadów zbieranych selektywnie, w stosunku do odpadów 

zmieszanych. Negatywnym zjawiskiem zaś jest wzrost ogólnej masy zbieranych odpadów i to 

bardzo duży (wynikający głównie z masy odpadów wielkogabarytowych). Powodować to 

będzie dalsze zwiększanie kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania 

odpadów, a tym samym przełoży się na wzrost cen dla mieszkańców.  

Liczba nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne wynosi 1129 w 

tym 1119 gospodarstw deklaruje selektywną zbiórkę odpadów. Liczba mieszkańców Gminy 

Ojrzeń według stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 4235 osoby. W deklaracjach o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Gminy 

ujętych zostało 3463 osób. Można zaobserwować, że mimo zmniejszającej się ilości osób 

oddającej odpady, masa odebranych odpadów wzrosła co również jest czynnikiem 

powodującym wzrost ceny. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację 
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danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. Po okresie 

pandemicznym planowane jest wszczęcie kontroli, mającej na celu wyjaśnienie tak dużej 

różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych a wykazywanych w deklaracjach. 

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, że osoby płacące opłatę „śmieciową”, ponoszą w niej 

koszt odbioru odpadów od osób uchylających się w różnoraki sposób od jej płacenia.  

 2019 2020 2021 

Waga odpadów zbieranych 

selektywnie na mieszkańca w kg 35 50 53 

Waga odpadów zmieszanych na 

mieszkańca w kg 162 130 153 

Łączna masa odebranych odpadów w 

kg 688 140 kg 804 226kg 875 640 kg 

Liczba osób wykazanych w 

deklaracjach 3478 3540 3463 

Tabela nr 18: Dane dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Ojrzeń 

(materiały własne UG Ojrzeń) 

 

20  PLANOWANIE PRZESTRZENNE       
W 2021 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

1684,5 ha (13,6 % powierzchni Gminy Ojrzeń) powierzchni gminy. Z kolei  55,20 % 

powierzchni gminy zostało wskazane w studium do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Powierzchnia terenów objętych sporządzanymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego: 1529,3 ha (12,4 % powierzchni Gminy Ojrzeń). 

Sporządzane są 4 plany miejscowe: 

 mpzp dla fragmentów miejscowości: Ojrzeń i Bronisławie gm. Ojrzeń (uchwała 

o przystąpieniu - Nr XXII/139/20 z dnia 28.09.2020r.); 

 mpzp dla fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kałki, 

Luberadz, Luberadzyk gm. Ojrzeń (uchwała o przystąpieniu - Nr 

XXVIII/182/21 z dnia 30.03.2021r.); 

 mpzp dla fragmentów miejscowości: Przyrowa, Obrąb, Kicin gm. Ojrzeń 

(uchwała o przystąpieniu - Nr XXXII/205/21 z dnia 19.08.2021r.); 
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 mpzp dla działki o nr ewid. 55/1 położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń (uchwała 

o przystąpieniu - Nr XXXIII/216/21 z dnia 27.09.2021r.). 

Powierzchnia terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, po uchwaleniu sporządzanych planów: 3.213,8 ha (26 % powierzchni Gminy 

Ojrzeń). 

Wydano 58 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:  

decyzje o ustaleniu warunków zabudowy: 56  

 9 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 12 - dla zabudowy mieszkaniowej w siedliskach rolniczych; 

 35 - dla zabudowy innej (w tym: budynki gospodarcze, inwentarskie, produkcyjno-

usługowe, instalacje zbiornikowe gazu płynnego, staw, świetlica wiejska). 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 2 , dotyczące rozbudowy sieci 

wodociągowej i budowy stacji bazowej tel. komórkowej. 

21  SPRAWY BIEŻĄCE       

 

W 2021 roku z powodu utrzymującej się na wysokim poziomie liczby zakażeń wirusem 

Covid-19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i  pracowników urzędu 

kontakty osobiste z interesantami zostały ograniczone. Jednakże urząd dokładał wszelkich 

starań aby sytuacja spowodowana pandemią nie wpłynęła negatywnie na obsługę interesantów.  

Zainteresowani, którzy chcieli przekazać do Urzędu Gminy w Ojrzeniu skargę lub wniosek 

mogli zrobić to w następujących formach: bezpośrednio w siedzibie Urzędu wrzucając pismo 

do przygotowanej urny, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub też elektronicznej a także 

przedstawić sprawę telefonicznie. 

W 2020 roku przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 17 

dni. Natomiast przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – stosownie do 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. do 60 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku, nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 

dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu. Jak widać sytuacja 

epidemiczna nie wpłynęła na sprawność obsługi interesanta i sprawy były załatwiane. 

W 2021 roku w jednostkach organizacyjnych przeprowadzono różnego rodzaju 

kontrole.  
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W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu: 

16.12.2021 r. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - kontrola sprawdzająca 

wykonanie obowiązku Decyzji PPIS w Ciechanowie nr HDiM – 5/2019 z dnia 28.06.2019 r., 

skontrolowano 8 sal lekcyjnych - w każdej zapewniono osłony na grzejniki centralnego 

ogrzewania, wykonano obowiązek wynikający z decyzji. Sprawdzono przestrzeganie 

wytycznych dot. COVID-19. 

W Szkole Podstawowej w Kraszewie: 

03.03.2021 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - kontrola 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawanie możliwości i warunków 

prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; postępowanie z 

substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych. Zalecenia: wyposażyć budynek szkoły w instalację 

wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25. 

