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WPROWADZENIE

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych. 

Obejmuje  podsumowanie  działalności  wójta  w  roku  poprzednim,  w  szczególności 

uwzględniając realizację: 

polityk, programów i strategii

uchwał rady gminy

budżetu sołeckiego

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada wójt, 

a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, dlatego też przyprowadza się je w terminie do 30 czerwca. 

Etap  debaty  kończy  się  przeprowadzeniem  głosowania  nad  udzieleniem  wójtowi 

wotum  zaufania.  Uchwałę  o  udzieleniu  wójtowi  wotum  zaufania  rada  gminy  podejmuje 

bezwzględną  większością  głosów  ustawowego  składu  rady  gminy.  Niepodjęcie  uchwały 

o  udzieleniu  wójtowi  wotum  zaufania  jest  równoznaczne  z  podjęciem  uchwał  o  nieudzieleniu 

wójtowi wotum zaufania.

 

Przedkładany raport  został  opracowany w sposób rzetelny, przemyślany i  kompleksowy. 

Punktem  odniesienia  obecnego  sprawozdania  jest  analogiczny  dokument  przygotowany 

i przedstawiony przez Wójta Gminy w roku ubiegłym.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

GMINA RZEKUŃ :

gmina wiejska 

powiat ostrołęcki 

województwo mazowieckie 

liczba mieszkańców: 10,7 tys. osób 

budżet gminy w 2019 roku: 48 mln zł 

OBECNE WŁADZE GMINY :

Wójt - Bartosz Podolak 

Sekretarz  - Krzysztof Żebrowski 

Skarbnik – Monika Teresa Michalska 

RADNI: 

Małgorzata Żebrowska (przewodnicząca Rady Gminy) 
Stanisław Dmochowski (wiceprzewodniczący Rady Gminy) 

Andrzej Gierwatowski 
Edward Gryczka 
Rafał Marcin Kaczmarczyk 
Jerzy Konopka 
Łucja Łada 
Zdzisław Majewski 
Bogdan Mierzejewski 
Ireneusz Mierzejewski 
Jarosław Namiotko 
Dariusz Olech 
Rafał Pupek 
Włodzimierz Sikorski 
Sylwia Anna Wojsz 
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SOŁECTWA / SOŁTYSI 

1.   Borawe  - Krzysztof Szwed
2.   Czarnowiec  - Marek Karczewski
3.   Daniszewo - Ireneusz Mierzejewski
4.   Drwęcz  - Sylwia Drężek
5.   Dzbenin -  Paweł Rogoziński
6.   Goworki  - Andrzej Piątkowski
7.   Kamianka  - Krzysztof Drabot
8.   Korczaki  - Wojciech Żerański
9.   Laskowiec -  Andrzej Gierwatowski
10. Ławy  - Dariusz Olech
11. Nowa Wieś Wschodnia  - Tomasz Chrzanowski
12. Ołdaki -  Aneta Dzbeńska
13. Przytuły Nowe -  vacat (na dzień opracowania raportu)
14. Przytuły Stare  - Robert Rajkowski
15. Rozwory  - Sławomir Mierzejewski
16. Rzekuń  - Edward Dulewicz
17. Susk Nowy  - Elżbieta Chorążewicz
18. Susk Stary  - Marzenna Późniewska
19. Teodorowo  - Jerzy Konopka
20. Tobolice  - Grzegorz Głażewski
21. Zabiele  - Zofia Mierzejewska
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WÓJT GMINY RZEKUŃ   Bartosz Podolak 

             
Priorytety w trakcie obecnej kadencji obejmują: 

1. inwestycje, zrównoważone i dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb mieszkańców, 

sfinansowane częściowo poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

2. seniorzy – działania związane z osobami starszymi, realizowane m.in. poprzez powołanie 

klubów seniora, budowę domu dziennego pobytu oraz wprowadzenie karty seniora, koperty życia i 

teleopieki; 

3. bezpieczeństwo, poprawa infrastruktury OSP, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców, dzięki 

którym będzie można uzyskać profesjonalną pomoc; 

4. przedsięwzięcia dotyczące promocji i wsparcia dla rozwoju sportu w Gminie, jak również 

czynności zmierzające do upowszechniania zdrowego stylu życia, możliwe dzięki budowie strefy 

street workout, tężni solankowej i klas sportowych; 

5. dofinansowanie zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych mieszkańców oraz zapewnienie 

bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych; 

6. rodzina – żłobek gminny, zespoły szkolno-przedszkolne, place zabaw, zewnętrzne tablice 

edukacyjne.
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Pełni funkcję Wójta Gminy Rzekuń od 23 listopada 2018 

roku.  Ukończył  studia  prawnicze  na  Uniwersytecie 

w  Białymstoku.  Posiada  kilkuletnie  doświadczenie 

samorządowe.  W  latach  2014-2018  radny  Gminy 

Rzekuń,  przewodniczący  komisji  rewizyjnej,  członek 

Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych. 

