Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.31.2020
Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 15 czerwca 2020 roku

RAPORT
O STANIE GMINY ZABRODZIE
ZA 2019 ROK

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZABRODZIE
Zabrodzie jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa
mazowieckiego w powiecie wyszkowskim. Gmina zlokalizowana jest w
odległości około 45 km od Warszawy. Powierzchnia gminy wynosi
92,03 km2 i jest podzielona na 22 sołectwa. Według danych Ewidencji Ludności
gminę w 2018 roku zamieszkiwało 5.936 osób. Gęstość zaludnienia wynosi
średnio 64 os/km2.

Mieszkańcy gminy korzystają z usług zlokalizowanych w Warszawie
i Wyszkowie (siedzibie powiatu), m. in. w zakresie szkolnictwa i ochrony
zdrowia oraz z rynku pracy. Z kolei dla mieszkańców Warszawy gmina
Zabrodzie

stanowi

miejsce

weekendowego

wypoczynku.

W związku

z przynależnością gminy w latach 1975-1999 do województwa ostrołęckiego
do dziś zachowały się powiązania Zabrodzia z Ostrołęką, w której mieszczą się
delegatury urzędów i instytucji obejmujące swym zasięgiem gminę Zabrodzie.
Gmina Zabrodzie sąsiaduje z gminami: Wyszków - od północy (powiat
wyszkowski), Tłuszcz - od południa (powiat wołomiński), Somianka od zachodu (powiat wyszkowski), Dąbrówka - od zachodu (powiat wołomiński)
i Jadów od wschodu (powiat wołomiński).
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W przestrzeni Gminy największą powierzchnię zajmują użytki rolne - 68,9%
powierzchni oraz grunty zadrzewione i zakrzewione - 23,7% powierzchni
gminy.
Zabudowa gminy składa się z budynków z różnych okresów o różnych
standardach użytkowych i technicznych. Około 80% budynków zostało
wybudowanych w okresie do 1989 roku. Dawna zabudowa, niezależnie
od

charakteru

poszczególnych

budynków,

składa

się

na

względnie

uporządkowany, harmonijny krajobraz osadniczy.
Turystyka
Gmina Zabrodzie nie posiada rozwiniętej bazy turystycznej. Od wielu lat
na terenie gminy rozwija się budownictwo letniskowe. Większe zgrupowania
zabudowy letniskowej występują w miejscowościach: Słopsk, Młynarze
oraz Choszczowe. Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu, rozbudowanej
infrastrukturze technicznej, walorom krajobrazowym i czystemu środowisku
gmina

posiada

duży

potencjał

i

możliwości

rozwoju

turystyki.

Zabrodzie położone jest po zachodniej stronie dolnego Bugu. W kierunku
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północnym sięga Puszczy Kamienieckiej, a na wschód dochodzi do Lasów
Łochowskich.
Ze względu na cenne naturalne warunki krajobrazowe i przyrodnicze
oraz szczególny mikroklimat Zabrodzie jest atrakcyjne turystycznie, szczególnie
dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej, którzy spędzają tu wakacje
na swoich działkach rekreacyjnych. Jest tu ok. 2 tys. domków letniskowych.
Najwięcej z nich znajduje się wśród lasów i wydm w Mostówce, w leżącym
blisko Bugu Słopsku, a także w położonych na międzyrzeczu Bugu i rzeki
Fiszor Młynarzach oraz w Choszczowym.
Zabytki
Najcenniejsze zasoby kultury – obiekty wpisane do rejestru konserwatora
zabytków to:
Niegów
− zespół sakralny (nr rej. A-477 z 07.07.1981 r.), w tym:
 kościół parafialny p.w. Św. Trójcy z wyposażeniem, kościół murowany
z lat 1863-1866 wybudowany w stylu późno klasycystycznym na planie
prostokąta o dachu 2-spadowym, kryty blachą,
 dzwonnica,
− kaplica cmentarna i cmentarz parafialny rzymsko-katolicki,
− zespół dworsko – parkowy, własność Stowarzyszenia Sióstr Samarytanek
Krzyża Chrystusowego, w tym:
 dwór murowany z 1876 roku, którego właścicielką była Józefa Orłowska,
 park zabytkowy w otoczeniu pałacu z drugiej połowy w XIX w.,
przekomponowany w 1912 r. przez projektanta Stefana Celichowskiego,
 aleja klonowa,
− murowany budynek młyna „Nowość” wraz z otoczeniem,
− wyposażenie młyna „Nowość”.
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Dębinki
− zespół pałacowo-parkowy, w tym:
 pałac murowany z XVII wieku,
 oficyna pałacowa /lewa z II połowy XVIII w., przebudowana z końcem
XIX w. przez arch. Mierzanowskiego,
 oficyna pałacowa /prawa z II połowy XVIII w.,
 oficyna dworska nr 2 (czworak) z II połowy XIX w.,
 budynek gospodarczy nr 8 z II połowy XIX w.,
− park krajobrazowy (XIX w.) o powierzchni 5,7 ha otaczający pałac,
− dawne podwórze gospodarcze i sady wraz z aleją dojazdową do pałacu.
Głuchy
− założenie dworsko-parkowe, w tym:
 dwór drewniany z końca XVIII wieku, zwany popularnie „Norwidem”,
wzniesiony dla rodziny Zdzieborskich w stylu klasycznym, następnie
stanowił własność Ludwiki ze Zdziborskich i Jana Norwida, rodziców
urodzonego tu w 1823 r. poety Cypriana Kamila Norwida. Jest to
budowla drewniana na planie o konstrukcji zrębowej na podmurowaniu,
 park zabytkowy „Norwidów” z końca XVIII wieku, współtworzący
zespół

dworski.

Park

posiada

charakter

swobodnego

układu

z podkreśleniem osi kompozycyjnej w postaci alei wiodącej do dworu.
Gatunki dominujące to klony pospolite i klony jawory, lipy, olsze
i jesiony.
Inne obiekty uznane za warte ochrony, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków:
Głuchy - 4 chałupy wiejskie,
Niegów - plebania murowana z poł. XIX w., figurka Matki Boskiej na terenie
parku dworskiego z pocz. XX w.,
Młynarze - cmentarz ewangelicki, Mostówka - dom mieszkalny ul. Dworcowa
4, z II ćw. XX w., drewniany, dom mieszkalny ul. Dworcowa 5, z II ćw. XX w.,
drewniany, dom mieszkalny ul. Napoleońska 22, z 1931 r., drewniany.
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Struktura własnościowa gruntów. Rolnictwo
Liczba gospodarstw rolnych wg. powierzchni dla powierzchni fizycznej i przeliczeniowej
– osoby fizyczne

Źródło: Ewidencja podatkowa Urzędu Gminy Zabrodzie

Liczba gospodarstw rolnych wg. powierzchni dla powierzchni fizycznej – osoby fizyczne

Źródło: Ewidencja podatkowa Urzędu Gminy Zabrodzie

5

Liczba gospodarstw rolnych wg. powierzchni dla powierzchni fizycznej
i przeliczeniowej – osoby prawne

Źródło: Ewidencja podatkowa Urzędu Gminy Zabrodzie

Liczba gospodarstw rolnych wg. powierzchni dla powierzchni fizycznej – osoby prawne

Źródło: Ewidencja podatkowa Urzędu Gminy Zabrodzie
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Podział powierzchni gruntów gminy pod względem rodzaju użytku gruntowego
(wykazywany w ewidencji gruntów i budynków podział gruntów na rodzaje ze
względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania):
Rodzaj użytku

Powierzchnia [ha]

Udział %

Grunty orne

3674,7383

39,94

Sady

22,6785

0,25

Łąki trwałe

1054,7298

11,46

Pastwiska trwałe

1051,2736

11,43

Grunty rolne zabudowane

233,5989

2,54

Grunty pod rowami

57,0597

0,62

Lasy

2181,1775

23,71

Grunty zadrzewione i zakrzewione

174,7557

1,90

Grunty pod wodami

123,0471

1,34

Grunty zabudowane i zurbanizowane

537,7985

5,84

Nieużytki

90,2701

0,98

Razem

9201,1277

100

Źródło: Ewidencja Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wyszkowie [https://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl] .
Stan na dzień 29.05.2020 r.

Procentowy udział użytków rolnych w
powierzchni gruntów gminy
Grunty pod
wodami
1,34%
Grunty
zadrzewione i
zakrzewione
1,90%

Grunty
zabudowane i
zurbanizowane
5,84%

Nieużytki
0,98%

Lasy
23,71%

Grunty pod
rowami
0,62%
Grunty rolne
zabudowane
2,54%
Pastwiska trwałe
11,43%

Grunty orne
39,94%

Sady
0,25%
Łąki trwałe
11,46%
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Na terenie gminy Zabrodzie występują następujące formy własności
i władania gruntami:
Właściciel terenów

L.p.

(ha)

(%)

1

Skarb Państwa

911,55

9,91

2

Agencja Własności Skarbu Państwa

228,42

2,48

3

gmina Zabrodzie

103,72

1,13

4

własność prywatna

7682,33

83,5

5

spółdzielnie

0,76

0,01

6

kościoły i związki wyznaniowe

91,01

0,99

7

wspólnoty gruntowe

29,10

0,32

8

powiaty i związki powiatowe

38,64

0,42

9

pozostałe jednostki z udziałem samorządu (gminne,
powiatowe, wojewódzkie)

45,73

0,5

10

spółki handlowe

0,55

0,01

11

inne

68,19

0,74

9203

100

Razem

Rolnictwo odgrywa główną rolę w tworzeniu struktury gospodarczej
gminy. Największą powierzchnię gruntów ornych zajmują słabe i bardzo słabe
gleby piaskowe klasy V i VI (ok.78% gruntów ornych), suche i mało urodzajne.
Występują one na całej powierzchni gminy, poprzedzielane drobnymi lasami
i dużymi powierzchniami łąk.
Grunty orne gminy charakteryzują się na ogół słabymi warunkami
do produkcji rolnej. Dominują gleby klasy V i VI bardzo słabo urodzajne,
nie nadające się do intensyfikacji rolnictwa. Czynnikiem ograniczającym
przydatność dla rolnictwa gleb zaliczanych do klasy IVa i IVb jest ich mała
naturalna urodzajność wymagająca wysokiego uzupełnienia składników
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mineralnych oraz mała zdolność utrzymywania wody opadowej. Gleby całego
powiatu wyszkowskiego charakteryzują się bardzo wysokim odczynem
zakwaszenia, niedoborem magnezu i potasu, są stosunkowo zasobne
w przyswajalny fosfor.