11.05.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola sprawdzająca 

wykonanie decyzji z dnia 27.01.2020r. – naprawa podłogi na korytarzu na parterze. Brak uwag. 

11.05.2021 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola działalności 

edukacyjnej. Zalecenia: zapewnić należyty stan techniczny podłogi w Sali nr 5 na pierwszym 

piętrze. 

16.12.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola sprawdzająca 

wykonanie decyzji dot. zapewnienia należytego stanu technicznego podłogi w Sali nr 5. Brak 

uwag. 

W Szkole Podstawowej w Młocku: 

01.02.2021 r. -Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie- kontrola  

przestrzeganie praw ucznia w zakresie przedmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym w kontekście skargi zgłoszonej przez rodzica ucznia klasy VII. Zalecenia: 

zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć zgodnie z art. 68 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe. 

  09.04.2021 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Ciechanowie- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wykaz nałożonych 

obowiązków: Sporządzenie dokumentacji projektowej do przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu. 

30.06.2021 r.- -Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie- kontrola 

realizacji zalecenia wydanego w wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 1 lutego 2021r.  
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16.12.2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ciechanowie- kontrola 

sprawdzająca wykonanie obowiązku  Decyzji PPIS w Ciechanowie z dnia 18.11.2019r. - 

Zalecenia wykonane. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu:  

25.01.2021 r. – 29.01.2021 r. Wojewoda Mazowiecki – kontrola stanu zatrudnienia i 

kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej, prawidłowość przyznawania 

zasiłków stałych oraz kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za 

pobyt w dps, z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu ustalenia możliwości 

partycypacji w kosztach pomocy osób zobowiązanych do jej udzielania, w okresie od 1 stycznia 

2020 roku do dnia kontroli. Zalecenia pokontrolne: zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem 

prowadzonej pracy socjalnej, która jest jedynym z podstawowych obowiązków pracownika 

socjalnego, stosowanie z art. 6 pkt 12, art.17 ust. 1 pkt. 10 i art. 119 ust. 1 pkt. 1 ustawy o 

pomocy społecznej; w formularzach oświadczeń składanych przez wnioskodawców uaktualnić 

zapisy dotyczące odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgonie 

z brzmieniem art. 233 Kodeksu karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

7.09.2021 r. – 9.09.2021 r. Wojewoda Mazowiecki – kontrola obejmowała zapewnienia 

rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 

wsparcia oraz pomocy asystenta rodziny. Zalecenia pokontrolne: dopracować procedury 

określające standardy pracy asystenta rodziny, które staną się podstawą udoskonalenia 

stosowanych metod i organizacji pracy oraz przyczynią się do podejmowania adekwatnych i 

zaplanowanych działań; dopracować procedury określające standardy podejmowanej przez 

asystenta rodziny koordynacji wsparcia, określonej w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem”, w zakresie przyjętych do stosowania dokumentów; opracować plan pracy 

z rodziną z uwzględnieniem wszystkich elementów zawartych w art. 15 ust. 3 ustawy; 

wypełniać obowiązek wynikający z art. 179 ust. 1 ustawy dotyczący składania rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiania potrzeb w 

tym zakresie; wypracować mechanizm identyfikowania wszystkich rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych celu objęcia ich wsparciem w 

formie pracy z rodziną lub pomocy w opiece i wychowaniu dziecka; przyjąć zasady współpracy 

i sprawnej wymiany in formacji pomiędzy Ośrodkiem a poszczególnymi podmiotami i 

instytucjami zaangażowanym w udzielanie wsparcia rodzinom; rozważyć potrzeby gminy w 

zakresie objęcia rodzin opieką i wychowaniem poprzez prowadzenie przez gminę placówki 

wsparcia dziennego, zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy. Niezwłocznie podjęto działania w celu 

realizacji zaleceń. 
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W Gminnej Bibliotece Publicznej:  

28.05.2021 R. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w 

Ciechanowie – przedmiotem wizytacji było sprawdzenie wykonania zaleceń kontroli 

kompleksowej. Zalecenia: sprawdzać retrospektywnie opisy wprowadzone do bazy 

katalogowej, by wyeliminować ewentualne błędy; w miarę możliwości prowadzić rozmowy i 

uzgodnienia w celu wymiany mebli bibliotecznych, co przyczyni się do estetycznego wyglądu 

wnętrza; kontynuować współpracę z informatykiem w ramach potrzeb aktualizacyjnych 

dokumentacji, jak i strony GBP. Zalecenia zostały zrealizowane. 

W Urzędzie Gminy Ojrzeń ie były prowadzone w ubiegłym roku żadne kontrole 

22   PODSUMOWANIE 
Z przedstawionych danych, wyłania się pozytywny obraz działań władz Gminy Ojrzeń. 

Mimo utrudnień w funkcjonowaniu związanych z pandemią, tempo inwestycji pozostaje 

zadowalające. W niewielkim stopniu spadły dochody. Wzrastają dochody podatkowe i własne. 

Przeprowadzane kontrole nie stwierdzają poważniejszych nieprawidłowości. Prowadzona 

polityka optymalizacji wydatków i kosztów przynosi zakładane rezultaty. Powstają nowe, 

potrzebne obiekty infrastrukturalne. Modernizowana i udoskonalana jest baza oświatowa. 