Przed objęciem stanowiska Wójta  pracował  jako 

dyrektor Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie. 

Aktywnie  angażuje  się  w  organizację  inicjatyw 

społecznych,  w  szczególności  na  rzecz  dzieci,  osób 

starszych,niepełnosprawnych i zwierząt. 

Uhonorowany  medalem  pamiątkowym 

"Pro  Masovia"  przez  Marszałka  Województwa 

Mazowieckiego  za  działalność  dla  Gminy  Rzekuń. 

Laureat nagrody PAPza projekt „Oko na ptaka”.
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ZADANIA I UPRAWNIENIA WÓJTA 

Kompetencje wójta dzielą się na dwa ważne obszary. Z jednej strony  jest on organem 

wykonawczym gminy, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

odpowiada  za  wykonywanie  uchwał  rady  gminy.  Ponadto  liczne  przepisy  w  ustawach 

i rozporządzeniach szczegółowo określają zakres zadań realizowanych przez wójta. Należą do 

nich w szczególności: 

1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 

3. określanie sposobu wykonywania uchwał; 

4. gospodarowanie mieniem komunalnym; 

5. wykonywanie budżetu; 

6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Wójt odpowiada 

również za gospodarkę finansową gminy. Wśród jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie 

wskazuje się: 

1. przygotowanie projektu budżetu gminy; 

2. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania; 

3. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki 

społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych; 

4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w zakresie, do którego posiada 

upoważnienie; 

5. dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji o wydatkowaniu środków. 

Z  drugiej  strony  wójt  kieruje  również  bieżącymi  sprawami  gminy  i  reprezentuje  ją  na 

zewnątrz. Jest także  zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz 

kierowników  gminnych  jednostek  organizacyjnych  a  w  przypadkach  niecierpiącym  zwłoki 

może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia. 
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Ponadto  zgodnie  z  Regulaminem  Organizacyjnym  Urzędu  Gminy  w  Rzekuniu 

do wyłącznej kompetencji Wójta należy: 

1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2. podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta zgodnie z przepisami prawa; 

3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 

4. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

Gminy; 

5. wykonywanie uchwał Rady Gminy; 

6. przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał; 

7. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także 

przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej; 

8. odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

składanie w tych sprawach wniosków i propozycji; 

9. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych;

10. uczestniczenie w pracach związku i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań 

wynikających z tych porozumień; 

11. procesowanie interpelacji radnych; 

12. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu; 

13. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze Statutu 

Gminy; 

14. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są 

zastrzeżone na rzecz innych podmiotów; 

15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i 

uchwałami Rady Gminy.

Poniższy  raport  o  stanie  gminy  stanowi  systematyczną  informację  dla  Rady  oraz 

mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2019 rok. 
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY, REALIZOWANE PROGRAMY I POLITYKI 

Istotna część zadań Wójta w 2019 roku – podobnie, jak w roku poprzednim, związana była 

z  realizacją  i  wdrożeniem  działań  zaplanowanych  w  licznych  dokumentach  o  charakterze 

programowym i strategicznym. 

Podstawowym  dokumentem  określającym  najważniejsze  zamierzenia  i  cele  gminy  w 

okresie  dalekosiężnym,  uchwalonym w ramach tworzenia  prawa miejscowego decydującego o 

kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, jest Strategia Rozwoju Gminy Rzekuń 

na lata 2016 – 2025. Zgodnie z jej założeniami dewizą gminnego rozwoju jest motto: 

Gmina Rzekuń miejscem rozwoju konkurencyjnej, przyjaznej środowisku gospodarki, 

opartej o lokalny potencjał, racjonalnie wykorzystujący zasoby przyrodnicze i kulturowe. 

Odnosząc się do powyższej wizji Gmina Rzekuń kontynuuje trzy główne kierunki i priorytetowe 

obszary działania, zdefiniowane jako cele strategiczne. 