Uwarunkowania komunikacyjne
Układ

komunikacyjny

poszczególnych

miejscowości

i

rejonów

zagospodarowania Gminy składa się z sieci drogowej oraz linii kolejowej.
Układ drogowy tworzą drogi publiczne: krajowa, powiatowe i gminne.
Ponadto w obszarze gminy występują drogi wewnętrzne, obsługujące tereny
zabudowy. Układ dróg kołowych uzupełnia zelektryfikowana lokalna linia
kolejowa Warszawa - Tłuszcz - Wyszków - Ostrołęka. Główny układ
komunikacyjny Gminy tworzy droga krajowa S8 - relacji Warszawa - Białystok.
Drogi gminne posiadają zróżnicowane nawierzchnie tj. bitumiczne,
tłuczniowe, żwirowe i gruntowe. Ponadto w gminie funkcjonuje szereg dróg nie
ustanowionych jako drogi publiczne tj. drogi wiejskie, gospodarcze, polne.
Na terenie Gminy Zabrodzie istnieje łącznie 272,3 km dróg gminnych i 29,1 km
dróg będących w gestii Powiatu Wyszkowskiego.
Podział dróg wg nawierzchni w 2019 roku przedstawiał się następująco:


bitumiczne – 87,917 km,



żwirowe – 38,480 km,



gruntowe – 145,900 km.

Podstawowy układ drogowy gminy Zabrodzie umożliwiający powiązania
zewnętrzne z innymi rejonami tworzą:
-

droga ekspresowa S8 (Warszawa - Radzymin - Wyszków - Białystok granica państwa), z węzłem w Niegowie i przejazdem bez powiązań
w Głuchach,

-

droga powiatowa nr 4420W (28 555) – Niegów - Młynarze,
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-

droga powiatowa nr 1811W (28 556) – Białobrzegi – Kuligów – Słopsk –
Niegów – Karolinów,

-

droga powiatowa nr 4421W (28 562) – od drogi ekspresowej S8 –
Mostówka – Zazdrość),

-

droga powiatowa nr 4325W (28 563) – stacja kolejowa Tłuszcz – Przykory –
Adelin,

-

droga powiatowa nr 4326W (28 564) – Mokra Wieś – Obrąb.
Przewozy pasażerskie na terenie gminy Zabrodzie oraz w powiązaniach

zewnętrznych odbywają się w oparciu o komunikację autobusową i kolejową.
Komunikacja autobusowa obsługuje powiązania o znaczeniu regionalnym
i lokalnym. Przewozy pasażerskie obsługiwane są także przez autobusy
prywatnych przewoźników, głównie na trasie Warszawa-Wyszków. Mniejsze
znaczenie w obsłudze pasażerskiej gminy ma komunikacja kolejowa.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Warszawa - Tłuszcz - Wyszków Ostrołęka. W granicach gminy zlokalizowane są dwa przystanki osobowe:
Grzegorzewo, Mostówka.
Demografia
Statystyka mieszkańców według wieku i płci za 2019 rok
Wiek

Liczba mieszkańców

Mężczyzn

Kobiet

0-2

214

105

109

3-7

335

175

160

8-12

448

247

201

13-17

324

179

145

3617

1956

1661

922

304

688

18-60 (kobiety)
18-65
(mężczyźni)
powyżej 60
(kobiety) i
powyżej 65
(mężczyźni)
Razem

5930
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Gmina Zabrodzie składa się z 22 miejscowości (sołectw):
Liczba mieszkańców sołectw w 2019 roku
Lp.

Miejscowość

Liczba ludności

1.

Adelin

191

2.

Anastazew

180

3.

Basinów

142

4.

Choszczowe

194

5.

Dębinki

551

6.

Gaj

332

7.

Głuchy

286

8.

Karolinów

39

9.

Kiciny

130

10.

Lipiny

267

11.

Młynarze

90

12.

Mostówka

672

13.

Mościska

73

14.

Niegów

683

15.

Obrąb

158

16.

Płatków

132

17.

Podgać

100

18.

Przykory

179

19.

Słopsk

366

20.

Wysychy

272

21.

Zabrodzie

707

22.

Zazdrość

206

Razem

5930

W 2019 roku 168 osób zameldowało się na pobyt stały w gminie Zabrodzie,
w tym 65 osób spoza gminy, natomiast 174 osoby wymeldowały się z pobytu
stałego. Liczba zameldowanych na pobyt czasowy w 2019 roku wyniosła
53 osoby, w tym 19 cudzoziemców. W tym czasie wymeldowały się z pobytu
czasowego 3 osoby. W 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego w Zabrodziu
odnotował 63 urodzenia i 63 zgony.
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2. BUDŻET GMINY
Dochody budżetu gminy zrealizowano w 102,32%, na plan 31.332.395,16 zł
wykonano 32.059.943,90 zł, w tym 29.628.357,25 zł dochodów bieżących
i 2.431.586,65 zł dochodów majątkowych.
Wydatki zrealizowano w 95,62%, na plan 33.799.671,41 zł zrealizowane
zostały w kwocie 32.318.381,49 zł, w tym: wydatki inwestycyjne na plan
5.620.694,00 zł zrealizowano w kwocie 5.269.115,31 zł, wydatki bieżące na
plan 28.178.977,41 zł zrealizowano w kwocie 27.049.266,36 zł.
Plan budżetu na 31 grudnia 2019 roku:
 deficyt budżetu w wysokości 2.467.276,25 zł, sfinansowany przychodami
pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł. oraz przychodami
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 967.276,25 zł,
 rozchody w wysokości 1.300.000,00 zł zostały zaplanowane na spłatę
kredytów.
Przychody budżetu w kwocie 3.810.453,25 zł.
Budżet gminy na 31 grudnia 2019 roku zamknął się wynikiem ujemnym:
258.437,59 zł.
W 2019 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 1.300.000 zł.
Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosi 4.637.988,00 zł
i stanowi 14,47% wykonanych dochodów. Są to kredyty długoterminowe
zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.
Relacja łącznej kwoty spłat kredytów wraz z należnymi odsetkami do
planowanych dochodów ogółem, wynikająca z art. 243 ustawy o finansach
publicznych została zachowana.
Gmina Zabrodzie na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma zobowiązań z tytułu
poręczeń i gwarancji.
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Otrzymano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych :
 105.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego na realizację zadania z zakresu budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Podgać – etap I”,
 559.222,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
Lipiny -Dębinki”,
 1.263.596,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Niegów – Wysychy
oraz rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów”,
 276.658,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie na utworzenie „Żłobka Gminnego w Adelinie”,
 187.600,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
dofinansowanie na „Otwarte Strefy Aktywności” (OSA) Edycja 2019 (dla
miejscowości: Gaj, Głuchy, Niegów, Dębinki),
 39.510,65 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2019” (dla sołectw: Anastazew, Choszczowe,
Lipiny, Obrąb, Przykory),
Dotacje celowe na realizację wydatków bieżących:
 46.213,40 zł środki otrzymane ze Starostwa Powiatu Wyszkowskiego na
realizację wydatków związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem
dróg powiatowych,
 30.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczogaśniczego oraz zakup środków ochrony osobistej dla członków OSP
Słopsk,
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 12.400,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego na remont Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Słopsk
w zakresie remontu dachu strażnicy,
 80.000,00 zł dotacja

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”,
 42.000,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2019
roku dla szkół w Adelinie, Dębinkach i Zabrodziu,

 47.500,00 zł dotacja z Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w Warszawie w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania
Pracowni Informatycznych i Językowych pod nazwą „Szkolna pracownia
językowa na miarę XXI wieku”,
 17.300,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabrodzie”,
 57.864,66 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Pielęgnacja drzew
zabytkowej Alei Klonowej w Niegowie”.
Gmina przekazała dotacje celowe w roku budżetowym 2019 na:
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 4.607,00 zł dotacja przekazana Gminie Wyszków na realizację wydatków
na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i
Profilaktyki,
 140.016,00 zł dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie
remontu

i

modernizacji

trzykondygnacyjnego

pawilonu

Szpitala

Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób
wewnętrznych wraz z wyposażeniem",
 17.000,00 zł dotacja dla OSP Zabrodzie na remont skrzyni biegów oraz
wymianę płynów, filtrów i oleju w samochodzie MAN TGM 13.280.
Wydatki majątkowe stanowiły 16,30 % ogólnych wydatków budżetowych.
Wydatki majątkowe w 2019 roku zrealizowano w kwocie 5.269.115,13 zł na
plan 5.620.694,00 zł, tj. 93,74 %. Wydatki te realizowane były w ramach
następujących działów:
010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 387.245,74 zł

600 - Transport i łączność

- 3.248.896,12 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 36.443,57 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa
- 24.913,08 zł
801 – Oświata i wychowanie

- 373.053,24 zł

851 – Ochrona zdrowia

- 140.016,00 zł

855 – Rodzina

- 421.731,79 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 146.842,80 zł
926 – Kultura fizyczna
OGÓŁEM:

- 489.972,79 zł
5.269.115,13 zł

Gmina Zabrodzie w 2019 roku nie realizowała programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
W roku 2019 nie realizowano funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego.
Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem 1.010.869,34 zł.
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3. INWESTYCJE
W budżecie Gminy Zabrodzie w 2019 roku zaplanowano wydatki
inwestycyjne w kwocie 5.620.694,00 zł, z czego zrealizowano 5.269.115,31 zł,
w tym:
 modernizacja sieci wodociągowej (m. in. wymiana hydrantów) za kwotę
49.839,60 zł,
 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać; etap I za kwotę
244.081,20 zł,

 przebudowa

drogi

Podgać–Płatków–Basinów

(mapa

do

celów

projektowych i uproszczona dok. projektowa) za kwotę 9.973,50 zł,
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 roboty zamienne i dodatkowe do zadania pn. „Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Kiciny, Płatków gm. Zabrodzie” za kwotę
76.955,05 zł,
 modernizacja studni nr 4 i zasilania awaryjnego Stacji Uzdatniania Wody
za kwotę 44.920,90 zł,
 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać; etap II (uproszczona
dokumentacja projektowa) za kwotę 2.522,00 zł,
 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów ( uproszczona
dokumentacja projektowa) za kwotę 2.522,00 zł,
 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków (uproszczona
dokumentacja projektowa) za kwotę 2.522,00 zł,
 remont i modernizacja budynku Zabrodzie ul. Reymonta 46 (m. in.
rozdzielnia elektryczna, realizacja zaleceń sanitarnych dla posterunku
Policji w Zabrodziu) za kwotę 30.248,57 zł,
 zakup gruntów pod drogi gminne za kwotę 6.195,00 zł,
 dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji za kwotę 9.923,18 zł,
 dotacja na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wyszkowie (do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego) za kwotę 14.989,90 zł,
 modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Adelinie (projekt przyłącza gazowego, projekt remontu kuchni)
za kwotę 11.725,70 zł,
 ograniczenie