Cel 1: Rozwój gospodarczy bazujący na lokalnym potencjale:

 wielofunkcyjny rozwój gminy✓
 wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości✓
 poprawa infrastruktury technicznej i komunikacyjnej✓
 promocja gospodarcza gminy✓

Cel 2: Poprawa jakości życia i wsparcie integracji społecznej

 wzrost jakości i dostępności usług społecznych✓
 kapitał społeczny motorem procesów rozwojowych w gminie✓
 wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców gminy✓
 rewitalizacja obszarów✓

Cel 3: Zrównoważone wykorzystanie zasobów

 poprawa efektywności energetycznej w gminie oraz wzrost wykorzystania energii z OZE✓
 zachowanie i ochrona bogactw przyrodniczych i krajobrazowych✓
 racjonalne i efektywne korzystanie z zasobów naturalnych✓

W związku z powyższymi celami, polegającymi na wykonywaniu zadań własnych Gmina 

Rzekuń w 2019 roku nadal realizowała 9 dokumentów strategicznych i programów. Najwięcej z 

nich dotyczyło pomocy społecznej,  następnie planowania przestrzennego,  ochrony środowiska, 

oświaty,  ochrony  zdrowia  i  gospodarki  mieszkaniowej.  Szczegółowe  informacje  o  politykach, 

programach i strategiach realizowanych przez Gminę Rzekuń w 2019 roku wymieniono w tabeli 

umieszczonej na stronie 9 niniejszego raportu.
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Tabela 1. Polityki, programy, strategie realizowane przez Gminę Rzekuń w 2019 r.

 L.P. Nazwa dokumentu Obszar 
1 Strategia Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 

2016-2025 
ogólny 

2 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Rzekuń 

planowanie przestrzenne 

3 Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Rzekuń na lata 2016-2019 z perspektywą 
na lata 2020-2023 

ochrona środowiska 

4 Program wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu 
i kultury oraz zasad przyznawania nagród 
Wójta Gminy Rzekuń w tym zakresie dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń 

oświata 

5 Gminny Program Wspierania Rodziny na 
lata 2017-2019 

pomoc społeczna 

6 Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 

pomoc społeczna 

7 Program współpracy Gminy Rzekuń z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie na 2019 rok 

pomoc społeczna 

8 Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Rzekuń 

pomoc społeczna 

9 Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2019 rok 

ochrona zdrowia 

Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  jest 

dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego. Obecnie obowiązujące Studium zostało przyjęte uchwałą nr XLVI/283/2018 Rady 

Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 roku. Będzie ono opracowaniem wspomagającym promocję 

gminy,  lokalizację  zadań  ponadlokalnych  oraz  koordynację  opracowanych  planów 

zagospodarowania przestrzennego.
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzekuń na lata 2016-2019 z perspektywą na 

lata 2020-2023. Do jego celów strategicznych zaliczono:

1. rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej;

2. ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem;

3. ochronę i właściwe kształtowanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych;

4. edukację ekologiczną lokalnej społeczności.

W  2019  roku  w  zakresie  ochrony  środowiska  podejmowane  były  zadania  z  zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej i budowy dróg. Dodatkowo prowadzono szeroko pojętą gospodarkę 

odpadami,  w  tym  wywóz,  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  oraz 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i folie rolnicze.

Program wspierania edukacji  uzdolnionych dzieci  i  młodzieży w dziedzinie nauki,  

sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń w tym zakresie dla  

szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.

W ramach jego realizacji w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wypłacono stypendia 

na kwotę 96 tys zł dla 109 uczniów. 

Zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  regulują  cztery  dokumenty  o  charakterze 

programowym:

- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019;

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017-2021;

- Program współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok;

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  

terenie Gminy Rzekuń
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Ważnym  obszarem  przekładającym  się  na  sytuację  mieszkańców  Gminy  są 

działania podejmowane w związku z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia. Wydatki 

poniesione  na  ten  cel  w  2019  roku  dotyczyły  przede  wszystkim  realizacji  zadań  określonych 

w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2019  rok 

w kwocie 154 tys. zł.

W  roku  2019  Gmina  realizowała  także  działania  z  zakresu  gospodarki  mieszkaniowej, 

w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Wykonane wydatki bieżące w tym zakresie o łącznej kwocie 

ponad 338 tysięcy złotych obejmowały koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i wycen 

związanych z gospodarką gruntami, rozgraniczeń, opłat za księgi wieczyste, usługi geodezyjne, 

wypłatę odszkodowań za grunty pod drogami oraz wkład w opracowanie projektu funkcjonalno - 

użytkowego tężni solankowej w Rzekuniu wraz z przebudową ul. Armii Krajowej.
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DANE DEMOGRAFICZNE 

Tabela 2. Liczba mieszkańców w sołectwach stan na 31.12.2019

L.p. MIEJSCOWOŚĆ LICZBA

1 BORAWE 959

2 CZARNOWIEC 491

3 DANISZEWO 194

4 DRWĘCZ 206

5 DZBENIN 1062

6 GOWORKI 106

7 KAMIANKA 287

8 KORCZAKI 170

9 LASKOWIEC 1177

10 ŁAWY 966

11 NOWA WIEŚ WSCHODNIA 296

12 OŁDAKI 174

13 PRZYTUŁY NOWE 122

14 PRZYTUŁY STARE 239

15 ROZWORY 253

16 RZEKUŃ 2486

17 SUSK NOWY 304

18 SUSK STARY 258

19 TEODOROWO 235

20 TOBOLICE 428

21 ZABIELE 291

RAZEM 10704

Od  kilku  lat  obserwuje  się  stały  przyrost  populacji  gminy.  Związane  jest  to  oprócz 

dodatniego przyrostu naturalnego niewątpliwie z migracją mieszkańców Ostrołęki, wybierających 

coraz częściej jako miejsce zamieszkania tereny wiejskie w gminach położonych w sąsiedztwie 

miasta.  W roku 2018 zanotowano 113 zameldowań na pobyt stały,  w roku 2019 było ich 150. 

Gmina Rzekuń jest obecnie po Kadzidle najliczniej zamieszkaną gminą powiatu ostrołęckiego.
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Rzekuń – raport o stanie gminy w roku 2019

WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY GMINY 

Ustawa  o  samorządzie  gminnym  w  art.  30  ust.  1  nakłada  na  Wójta  obowiązek 

wykonywania uchwał Rady Gminy. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwestii formalnych, 

ale  obejmuje  również  szereg  innych  czynności  takich  jak  przygotowanie  projektu  uchwały, 

publikacja  na  stronie  biuletynu  informacji  publicznej  lub  w  dzienniku  urzędowym  wojewody, 

określenie sposobu wykonywania uchwały a także zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem 

przebiegu wykonywania uchwał. 

W ciągu 2019 roku Rada Gminy Rzekuń podjęła 103 uchwały, czyli o 40 więcej niż w 

roku 2018. Jest to świadectwem bardziej intensywnej pracy na rzecz stanowienia prawa 

lokalnego przez obecny samorząd. 

Tabela 3. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Rzekuń w 2019 roku

 Obszar Liczba uchwał 
Organizacja Gminy i Urzędu 15
Finanse 49
Pomoc społeczna 13
Zarządzanie majątkiem 1
Utrzymanie czystości i system 
odbioru odpadów 

1

Zagospodarowanie 
przestrzenne 

9

Infrastruktura drogowa 1
Oświata 7
Ochrona środowiska 3
Ochrona zdrowia 1 
Gospodarka wodociągowa i 
kanalizacyjna 

3

Suma 103

Sprawy  finansowe  obejmują  wykonywanie  budżetu,  który  został  przyjęty  na  podstawie 

uchwały nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. Istotna część działalności 

Wójta w obszarze realizacji zadań własnych Gminy odbywa się poprzez wydawanie zarządzeń.

Zarządzenia wydawane przez Wójta Gminy Rzekuń, podobnie jak uchwały Rady Gminy, odnosiły 

się głównie do dwóch obszarów: organizacji Gminy i Urzędu oraz finansów. 

W obszarze organizacji Gminy i Urzędu Wójt powoływał komisje w Urzędzie Gminy oraz 

zmieniał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy. Zarządzenia odnoszące się do finansów Gminy 

dotyczyły przede wszystkim zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2019 rok. 

Poza realizacją swoich zadań w drodze wykonywania uchwał Wójt jako organ wykonawczy Gminy 

realizował  również zadania własne określone w art.  7  ust.  1  ustawy o samorządzie gminnym, 

których charakterystyka znajduje się w dalszej części raportu. 
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ZADANIA WŁASNE

OŚWIATA 

Jednym z podstawowych zadań gminy jest utrzymanie placówek oświatowych. W minionym 

roku zanotowano znaczny wzrost wydatków majątkowych w tym obszarze w porównaniu do roku 

poprzedniego. 