„niskiej

emisji”

–

wymiana

urządzeń

grzewczych

w gminie Zabrodzie (audyty energetyczne budynków oświatowych,
program

funkcjonalno-użytkowy

do

wniosku

o

dofinansowanie)

za kwotę 11.685,00 zł,
 remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu
(wymiana podłóg, prace remontowe, związane z przeniesieniem zajęć
dydaktyczno – wychowawczych z Adelina) za kwotę 69.899,92 zł,
17

 remont

i

adaptacja

pomieszczeń

stołówki

i

kuchni

wraz

z wyposażeniem w budynku szkoły za kwotę 279.742,72 zł,

 utworzenie Gminnego Żłobka w Adelinie (roboty budowlane) za
kwotę 421.731,79 zł,
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 modernizacja sieci kanalizacyjnej za kwotę 49.950,30 zł,
 odbudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Zabrodziu za
kwotę 37.994,70 zł,
 modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabrodzie za
kwotę 9.999,90 zł,
 budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznych, stref relaksu i placów
zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowościach: Gaj,
Głuchy, Niegów i Dębinki za łączną kwotę 404.183,94 zł,
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 budowa placów zabaw w miejscowościach: Choszczowe, Obrąb,
Anastazew, Lipiny i Przykory za łączną kwotę 85.788,85 zł,

 modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na Stacji Uzdatniania
Wody za kwotę 115.900,15 zł,
 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (projekty) za kwotę
99.630,00 zł,
 rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj (wycinka drzew,
utwardzenie kruszywem) za kwotę 14.833,80 zł,
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 rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk (wycinka drzew,
utwardzenie kruszywem) za kwotę 14.833,80 zł,
 rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka (wycinka drzew,
utwardzenie kruszywem) za kwotę 14.833,80 zł,
 rozbudowa drogi Niegów – Wysychy za kwotę 1.527.003,47 zł,
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 rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew (utwardzenie
kruszywem) za kwotę 7.380,00 zł,
 rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny – Dębinki za kwotę
1.086.517,49 zł,
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 rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów za kwotę
307.731,76 zł,

 wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu
Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i
chorób wewnętrznych wraz z wyposażeniem (dotacja) na kwotę
140.016,00 zł,
 modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu za kwotę 48.897,90 zł.

4. DOKUMENTY STRATEGICZNE
Strategia rozwoju gminy
Strategia rozwoju gminy Zabrodzie przewiduje zachowanie zasad
zrównoważonego

rozwoju,

czyli

równowagę

pomiędzy

rozwojem

gospodarczym, ochroną środowiska i rozwojem społecznym. Wizja rozwoju
Zabrodzia brzmi następująco:

Gmina Zabrodzie jako miejsce bezpieczne i przyjazne
dla mieszkańców, wspierająca przedsiębiorczość i gospodarkę.
Inwestująca w innowacyjność, wspierająca zrównoważony
i trwały rozwój. Dbająca o dziedzictwo kulturowe
oraz stan środowiska naturalnego.
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Tworząc wizję gminy Zabrodzie starano się określić jakie cechy powinny
ją w przyszłości charakteryzować. Określenie pożądanego przez lokalną
społeczność obrazu ich miejsca zamieszkania jest bardzo istotne z punktu
widzenia formułowania celów rozwoju i kierunków podejmowanych działań.
Misja rozwoju Zabrodzia została sformułowana następująco:
Misją gminy Zabrodzie jest poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz dbałość o środowisko
naturalne. A także stworzenie warunków przyjaznych dla mieszkańców
i atrakcyjnych dla inwestorów.
Cele strategiczne zostały oparte na opracowanej wcześniej misji regionu,
a ich zrealizowanie pozwolić ma na spełnienie założonej wizji rozwoju gminy
Zabrodzie. Cele strategiczne przedstawione zostały następująco:
Cele strategiczne i kierunki działania
Gmina Zabrodzie miejscem
przyjaznym mieszkańcom
Cel strategiczny 1: Poprawa
standardu życia mieszkańców
oraz rozwój aktywnej i
dobrze zorganizowanej
społeczności lokalnej
Cel operacyjny 1: Rozwój
wysokiej jakości usług na
rzecz społeczności lokalnej w
zakresie kultury, sportu,
rekreacji, opieki medycznej
i socjalnej
Cel operacyjny 2: Poprawa
poziomu bezpieczeństwa
publicznego na terenie
Gminy
Cel operacyjny 3: Poprawa
warunków zamieszkania i
wypoczynku mieszkańców
Cel operacyjny 4:
Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
Cel operacyjny 5:
Zwiększenie dostępu do
wysokiej jakości usług
publicznych

Poprawa konkurencyjności
gospodarki lokalnej
Cel strategiczny 2: Rozwój
konkurencyjnej gospodarki

Stworzenie pozytywnego
wizerunku Gminy Zabrodzie
Cel strategiczny 3: Rozwój
środowiska i dostępności
turystycznej regionu.

Cel operacyjny 1: Wsparcie
i rozwój lokalnych gałęzi
gospodarki

Cel operacyjny 1: Opracowanie
planu promocji gminy

Cel operacyjny 2: Tworzenie
odpowiednich warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości
lokalnej
Cel operacyjny 3:
Przyciągnięcie inwestorów
zewnętrznych
Cel operacyjny 4:
Dostosowanie programu
edukacji do rynku pracy
Cel operacyjny 5: Wspólna
promocja oferty gospodarczej

Cel operacyjny 2: Stworzenie
wizerunku gminy przyjaznej
turystom i inwestorom
Cel operacyjny 3: Poprawa
jakości środowiska naturalnego
Cel operacyjny 4: Zachowanie
walorów turystycznych regionu
Cel operacyjny 5: Realizacja
celów Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy
Zabrodzie
Cel operacyjny 6: Ochrona i
promocja dziedzictwa
kulturowego
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Uzupełnieniem ww. celów operacyjnych i strategicznych są wyszczególnione
w Strategii zadania, których realizacja ma się przyczynić do ich wdrożenia.
Zadania są odzwierciedleniem celów w ramach jakich mają zostać zrealizowane.
W celu umożliwienia ewaluacji wdrażania założeń Strategii, każdemu celowi
operacyjnemu

przypisane

zostały

proponowane

wskaźniki

realizacji,

nawiązujące do zakładanych działań.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenów zabudowy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Zabrodzie opracowane zostało na podstawie Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanego
- w oparciu o nią - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

gminy oraz

na podstawie Uchwały

Nr X/55/07 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 października 2007 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie.
Uwzględniając

bilans

terenów

przeznaczonych

pod

zabudowę,

na terenie gminy Zabrodzie zostały wyznaczone i oznaczone odpowiednio
symbolami, następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych:
 symbolem MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 symbolem UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
 symbolem MNL – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej i letniskowej,
 symbolem ML – tereny zabudowy rekreacyjnej i letniskowej,
 symbolem U – tereny zabudowy usługowej,
 symbolem UO – tereny zabudowy usług oświaty i sportu,
 symbolem UK – tereny zabudowy usług kultury i kultu religijnego,
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 symbolem UP – tereny usługowo–produkcyjne,
 symbolem UT – tereny usługowo – techniczne,
 symbolem USR – tereny usług sportu i rekreacji.
Przy obliczeniu powierzchni obszarów do zabudowy w rozbiciu na różne
funkcje, dokonano podziału terenów o funkcjach mieszanych (funkcje MU, UM,
MNL) na funkcje mieszkaniowe, usługowe i letniskowe. Dla terenów
oznaczonych MU przyjęto, że tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
stanowić będą 60% powierzchni, a tereny usługowe 40% powierzchni.
Dla terenów oznaczonych UM przyjęto, że tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

stanowić

będą

30%

powierzchni

a

tereny

usługowe

70% powierzchni. Dla terenów oznaczonych MNL przyjęto, że tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowić będą 40% powierzchni
a tereny zabudowy letniskowej 60% powierzchni. Wyliczone na podstawie tych
założeń powierzchnie dla poszczególnych funkcji przedstawia poniższa tabela.
Lp
1
2
3
4
5

Rodzaj przeznaczenia
zabudowa mieszkaniowa
zabudowa usługowa
zabudowa usługowa,
produkcyjna i techniczna
tereny sportu i rekreacji
zabudowa letniskowa

697,54
418,83
327,02

Pow. użytkowa
zabudowy [m2]
484 547
590 270
386 464

157,41
613,23

195 306

Powierzchnia [ha]

W obszarze gminy Zabrodzie generalnie wyróżniają się dwie główne strefy
gruntów z punktu widzenia ich przydatności do celów budowlanych. Obszary
tarasu zalewowego Bugu, starorzeczy i obniżeń są zbudowane w przewadze
z gruntów słabonośnych lub nienośnych, silnie nawodnionych. Studium nie
przewiduje wprowadzania nowej zabudowy na te tereny.
W odległości 1000m od linii kolejowej Warszawa (Tłuszcz) – Ostrołęka
nie dopuszcza się nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nowych
dużych obiektów użyteczności publicznej. Pozostały obszar gminy, położony
poza dolinami rzek, w przeważającej części nadaje się do zabudowy. Studium
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zakłada, że obszary rozwoju zabudowy w gminie będą generalnie kształtowane
wzdłuż
z

istniejących

uwzględnieniem

i

projektowanych

stanu

uzbrojenia

ciągów
w

komunikacyjnych,

infrastrukturę

techniczną

oraz racjonalności jej ewentualnej rozbudowy.
Terenami

preferowanymi

do

rozwoju

rekreacji

i

wypoczynku,

poza istniejącymi terenami we wsiach Mostówka, Choszczowe i Słopsk, są
również nowe, wyznaczone na rysunku kierunków Studium, grunty we wsiach:
Wysychy, Basinów, Podgać i Anastazew. W Studium wykluczono dalszy
rozwój zabudowy rekreacyjno-letniskowej położnej w dolinie rzeki Bug,
na terenach szczególnego zagrożenia powodzią we wsiach Słopsk i Młynarze.
W studium wskazano też potencjał terenów położonych wzdłuż trasy S8, o
najlepszej dostępności komunikacyjnej, na których przewidziano rozwój
zabudowy usługowej i usługowo-produkcyjnej.
5. OCHRONA ŚRODOWISKA
Polityka Środowiskowa Gminy Zabrodzie ukierunkowana jest na:


ochronę wód wraz z wprowadzaniem racjonalnych i nowoczesnych
rozwiązań zapewniających sprawną gospodarkę wodno - ściekową,



ochronę przed powodzią ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
powodziowego,



ochronę gleb i powierzchni ziemi,



ochronę powietrza ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji
oraz ochronę przed hałasem,



ochronę zasobów przyrodniczych oraz racjonalne ich użytkowanie



doskonalenie i racjonalizowanie systemu gospodarki odpadami,



rozwijanie współpracy z Gminami sąsiednimi na rzecz wspólnej ochrony
środowiska,



prowadzenie

działań

zmierzających

do

pogłębienia

świadomości

ekologicznej mieszkańców.
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Program usuwania azbestu
Obowiązek opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Zabrodzie na lata 2011- 2032 na poziomie
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, wynika z zapisów "Krajowego
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyjętego przez
Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 roku,
zakładającego:
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych
obecnością azbestu na terytorium kraju,
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Głównym źródłem danych o rozmieszczeniu i ilości wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Zabrodzie była przeprowadzona w czerwcu 2011 roku
inwentaryzacja wyrobów azbestowych. Całkowita ilość zinwentaryzowanego
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zabrodzie wynosi:
297 809,60 m2, tj. 3 275 905,60 kg. Poniższa tabela przedstawia całkowitą sumę
wszystkich płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na terenie gminy
w podziale na poszczególne miejscowości:
Lp

Nazwa miejscowości

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

Adelin
Anastaszew
Basinów
Choszczowe
Dębinki
Gaj
Głuchy
Karolinów
Kiciny
Lipiny
Młynarze
Mościska
Mostówka
Niegów
Obrąb

Płyty
azbestowocementowe
[m2]
15862,00
5774,50
8346,00
11 010,90
26063,00
6772,00
22121,50
6075,50
4 994,50
9 367,00
6 636,50
11063,00
12266,20
15 143,20
16 106,50

Płyty
azbestowocementowe [kg]
174482
63519,5
91806
121119,9
286693
74492
243336,5
66830,5
54939,5
103037
73001,5
121693
134928,2
166575,2
177171,5
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Podgać
Płatków
Przykory
Słopsk
Wysychy
Zabrodzie
Zazdrość
Razem

16
17
18
19
20
21
22

9 732,00
10553,00
16528,50
33782,30
10095,50
30370,00
9146,00
297 809,60

107052
116083
181813,5
371605,3
111050,5
334070
100606
3275905,60

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany
jest proces powstawania odpadów. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadu
z azbestem stosowaną na terytorium Polski jest ich składowanie.
Celem priorytetowym w planowaniu działań związanych z odpadami
zawierającymi

azbest

jest

eliminacja

ich

negatywnego

oddziaływania

na zdrowie ludzkie. Odnosi się to do wszystkich etapów postępowania,
tj. począwszy od ich demontażu, poprzez transport, a kończąc na bezpiecznym
ich unieszkodliwianiu.
Płyty eternitowe cieszyły się do niedawna olbrzymią popularnością.
Przede wszystkich ze względu na niską cenę – 1 m2 eternitu był dwa razy tańszy
od blachy ocynkowanej, a pięć razy od dachówki ceramicznej. Proporcjonalnie
do tej popularności jest obecnie problematyka związana z ich wymianą
i unieszkodliwieniem.
Ilość wyrobów azbestowych znajdująca się na terenie gminy Zabrodzie
pokazuje, iż proces wymiany pokryć dachowych będzie trwał wiele lat. Akcja
usuwania wyrobów azbestowych nie przebiega masowo, a wręcz przeciwnie,
jednorazowo usuwane są pokrycia z pojedynczych dachów. Na terenie
województwa mazowieckiego istnieje jedno składowisko, na którym można
składować odpady zawierające azbest. Znajduje się ono w Rachocinie.
Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest wyeliminowanie
negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy Zabrodzie
spowodowanych azbestem. Osiągnięcie tego celu związane jest z bezpiecznym
usunięciem wszystkich wyrobów zawierających azbest znajdujących się na
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terenie gminy. Proces usuwania wyrobów zawierających azbest, powinien być
zakończony do 2032 roku.
Dla potrzeb opracowania Programu usuwania azbestu, przy założeniu
usuwania wyrobów azbestowych do końca 2032 r. podzielono okres 22 lat
na trzy podokresy: okres obejmujący lata 2011 – 2012, II okres obejmujący lata
2013 – 2022, III okres obejmujący lata 2023 – 2032.
Sumaryczne koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Zabrodzie według Programu miały wynieść ok. 24.526.407,42 zł
wraz z wymianą na wyroby bezazbestowe.
W 2019 uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą: „Odbiór,
transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Zabrodzie”, w kwocie 17.300,00 zł. W ramach projektu w 2019 roku do 52 osób
odebrano wyroby zawierające azbest, łączna waga odebranego eternitu to
110,434 Mg.

Plan gospodarki niskoemisyjnej
Do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o efektywności energetycznej zalicza się:
 redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 redukcję zużycia energii finalnej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zabrodzie wpisuje się w Strategię
Rozwoju Gminy Zabrodzie i jest tym samym zbieżny z kierunkami zmian,
które są przez Strategię przewidywane. W szczególności dotyczy to rozwoju
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sieci gazowniczej. Pełna gazyfikacja gminy znacząco wpłynie na możliwości
rozwoju gospodarczego oraz społecznego i jest w tym kontekście bardzo istotna.
Zmiana źródła ciepła z węglowego na gazowe przyczyni się również
do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, dlatego też oba dokumenty
w tym zakresie pokrewne.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zbieżny z prognozą Projektu założeń
do planu zaopatrzenia Gminy Zabrodzie w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe,

w

części

dotyczącej

rozwoju

lokalnej

sieci

gazowniczej

oraz przyłączania do niej jak największej liczby mieszkańców. Według tekstu
założeń do 2025 roku głównym paliwem do centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej będzie biomasa, gaz ciekły oraz olej opałowy ze zbiorników
indywidualnych, a także gaz ziemny w przypadku przyłączenia obszaru do sieci
gazowniczej. Przewiduje się odejście od kotłów opalanych węglem. Prognoza
zwraca uwagę na ograniczenia w możliwości przyłączenia do sieci gazowej
polegające na kosztach podłączenia domu do sieci, cenach paliwa oraz
możliwościach technicznych.
Ponadto Gmina Zabrodzie jako gmina należąca do powiatu wyszkowskiego
przyłączyła się do realizacji Programu aktywizacji społeczno – gospodarczej
poprzez wykorzystanie zielonej energii na terenie powiatu wyszkowskiego.
W Programie założono powszechne wykorzystanie biomasy i montaż kotłów
przystosowanych do tego rodzaju paliwa. Powyższe działanie wpisuje się cele
Planu, który zakłada ograniczenie węgla w kotłowniach indywidualnych.
Projekt założeń zwraca również uwagę na konieczność termomodernizacji
budynków, która jest jednym z głównych działań wpływających na zmniejszenie
zużycia ciepła i tym samych na ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza.
Celem strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zabrodzie
jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla
oraz podniesienie efektywności energetycznej w gminie i wkład w osiągnięcie
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celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym do roku 2020,
uzupełnianym przez działania długofalowe, kontynuowane po 2020 roku.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych Gminy. Zgodnie z art.11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rada Gminy Zabrodzie przyjęła
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 roku.
Zadania priorytetowe Programu:
 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 odławianie bezdomnych zwierząt,
 obligatoryjna

sterylizacja

albo

kastracja

zwierząt

w

schronisku

dla zwierząt,
 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 usypianie ślepych miotów,
 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Zadania z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2018 roku
wykonywała firma OAZA Hanna Leszek z siedzibą w Łojkach 395/1, Łochów.
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane było przez
Fundację „Ostatnia Szansa” z siedziba w Warszawie przy ul. Jana Blatona
3/141, prowadząca Schronisko dla zwierząt w Boguszycach Małych 25, Rawa
Mazowiecka. Na koszt Gminy Zabrodzie zapewniono opiekę 33 psom i nie
odnotowano zgłoszeń dotyczących bezdomności kotów. Koszt realizacji całego
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zadania przewidzianego w ustawie o ochronie zwierząt w 2019 r. wyniósł
51.258,00 zł.
Zestawienie odłowionych psów w 2019 r

styczeń

liczba
koszt
wyłapanych
wyłapania
psów
1
1550

luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

2
1
2
2
5

3100
1550
3100
3100
7750

1701
1701
1701
1701
1701

lipiec

9

13950

1701

Miesiąc

sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem

4
6200
0
0
0
0
6
9300
1
1550
33 51.150 zł

padłe
zwierzęta
1701

1701
1701
1701
1701
1701
20.412 zł

6. GOSPODARKA ODPADAMI
Głównym źródłem powstawania odpadów na terenie gminy są gospodarstwa
domowe, obiekty użyteczności publicznej, zakłady usługowo – produkcyjne
oraz obiekty turystyczne. Brak jest odpadów z sektora gospodarczego. Gmina
Zabrodzie nie posiada składowiska odpadów. Odbiorem i wywozem odpadów
stałych zajmują się firmy posiadające stosowne zezwolenia.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zostały zobowiązane do
wykonania corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(art. 3 pkt. 2 i 6) Gmina ma obowiązek:
 utworzyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK;
 zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatacje Regionalnej Instalacji
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Ze

względu

na

brak

miejsca

na

terenie

Gminy

Zabrodzie,

nie ma możliwości utworzenia Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych. Odpady z terenu gminy są przekazywane do RIPOKów w Ławach i Woli Suchożebrskiej.
Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Zabrodzie,
który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wyposażony zostaje przez firmę odbierającą odpady w pojemnik
o pojemności 120l do gromadzenia odpadów zmieszanych. Mieszkańcy, którzy
zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, dostają worki do selektywnej
zbiórki.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku koszty funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami przedstawiały się następująco:
Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych
(umowa przetargowa)
Zakup materiałów i wyposażenia
Wynagrodzenie
(w tym szkolenia, delegacje,
odprowadzane składki na ubezpieczenie
społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz
Świadczeń Socjalnych)
Pozostałe koszty
Przychód
(wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)

583 200,00
1 003,13

79 777,43

2 180,50
658 189,05

Informacje dodatkowe dotyczące opłat z tytułu gospodarki odpadami
komunalnymi (stan na dzień 31.12.2019r.):
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Przypisy

705 349,00

Odpisy

21 134,00

Zaległości

74 931,18

Nadpłaty

6 826,03

W stosunku do osób, które uchylają się od obowiązku złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy
Zabrodzie przeprowadza postępowanie zgodnie z zapisami art. 6o Ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na bieżąco
prowadzona jest również weryfikacja złożonych deklaracji.
W 2019r. liczba gospodarstw objętych systemem gospodarki odpadami
komunalnymi wykazanych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 1546. Odpady zebrane w
sposób selektywny oddało 1368 gospodarstw (88,49%), pozostałe 178
gospodarstw (11,51%) prowadziło nieselektywną zbiórkę odpadów.
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na
dzień sporządzania raportu o stanie gminy za 2019 rok nie dysponowaliśmy
wiedzą o rodzaju i masie odebranych odpadów, ponieważ roczne sprawozdania
od podmiotów odbierających odpady komunalne przekazywane są do 31
sierpnia 2020 roku.
7. OŚWIATA
Na podstawie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Zabrodzie w roku szkolnym 2018/2019”.
W

roku

prowadzącym

szkolnym
dla

2018/2019

trzech przedszkoli,

gmina

Zabrodzie

dwóch

była

organem

Zespołów

Szkolno

Przedszkolnych, w skład których wchodzą dwie szkoły podstawowe oraz dla
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum (do 31 sierpnia 2019 r.).
W gminie Zabrodzie funkcjonuje również „Niepubliczne Przedszkole
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„Zaczarowany Ołówek” s. c. na które przekazywana jest dotacja zgodnie ustawą
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Organizacja pracy szkół i przedszkoli opierała się na arkuszach
organizacyjnych, zaopiniowanych przez Kuratora Oświaty i zatwierdzonych
przez Wójta Gminy Zabrodzie. Szkoły realizowały podstawy programowe
kształcenia

ogólnego

oraz

zajęcia

edukacyjne

obowiązkowe

zgodnie

z obowiązującymi ramowymi planami nauczania, jak również zajęcia
dodatkowe.
Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Zabrodzie prowadzą również
kształcenie uczniów wymagających specjalnych potrzeb i opieki, posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla tych uczniów organizowane
są zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne oraz
terapie pedagogiczne.
Zmiany ustawowe w zakresie edukacji przedszkolnej nałożyły na gminy
obowiązek zapewnienia każdemu dziecku trzyletniemu miejsca do realizacji
wychowania przedszkolnego. W ramach rekrutacji wszystkie dzieci zgłoszone
do przedszkoli zostały przyjęte.
Zapewnienie warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania
przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.
W roku szkolnym 2018/2019 Publiczne Gimnazjum funkcjonowało jako
samodzielna jednostka. W dniu 20 sierpnia 2019 roku zgodnie ustawą z dnia 14
grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r., poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Zabrodzie podjęła uchwałę w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu.
W związku z kończącym się w bieżącym roku procesem wygaszania
gimnazjów, Wójt Gminy Zabrodzie mając na uwadze stworzenie dobrych
warunków nauczania i optymalne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej,
chcąc stworzyć możliwość pełnego wykorzystania budynku po Publicznym
Gimnazjum w Zabrodziu, zwrócił się do Rady Gminy Zabrodzie o podjęcie
38

uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka
Nowackiego w Adelinie poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Rada Gminy Zabrodzie
przychyliła się do powyższej propozycji i podjęła stosowne uchwały.
Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar wskazania nowej
lokalizacji. Od 1 września 2019 r. uczniowie rozpoczęli edukację w dawnym
budynku gimnazjum w Zabrodziu, przy ul. Wł. St. Reymonta 47.
Struktura organizacyjna gminnych jednostek oświatowych
Publiczne Przedszkola:
l. dzieci
L.p.

l. oddziałów

Placówka

l. etatów
pedagogicz.

l. etatów
niepedagog.

1

PP w Adelinie

0

0

0

0

2

PP w Kicinach

21

1

2

1

3

PP w Zabrodziu

75

3

6

3

96

4

8

4

l. etatów
pedagogicz.

l. etatów
niepedagog.

Razem
Szkoły podstawowe :
L.p.

Placówka

l. dzieci

l. oddziałów

1

ZSzP Adelin

127

9

19,32

5

2

SP Dębinki

125

8

13,54

4

3

ZSzP Zabrodzie

332

18

44,34

9

584

35

77,20

18

Razem

Oddziały „0” przy szkołach podstawowych:
L.p.

Placówka

l. dzieci

l. oddziałów

l. etatów
pedagogicz.

1

Oddział „0” Adelin

20

1

1

2

Oddział „0” Dębinki

18

1

1

3

Oddział „0” Zabrodzie

45

2

2

83

4

4

Razem
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Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu:
L.p.

1

Placówka

P. Gimnazjum

l. dzieci

65

l. oddziałów

l. etatów
l. etatów
pedagogicz. niepedagog.

3

7,99

3,50

Kształcenie w dotychczasowych gimnazjach zostało zakończone z dniem 31
sierpnia 2019 r.
Koszty w poszczególnych jednostkach:
Koszty I – XII Liczba
2019
uczniów
Zespół Szkolno Przedszkolny w 1 692 982,93
123
Adelinie
Zespół Szkolno Przedszkolny w 3 609 845,20
344
Zabrodziu
Szkoła Podstawowa w
1 444 824,59
123
Dębinkach
Publiczne Gimnazjum
65
I - VIII
w Zabrodziu
767 071,27

Jednostka

Średni koszt na
ucznia
13 764,09
10 493,74
11 746,55
11 0801,10

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki
samorządu terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji
oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania
oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału
subwencji oświatowej.
Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań
gmin i poszczególnych placówek oświatowych. Czynniki wpływające na ten
stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy:
regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy,
obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, koszty nauczania
indywidualnego oraz innych

zajęć dodatkowych.

Jednostki samorządu

terytorialnego zobowiązane są do określania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia na obszarze
działania danej JST odpowiadały co najmniej średnim wynagrodzeniom,
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o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Wysokość wynagrodzenia, zróżnicowana jest zależnie od stopnia awansu
zawodowego, ale też od posiadanych kwalifikacji, wymiaru zajęć, okresu
zatrudnienia, jakości świadczonej pracy, powierzonego stanowiska lub
sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.
Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych gminy Zabrodzie osiągnęli
następujące średnie wynagrodzenia:
Wskaźniki
Stopnie awansu określone w
art. 30 ust.
L.p zawodowego
3
Karty
Nauczyciela

Średnie wynagrodzenie
od1
od
1 Wydatki
stycznia września
poniesione w
do
31 do
31 roku
na Kwota
sierpnia grudnia
wynagrodzenia
zgodnie z art. różnicy
Liczba
Liczba
30 ust. 1 Karty
etatów
etatów
Nauczyciela

1.

3045,21
2,59
3380,18
24,72
4385,10
11,75
5603,19
41,82

2.
3.
4.

Nauczyciel
stażysta
Nauczyciel
kontraktowy
Nauczyciel
mianowany
Nauczyciel
dyplomowany

Uwarunkowania

100%
111%
144%
184%

kadrowe

3337,55
4,75
3704,68
19,21
4806,07
19,34
6141,09
38,25

122 193,39

–

struktura

i

dokształcania

- 4 316,81

1 129 707,17

176 575,16

814 634,26

30 637,28

3 037 180,50

222 990,48

zatrudnienia,

doskonalenie

i dokształcanie nauczycieli.
System

doskonalenia

nauczycieli

spowodował,

że większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch
przedmiotów.

Coraz

liczniejsza

jest

grupa

nauczycieli

posiadających

uprawnienia do nauczania trzech przedmiotów. Jest to właściwy krok, ponieważ
w zmieniającej się specyfice zadań oświatowych niezbędnym staje się
posiadanie przez nauczyciela kilku specjalności. Ułatwia to proces dydaktyczny
jak

również

umacnia

pozycję

nauczyciela

na

przyszłość.

Efektem

podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej dyrektorów szkół jest
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bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia i awansu
zawodowego nauczycieli.
W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach oświatowych na terenie
gminy Zabrodzie 1 nauczyciel uzyskał awans zawodowy na stopień nauczyciela
dyplomowanego, 7 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego oraz 2 na
nauczyciela kontraktowego.
Dowożenie uczniów
Zadaniem gminy jest wypełnienie funkcji opiekuńczej w stosunku
do uczniów, głównie poprzez działalność świetlic szkolnych. W roku szkolnym
2018/2019 we wszystkich szkołach na terenie gminy Zabrodzie odbywały się
zajęcia świetlicowe. Zapewniona była opieka dla uczniów dojeżdżających,
w trakcie ich oczekiwania na przyjazdy i odjazdy autobusów. Liczba godzin
zajęć na świetlicy była w miarę możliwości dostosowana do potrzeb szkoły.
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) droga dziecka z domu do szkoły nie może
przekraczać: w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych - 3 km,
w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjów - 4 km. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, przekracza odległości
wymienione w ustawie, to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami
komunikacji publicznej.
Realizując ww. obowiązek, w roku szkolnym 2018/2019 objętych
dowożeniem było 34 uczniów Gimnazjum oraz 78 uczniów ZSzP w Adelinie
i 154 ZSzP w Zabrodziu. Dowozy realizowane były trzema autobusami.
Dowozy funkcjonowały sprawnie, zapewniając terminowy i bezpieczny
przewóz dzieci do i ze szkoły oraz realizując inne zadania statutowe, między
innymi wycieczki szkolne, zawody sportowe oraz konkursy.
Refundowane były również wydatki związane z dowożeniem i opieką nad
uczniami z niepełnosprawnościami. W roku szkolnym 2018/2019 objętych
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dowożeniem było 6 uczniów z niepełnosprawnościami.
Stypendia szkolne. Wyprawka szkolna.
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje
dofinansowanie z budżetu państwa. Z tej formy wsparcia korzystało 61 uczniów
zamieszkujący gminę Zabrodzie, w łącznej kwocie 28.030,00 zł.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie
w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka
szkolna”. Zmieniły się jednak jego zasady. Pomoc w zakupie podręczników
i

materiałów

dydaktycznych

przysługuje

uczniom

z

orzeczoną

niepełnosprawnością.
Ponadto w ramach środków z budżetu gminy wypłacono uczniom
stypendia za wyniki w nauce. Stypendium można przyznać uczniowi, który
uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
Przyznano stypendia za wyniki w nauce dla uczniów:
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Adelinie

-

13 uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębinkach

-

10 uczniów

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu

-

34 uczniów

Gimnazjum w Zabrodziu

-

4 uczniów

Bezpłatne podręczniki. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego. Szkolenie
młodocianych pracowników.
W roku szkolnym 2018/2019 darmowe podręczniki i ćwiczenia otrzymali
uczniowie klas I – VIII i III gimnazjum. Ustawa podręcznikowa gwarantuje
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na
zakup podręczników gmina otrzymała dotację celową.
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Gmina

kontrolowała

spełnianie

obowiązku

nauki

przez

młodzież

zamieszkałą na jej terenie, co wynika z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe. Na podstawie wykazu z ewidencji ludności oraz informacji
uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana była weryfikacja
danych.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie
rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia
młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali
egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawodowych. Złożono i rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków pozyskując na ten
cel środki w wysokości 31.875,00zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

8. POMOC SPOŁECZNA. OPIEKA SPOŁECZNA
Łącznie ze wszystkich form pomocy i z pracy socjalnej świadczonych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, wynikających z ustawy
o pomocy społecznej bez względu na źródło finansowania skorzystało
w 2019 roku 334 mieszkańców w 133 rodzinach. Oznacza to, że 5,63%
mieszkańców gminy Zabrodzie jest objętych pomocą społeczną. Udzielono
również pomocy w formie pracy socjalnej dla 130 rodzin (322 osób).
Z zadań powierzonych GOPS realizował świadczenia rodzinne wynikających
z

ustawy

o

świadczeniach

rodzinnych,

z

których

skorzystało

w 2019 r. - 536 rodziny, w tym : z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
318

rodzin,

ze

świadczenia

rodzicielskiego:

19

rodziny,

z

zasiłku

pielęgnacyjnego – 309 , świadczenia pielęgnacyjnego – 22, specjalnego zasiłku
opiekuńczego – 1, z zasiłku dla opiekuna – 1 rodziny, natomiast z funduszu
alimentacyjnego skorzystało 38 osób z 26 rodzin.
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Do zadań powierzonych gminie należy także świadczenie wychowawcze,
z którego skorzystało 802 rodzin, pobierając 13 381 świadczeń w okresie
od stycznia do grudnia 2019 r. Świadczenie wychowawcze wypłacano
dla 1385 dzieci (średnia z 12-mcy). Kolejnym zadaniem zleconym gminie
w 2019+ r. i realizowanym przez GOPS Zabrodzie jest jednorazowe
świadczenie dobry start, z którego skorzystało 927 dzieci rozpoczynających
szkołę we wrześniu bieżącego okresu szkolnego.
Pomoc
i

społeczna

niepieniężnej.

Ustawa

może

być

świadczona

zawiera

katalog

w

formie

świadczeń

o

pieniężnej
charakterze

obowiązkowym oraz fakultatywnym. Art. 17 ustawy określa zadania gminy
w zakresie pomocy społecznej. Podział zadań własnych na obowiązkowe i inne
wynika z dyspozycji ustawy o samorządzie gminnym. Do zadań o charakterze
obowiązkowym zostały zaliczone te, które mają na celu zapewnienie
mieszkańcom gminy minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego i muszą
być przez gminę realizowane obligatoryjnie. Realizacja pozostałych zadań
powinna wynikać z rozeznanych potrzeb mieszkańców gminy. Zakres realizacji
tych zadań jest uzależniony również od możliwości finansowych gminy.
Rodzaje świadczeń i liczba rodzin objętych pomocą w 2019 roku:
Liczba osób
którym decyzją
przyznano
świadczenie
2

Liczba
rodzin
ogółem
3

Liczba
osób
w
rodzinach
4

1

163

103

262

2

86

86

204

3

82

41

158

4

2

2

4

WYSZCZEGÓLNIENIE

1
Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych (bez względu
na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania)
w tym:
świadczenia pieniężne
świadczenia niepieniężne
Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj, formę
i liczbę
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Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj, formę 5
i liczbę
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej 6
ogółem
w tym:
7
wyłącznie w postaci pracy socjalnej
Ilość zawartych kontraktów socjalnych

163

103

262

X

130

332

X

30

72

X

2

3

Powody korzystania z pomocy przez mieszkańców gminy Zabrodzie w 2019
oku przedstawia poniższe zestawienie:
Liczba rodzin
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ

Ogółem

1

Liczba osób w
rodzinach

ubóstwo

1

2
54

sieroctwo

2

0

0

bezdomność

3

1

1

potrzeba ochrony macierzyństwa

4

20

110

w tym:
wielodzietność

5

18

103

bezrobocie

6

28

86

niepełnosprawność

7

53

126

długotrwała lub ciężka choroba

8

82

195

bezradność w sprawach opiek.wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem

9

19

40

w tym:
rodziny niepełne

10

7

18

11

0

0

przemoc w rodzinie

12

1

4

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

13

0

0

alkoholizm

14

18

32

narkomania

15

0

0

trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

16

1

2

trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy lub ochronę

17

0

0

rodziny wielodzietne

3
115
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Liczba rodzin
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ

Ogółem

Liczba osób w
rodzinach

1

2

3

uzupełniającą
zdarzenie losowe

18

1

5

sytuacja kryzysowa

19

10

29

klęska żywiołowa lub ekologiczna

20

0

0

Realizacja zadań w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej
Rozdział 85214 – zasiłki celowe i okresowe
Wydatki na zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych w 2019 roku
wyniosły 19.788,70zł, natomiast zasiłki okresowe z dotacji wyniosły
14.399,99zł.
Rozdział 85213 – ubezpieczenia zdrowotne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 10.353,57zł ogółem opłacane
były ze środków na zadania zlecone gminie za osoby otrzymujące:
 pomoc społeczną, osoby pobierające zasiłek stały oraz z którymi zawarto
kontrakt socjalny , opłacono składki na kwotę – 10.353,57zł.
 świadczenia rodzinne, osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
opłacono składki na kwotę – 10.106,00zł
 specjalny zasiłek dla opiekuna świadczeń opłacono składki na kwotę
– 614,00zł
 zasiłek dla opiekuna opłacono składki na kwotę – 670,00zł.
Rozdział 85216 – zasiłki stałe (dotowane + środki własne)
Na zasiłki stałe ogółem wydatkowano kwotę 116.166,20 zł w tym z dotacji kwotę
116.166,20 zł oraz zadań własnych kwotę 0,00 zł.
Na świadczenia realizowane w ramach zadań własnych ( własne + dotowane)
gminy wydatkowano w 2019 roku łącznie 425.350,48zł.
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze
47

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługuje osobom
starszym, chorym, niepełnosprawnym. Zadanie realizowane jest ze środków
własnych.

Usługi

zewnętrznemu

tj.

opiekuńcze
Oddział

GOPS

Zabrodzie

Rejonowy

PCK

zlecił

wykonawcy

w

Wyszkowie,

ul. Świętojańska 82B/ 1, 07-200 Wyszków. Wykonawca został wybrany
w drodze zapytania ofertowego. Stawka za godzinę usługi od 2019 r.
wynosiła 18,10 zł. Na świadczenie usług opiekuńczych

wydatkowano

kwotę 88.762,40zł.
Pomocą objęto 7 świadczeniobiorców / 8 osób w rodzinie. Ilość świadczeń –
4904 godzin.
Zasady odpłatności za usługi ustala Rada Gminy, podejmując
w tej sprawie stosowną uchwałę. W przypadku dochodów osób i

rodzin

nie przekraczających ustalonego kryterium – świadczeniobiorcy otrzymują
pomoc nieodpłatnie, czyli na koszt gminy. Łącznie z tytułu świadczenia usług
opiekuńczych w 2019 r.

wnoszona odpłatność przez podopiecznych

za świadczoną pomoc wyniosła 6.197,13zł.
Rozdział 85295 – pozostała działalność Ośrodka
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W 2019 roku GOPS realizował zadania w ramach Wieloletniego
Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w ramach, którego dożywianiem objęte zostały osoby starsze, chore,
niepełnosprawne, uczniowie szkół ponad gimnazjalnych, podstawowych
i gimnazjum, a także dzieci młodsze, nie objęte obowiązkiem szkolnym.
Z programu

skorzystało

163

osoby. Ogółem na realizację Programu

przeznaczono 58.000,00zł , z tego ze środków gminy 11.600,00zł, natomiast
z dotacji celowej 46.400,00zł.
W 2019 roku w ramach programu prowadzono dożywianie dzieci
w szkołach oraz osób dorosłych w formie świadczeń pieniężnych na zakup
żywności. Koszt udzielonej pomocy w formie gorących posiłków wyniósł
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40.188,54 zł. z tego z dotacji celowej budżetu państwa 31.898,54 zł ze środków
własnych wydano na ten cel 8.290,00zł.

Z tej formy pomocy skorzystało

73 osoby (w tym 72 dzieci) z 32 rodzin, 146 osób w rodzinie. Średni koszt
gorącego posiłku

wynosił 5,77 zł. Realizując w/w program wydatkowano

również środki na świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności zasiłek celowy w kwocie

17.811,46zł, z tego z dotacji celowej wydano

14 501,46zł. Ze środków gminy wydano na ten cel 3.310,00zł. Z tej formy
pomocy skorzystało 45 osób (131 osób w rodzinie) pobierając 57 świadczeń.
Średni koszt świadczenia wynosił 312,47zł.
Karta Dużej Rodziny
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny
wszedł w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. Do korzystania z programu
uprawnione są następujące osoby: rodzic, małżonek rodzica oraz dzieci w wieku
do 18 roku życia, bądź do 25 roku życia pod warunkiem że dziecko uczy się
w szkole lub w szkole wyższej. W przypadku dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych. Przez termin „rodzina
wielodzietna” należy rozumieć rodzinę, w której rodzice wychowują
co najmniej troje dzieci. Od 1 stycznia 2019 r. prawo posiadania Karty Dużej
Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzinę
rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom
dziecka.
W 2019 roku w gminie Zabrodzie z programu skorzystało:

Liczba wniosków

Liczba kart

Wydatki poniesione

Wydatki w

przyznanych

na realizacje

przeliczeniu na

programu

jedną rodzinę

911,54zł

13,89 zł

(rodzin)

124

391
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Przewóz osób niepełnosprawnych
W

2019 roku

dowożeniu

kontynuowano realizację

zadania polegającego na

uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do szkół

specjalnych mających siedziby poza gminą. W tym celu użytkowano
odpowiednio

przystosowany

pojazd

9-cio

osobowy

typu

BUS,

będący na wyposażeniu tut. GOPS. Realizując zadanie wydatkowano razem
77.138,94 zł, w tym 57.693,18zł na zatrudnienie kierowcy na pełen etat
(płace, pochodne, trzynastka, FŚS) oraz kwotę 19.445,76zł na zakup paliwa,
środków związanych z eksploatacją pojazdu, naprawy i ubezpieczenia.
Do końca grudnia 2019 roku, realizując obowiązek dowożenia dzieci
do szkół w/w pojazdem przejechano ogółem: 359.957 km,
sprawozdawczym 21.908 km. Z dowozu w 2019 r.

w tym roku

skorzystało łącznie

14 osób w tym 7 uczniów niepełnosprawnych, do szkół położonych poza gminą
Zabrodzie
mających

(tj.

do szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych

siedzibę

w

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym

im. M. Konopnickiej w Wyszkowie), 1 przedszkolak (Kiciny) oraz 8 osób
dorosłych, w tym 1 osoba do Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria”
w Wyszkowie, 1 osoby do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
typu B „Drogowskaz” w Wyszkowie
Społecznej

w

Niegowie.

był wykorzystywany

W

razie

oraz

1 osoba do Domu Pomocy

konieczności

pojazd

doraźnie

do przewozu osób do szpitali i przychodni

specjalistycznych, ośrodków rehabilitacyjnych, sądu, na badania biegłych,
ZOL-u itp. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby dorosłe.
Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w ramach
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
W związku z realizacją przez Gminę Zabrodzie zapisów Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
i wynikającego z niej obowiązku powołania zespołów interdyscyplinarnych na
mocy Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 stycznia 2011r
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został określony tryb powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W 2019 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny prowadził postępowanie
w

sprawie

15

Niebieskich

Kart,

dotyczących

14

rodzin,

w tym: 12 sporządzonych przez policję, 2 - przez placówki oświatowe oraz 1 –
przez służbę zdrowia. Postępowanie w sprawie 5 kart kontynuowano
z ubiegłego roku. W toku podjętych działań

zwołano 11 spotkań Zespołu

Interdyscyplinarnego. Powołano też 7 grup roboczych, które odbyły 65 spotkań
z

ofiarami

i

sprawcami

podejrzanymi

o

stosowanie

przemocy.

Zakończono 13 procedur „Niebieskiej Karty” w których udzielono pomocy
w formie pracy socjalnej oraz informowano o możliwości skorzystania
z pomocy specjalistów zatrudnionych w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia
i

Profilaktyki

w

Wyszkowie,

działającego

w

ramach

międzygminnych porozumień. Po wszczęciu procedury

zawartych

i sprawdzeniu

i rozeznaniu sytuacji oraz po dokonaniu odwiedzin środowiskowych,
na

posiedzeniu

Zespołu

Interdyscyplinarnego

postanowiono

procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: w 8 przypadkach procedurę NK w związku

z ustaniem

zakończyć
zakończono

przemocy w rodzinie oraz w 5

przypadkach ze względu na brak zasadności podejmowania dalszych działań.
Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w ramach
ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej.
Rada Gminy Zabrodzie uchwałą nr XLIV/236/2018 z dnia 29 marca
2018r. przyjęła Gminny Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zabrodzie
na lata 2018 – 2020.
Program zakłada działania z zakresu pracy z rodziną oraz z zakresu
organizacji pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej
i edukacyjnej. Głównym realizatorem niniejszego Programu jest Gminny
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, działający we współpracy z Urzędem
Gminy

w

Zabrodziu,

Gminną

Komisją

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w Zabrodziu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie, Posterunkiem Policji
w Zabrodziu, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy
w Rodzinie w Zabrodziu, placówkami oświatowymi, Sądem Rodzinnym
i Nieletnich w Wyszkowie, związkami wyznaniowymi z terenu gminy
Zabrodzie, organizacjami pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wyszkowie, kuratorami sądowymi i społecznymi oraz innymi
instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu w 2019 w celu
zapewnienia wsparcia rodzinom zatrudniał asystenta rodziny. Asystent rodziny
współpracował z 9 rodzinami : w tym 2 rodziny zostały zobowiązane do
pracy z asystentem przez sąd rodzinny oraz 2 rodziny w związku z realizacją
ustawy „Za życiem”. W jednej rodzinie asystent rodziny zakończył pracę. Pod
względem okresu pracy, asystent

rodziny współpracuje z rodzinami

w wymiarze: z 1 rodziną od 3 m-cy do 12 m-cy oraz 7 rodzinami:
powyżej 1 roku. Na wydatki związane z realizacją w/w programu przeznaczono
kwotę 81.117,54zł, z czego: 4.248,00zł wyniosła dotacja z budżetu państwa,
58. 537,54zł stanowią wydatki poniesione przez gminę oraz 1.507,00zł.
Pozostała działalność ośrodka - dodatkowe formy wsparcia realizowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu.
 Kolonie letnie „Pogodne Lato” – Lubiatowo w terminie 16.07.2019r. –
30.07.2019r.
Na kolonie letnie w formie 14 dniowego integracyjnego obozu
wypoczynkowego organizowanego przez Chorągiew Mazowiecką Związku
Harcerstwa Polskiego w Płocku
Zabrodzie.

Wyjazd kolonijny był

zakwalifikowano

4-ro

dzieci z gminy

dofinansowany ze środków Samorządu
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Województwa Mazowieckiego. Rekrutację przeprowadzono wśród rodzin
niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu przy udziale
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu.
Wyjazd dzieci

był połączony

z realizacją programu profilaktyczno-

terapeutycznego.
 Program „Kuźnia kreatywności”
W miesiącach od września do listopada 2019 roku realizowano projekty:
„Kuźnia Kreatywności” i „Magia teatru”. Projekty były współfinansowanymi
ze środków województwa mazowieckiego ze współfinansowaniem ze środków
unijnych. Projekty realizowało już kolejny rok Towarzystwo Teatralne Kurtyna
z Nadarzyna w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Zabrodziu i GKRPA w Zabrodziu. Projekty były skierowane do dzieci
i młodzieży m.in. z terenu naszej gminy, w wieku od 7 do 16 lat. Do projektu
rekrutację

pomagał

przeprowadzić

GOPS

w

Zabrodziu.

W

sumie

zakwalifikowano 20 dzieci. W projekcie realizowane zajęcia z zakresu
kształtowania umiejętności społecznych, warsztaty taneczne, teatralne oraz
zajęcia

socjologiczne

i

profilaktyczne

m.in.

cyberprzemoc.

Zajęcia

w ramach projektu realizowane w Ośrodku Kultury w Zabrodziu.
 Program „Seniorzy na start”
W 2019 kontynuowano działania w ramach Integracyjnego 3-letniego
programu „Seniorzy na start” zakładającego integrację i współpracę seniorów
z

Zabrodzia, Paroli (gmina Nadarzyn) oraz Ochudna (gmina Rząśnik). Do

projektu

zakwalifikowano 15 uczestników z terenu gminy Zabrodzie. Przy

rekrutacji brał udział GOPS Zabrodzie. Odbiorcami programu są seniorzy 55+.
W 2019r. w ramach programu realizowano:
 Warsztaty z obszarów tematycznych Senior świadomy, senior zdrowy,
senior bezpieczny i senior nowoczesny - 1 zajęcia w miesiącu, łącznie
10 zajęć w ciągu roku,
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 Warsztaty filmowe - 1 zajęcia w miesiącu, łącznie 10 zajęć- cel:
nakręcenie filmu według pomysłu i przy udziale uczestników o tematyce
– moja gmina i jej mieszkańcy.
 Warsztaty aktywności społecznej – 1 spotkanie w miesiącu- łącznie 10
spotkań.
W ramach warsztatów aktywności społecznej przygotowane były uroczystości
– Jubileuszu - 50 lecia KGW w Zabrodziu. Część artystyczna uroczystości
przygotowana została w ramach programu "Seniorzy na start" realizowanego ze
środków
"Kurtyna".

Województwa
Uroczystości

Mazowieckiego
rocznicowe

przez

rozpoczęły

Towarzystwo
się

od

Teatralne

wystawienia

humorystycznego spektaklu pt. "Starość przychodzi na swój sposób" - warsztaty
teatralne prowadzone były pod kierunkiem instruktorów Towarzystwo
Teatralnego "Kurtyna”. Seniorzy zaprezentowali również wiele piosenek m.in.
"Wesołe jest życie staruszka", "Używaj dziewczyno", "Ale to już było", "Uroda,
uroda przemija jak woda", "Miała baba chłopa". Seniorzy byli również
w Centrum Rozrywki Hula Kula w Warszawie – grali w kręgle, brali udział
w pokazie mody dla seniorów i dyskotece. W sierpniu obejrzeli spektakl
„Trzeba zabić starszą panią” w Och Teatr. Została zorganizowana również
1 – dniowa wycieczka integracyjna.
 Wigilia integracyjna dla osób samotnych.
W dniu 16 grudnia 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu, Kołem Gospodyń
Wiejskich w Zabrodziu i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zorganizowali wigilię dla samotnych mieszkańców gminy
Zabrodzie. W wigilii wzięło udział około 110 osób, zaproszonych przez GOPS
Zabrodzie. Ośrodek zapewniał także transport osób, które własnym staraniem
nie mogłyby przybyć na tę uroczystość. W uroczystości wzięli też udział radni i
sołtysi, wójt Gminy Zabrodzie, skarbnik Gminy- proboszcz parafii pw.
Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Kicinach. Oprawę artystyczną 54

śpiewanie kolęd i pastorałek zapewniły

dzieci z Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego w Zabrodziu pod kierunkiem swoich nauczycieli oraz występ
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zabrodziu. Uczestnikom spotkania wręczono
upominki od „Świętego Mikołaja” , które sprawiły radość przybyłym na wigilię
mieszkańcom gminy Zabrodzie. Poczęstunek składający się z 12 tradycyjnych
dań wigilijnych zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich.
 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023.
Celem programu jest pomoc najuboższym mieszkańcom gminy Zabrodzie
w sfinansowaniu posiłku. Program zakłada

udzielanie pomocy w formie

posiłków dla dzieci, uczniów i młodzieży oraz osób dorosłych: zwłaszcza
starszych, chorych, niepełnosprawne i samotnych. Priorytetem są gorące posiłki.
Ponadto program pozwalał sfinansować zasiłki celowe na zakup żywności,
pomoc rzeczową w formie żywności dla osób dorosłych i dzieci. W 2019
roku pomoc uzyskało 163 osoby, kwota dotacji – 46 400,00zł, wkład własny –
11 600,00zł
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest
krajowym

programem

operacyjnym

współfinansowanym

ze

środków

Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Powyższy Program
przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa
żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz
włączenia społecznego. Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób
i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie
odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do
ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej
przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów
odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego
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określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc
udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które
przekazywane

są

osobom

najbardziej

potrzebującym

bezpłatnie.

Od 28 marca 2018 GOPS w Zabrodziu pełni rolę OPL ( organizacji partnerskiej
lokalnej

-

bezpośrednio

przekazującej

żywność

osobom

najbardziej

potrzebujących we współpracy z OPR ( organizacji partnerskiej regionalnej)
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przystąpienie do działania w tej formie
miało za zadanie aby mieszkańcy całej gminy mieli zapewniona pomoc
żywnościową.
W 2019 roku pracownicy socjalni GOPS wydawali 247 skierowań w ramach
podprogramu 2018 r. i 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Zabrodziu wydawał skierowania dla
Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej w tym dla:
Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zabrodziu pełniącego rolę –
OPL,
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, Kiciny 57,
07-230 Zabrodzie,
 Parafia Miłosierdzia Bożego, Mostówka, ul. Akacjowa 2, 07-230
Zabrodzie,
Stowarzyszenie Rozwoju WSI Julin, ul. Marii Konopnickiej 6, lok.17,
07-130 Łochów.
9. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna
Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu znajduje się przy
ulicy Wł. St. Reymonta 2 w Zabrodziu, a jej teren działania obejmuje obszar
całej gminy Zabrodzie. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury
posiadającą osobowość prawną, która działa na podstawie statutu nadanego
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Uchwałą Nr XXIII/114/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 listopada 2008
roku. Instytucja ta została wpisana do Rejestru Gminnych Instytucji Kultury
pod numerem 2/2009.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu służy zaspokajaniu potrzeb
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Zabrodzie
oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
1. Czytelnicy
W okresie sprawozdawczym w wypożyczalni zarejestrowano 490 czytelników
oraz 294 pozostałych użytkowników.
a) czytelnicy wg. wieku
do lat 5

48

od 6 do 12 lat

187

od 13 do 15 lat

46

od 16 do 19 lat

33

od 20 do 24 lat

26

od 25 do 44 lat

90

od 45 do 60 lat

33

powyżej 60 lat

27

RAZEM

490

b) czytelnicy wg. zatrudnienia
Osoby uczące się

328

pracujące

105

pozostali

57

RAZEM

490

2. Udostępnianie
W okresie sprawozdawczym w bibliotece odnotowano: 5411 odwiedzin
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5411

Liczba odwiedzin

w wypożyczalni 3561
w tym

w czytelni

1850

w czytelni

584

internetowej
Liczba wypożyczeń (na zewnątrz)

5737
książek

w tym

czasopism
Dokumentów udostępnionych (czytelnia)
w tym

5561
176
914

książek

365

czasopism

549

Ogólna liczba wypożyczeń i udostepnień

6651

3. Zbiory
W trakcie 2019 roku wpłynęły 624 woluminy książek o łącznej wartości
10.942,36zł w tym:
 ze środków otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej od organizatora
zakupiono 304 książki o wartości - 6.164,36zł,
 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 1 - Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zakupiono 200 książek
o wartości -3.800,00zł,
 dary od osób prywatnych i instytucji to 122 książki o łącznej wartości
978,00 zł.
W trakcie roku zdjęto ze stanu biblioteki 312 książek o wartości 581,78 zł.
4. Formy pracy z książką
1. W miesiącu kwietniu w ramach edukacji czytelniczej odbyły się
2 wycieczki do biblioteki oddziałów „0”.
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2. W pierwszym półroczu 2019 r. podpisano z Instytutem Książki
w Krakowie porozumienie o współpracy w ramach projektu „Mała
książka – wielki człowiek”, będącego elementem kampanii promującej
czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników. Program był skierowany
do dzieci w wieku 3-6 lat. W ramach akcji promującej kampanię
w okresie wrzesień – grudzień odbyło się 5 spotkań z grupami
przedszkolnymi połączonych z lekcją biblioteczną pt. „Ślimak, ślimak
pokaż rogi …”, opracowaną na bazie książki będącej elementem
wyprawki czytelnika – przedszkolaka.
3. Z

końcem

maja

uruchomiono

stronę

https://zabrodzie.naszabiblioteka.com/.
przekazywanie

bieżącej

informacji

internetową

Głównym
o

jej

biblioteki

celem

księgozbiorze

jest

(katalog

elektroniczny).
4. W miesiącu październiku zrealizowano lekcje biblioteczne: dla uczniów
kl. III pt. „ Bajki, baśnie, legendy” a dla klas VI pt. „ Źródła informacji
o książce”. W sumie 6 lekcji.
5. W ramach środków pozyskanych z puli Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup nowości wydawniczych dokonano częściowej
wymiany oraz uzupełnienia księgozbioru dla dzieci i młodzieży.
Wzbogacając księgozbiór o wiele atrakcyjnych pozycji z zakresu
literatury popularno – naukowej, głównie o tematyce przyrodniczej
i ekologicznej. Aby rozbudzić zainteresowanie tymi zagadnieniami
zorganizowano w miesiącach październik – listopad, serię warsztatów
edukacyjno - poznawczych dla 7 grup, uczniów z

klas I-III szkół

podstawowych pt. „Dlaczego Pada deszcz?”, „Dlaczego mamy katar?”
5. Działalność kulturalno-oświatowa
07.01.2019 – współorganizacja Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
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05.02.2019 – w ramach zimowych prezentacji odbyła się bajka teatru lalek pt.
„Wiślane opowieści”.
15.03.2019 – przeprowadzenie eliminacji gminnych do 42 Konkursu
Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA.
02.06.201 9 – współorganizacja festynu rodzinnego z okazji DNIA DZIECKA –
rozstrzygnięcie konkursu na wiersz o rodzicach.
19 – 24.06.2019 r. – podsumowano całoroczny konkurs czytelniczy pt.„ KTO
CZYTA NIE BŁĄDZI”
03.07.2019 – prezentacja teatralna „Opowieści z teczki profesora Książeczki”
07.07.2019 – organizacja konkursu kulinarnego „Jagodowy Przysmak”.
01.08.2019 – prezentacja teatralna bajki „Złota rybka”
19-21.08.2019 – warsztaty „ZMALUJ COŚ”
07.09.2019 – udział w akcji NARODOWE CZYTANIE
06.12.2019 – współorganizacja Gminnych Mikołajek

Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu znajduje się przy ulicy
Wł. St. Reymonta 2 w Zabrodziu, a jej teren działania obejmuje obszar całej
gminy Zabrodzie.
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży
 w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku:
- zajęcia taneczne
- taniec / balet - 1 grupa - raz w tygodniu
- taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży - 3 grupy – raz w tygodniu
- gimnastyka artystyczna - 2 grupy – raz w tygodniu
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- kółko plastyczne - 1 grupa – raz w tygodniu
 w okresie wrzesień – grudzień 2019 roku:
- zajęcia taneczne
- taniec / balet - 2 grupy – raz w tygodniu,
- taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży - 2 grupy – raz w tygodniu
- gimnastyka artystyczna - 2 grupy – raz w tygodniu
- kółko plastyczne : 2 grupy – sensoplastyka – raz w tygodniu i 1 grupa plastyka z rękodziełem – raz w tygodniu.
Zajęcia stałe dla dorosłych
 w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku:
- zajęcia ZUMBY - 1 grupa, dwa razy w tygodniu
- aerobik dla dorosłych 1 grupa, trzy razy w tygodniu
- korekcja kręgosłupa 1 grupa – raz w tygodniu
- zajęcia muzyczne zespołu pieśni i tańca „Sława”
- pracownia komputerowa - ogólnodostępna od poniedziałku do piątku
w godz.8:00-16:00.
 w okresie wrzesień – grudzień 2019 roku:
- aerobik dla dorosłych 1 grupa, trzy razy w tygodniu
- korekcja kręgosłupa 1 grupa, raz w tygodniu w środy
- zajęcia muzyczne zespołu pieśni i tańca „Sława”
Imprezy i uroczystości okolicznościowe:
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06.01 – Gwiaździsty Orszak Trzech Króli – współorganizacja

07.01 – XXI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

28.01 – 01.02 feryjne (plenerowe) warsztaty dla dzieci pod hasłem „Przyroda
zimą”
22.02 – „Profilaktyka raka piersi” w ramach bloku tematycznego GIEŁDA
ZDROWIA I URODY
27.03 – Udział ucz. ZSP w Zabrodziu w Programie „Wygraj Szansę”
30.03 – „Kobieta twórcza” w ramach cyklu HERBATKA Z MALINAMI
10.04 – Warsztaty przedświąteczne „ WICIE PALM WIELKANOCNYCH”
20.05 – „Warsztaty makijażu” w ramach GIEŁDY ZDROWIA I URODY
25.05 – OFF RAUD – kopalnia piasku Słopsk (blok animacyjno-rekreacyjny)
31.05 – Złoty jubileusz KGW Zabrodzie
02.06 – Festyn z okazji Dnia Dziecka w Dębinkach w tym Przegląd Piosenki
Przedszkolnej „Wesołe Nutki”
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15.06 – Biegi przełajowe Wrzosowiska i Mieniugi – współorganizacja
19.06 – Pokaz tańca szkoły FEN
07.07 – Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Zabrodzie. Jagodowe
Żniwa za Brodem

22-23.08 – Wakacyjne warsztaty twórcze – ZMALUJ COŚ
25.08 – Udział w Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Brańszczyku
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08.09 – Udział w Dożynkach MAZOWIECKICH – Ciechanów
26.10 – Diamentowe i Złote Gody

11.11 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości

27.11 – Warsztaty kreatywne ANIELSKA SZTUKA
06.12 – Gminne MIKOŁAJKI
16.12 – Gminne spotkanie WIGILIJNE
Projekty wielomiesięczne i zadania realizowane przez inne podmioty w GOK:
- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (środa, piątek)
- Programy GOPS: 1. Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2. KUŹNIA KREATYWNOŚCI dla dzieci i seniorów
- spotkania samopomocowych grup rodzinnych AA i AL-ANON
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