Rok 2018 Rok 2019
0 zł

40000 zł

80000 zł

120000 zł

160000 zł

Wydatki majątkowe w oświacie rok do roku

Kwota  wydatków  majątkowych  wg  wykonania  planu  na  dzień  31.12.2019r.  wyniosła 

141.414.58 zł  wobec  39,3 tys. zł. w roku 2018. Działania inwestycyjne podjęte w tym zakresie 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 4. Wydatki majątkowe w obszarze oświaty 
Działanie Kwota 

Przebudowa i remont budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 
w Rzekuniu.

83 947,08 zł.

Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w 
Drwęczy

3 000,00 zł

Zakup wraz z dostawą profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do sal przedszkolnych, 
szkolnych na terenie gminy Rzekuń.

56 467,50 zł

Suma 141 414,58 zł
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W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Rzekuń była organem prowadzącym dla sześciu szkół 

podstawowych, przedszkola oraz gimnazjum. Dane dotyczą okresu wygaszania gimnazjów.

Tabela 5. Jednostki oświatowe w Gminie Rzekuń 
Jednostka oświatowa Liczba 

oddziałów 
przedszkolnych

Dzieci 
poniżej 

„0”

Klasa 
„0”

Liczba dzieci 
ogółem w 

przedszkolu 
i oddziałach 
przedszkoln

ych

Liczb
a 

oddzi
ałów 
szkol
nych

Liczba 
ucznió

w 
w 

szkole 

Liczba 
uczniów w 

szkole  wraz 
z 

oddziałami 
przedszkoln

ymi
Przedszkole 
Samorządowe w 
Rzekuniu 

7 148 25 173 0 173 173

Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w 
Borawem 

2 18 19 37 8 90 127

Szkoła Podstawowa im. 
Armii Krajowej w 
Drwęczy 

2 9 5 14 7 39 53

Szkoła Podstawowa im. 
gen. Józefa Bema w 
Rzekuniu 

0 0 0 0 17 361 361

Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Księdza 
Antoniego Pęksy w 
Laskowcu 

2 18 16 34 8 99 133

Szkoła Podstawowa im. 
Mieczysława 
Czychowskiego w 
Dzbeninie 

2 11 10 21 7 70 91

Szkoła Podstawowa w 
Ołdakach 

2 9 11 30 11 109 139

Gimnazjum im. 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w 
Rzekuniu / Ołdakach

0 0 0 0 1 99 99

Razem 15 213 86 309 58 941 1176

W  dniach  10  –  12  kwietnia  2019r.  odbył  się  egzamin  gimnazjalny.  Poniższa  tabela 

przedstawia wyniki osiągnięte przez uczniów z Gminy Rzekuń na tle rówieśników z powiatu oraz 

województwa.  Można zauważyć,  że wszystkie wyniki  były  lepsze lub zbliżone do przeciętnych 

w Powiecie i w Województwie. 

Tabela 6. Średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku 
Wynik 2019 GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P 
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Rzekuniu 

63 59 51 50 72 54 -

Szkoła Podstawowa w Ołdakach 71 53 42 48 70 52 -
Powiat 60 56 40 45 60 42 39
Województwo 66 62 47 52 73 58 50
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POMOC SPOŁECZNA 

Kolejnym bardzo ważnym obszarem  związanym z funkcjonowaniem Gminy jest pomoc 

społeczna. Podejmowane w tym zakresie działania wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia 

mieszkańców.  Przedsięwzięcia  dotyczące  pomocy  społecznej,  podejmowane  przez  Gminy, 

obejmują  szeroko rozumiane wsparcie  materialne,  jak  i  rzeczowe oraz  usługi,  zmierzające do 

zapewnienia zaspokojenia niezbędnych potrzeb, usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze 

środowiskiem. 

Wskazane  powyżej  zadania  wynikają  z  ustawy o  pomocy społecznej,  ale  także  innych 

aktów  prawnych,  m.in.  ustawy  o  świadczeniach  zdrowotnych  finansowanych  ze  środków 

publicznych,  a  także  uchwał  Rady  Gminy.  Warto  podkreślić,  iż  za  wykonywanie  tych  zadań 

odpowiada  w  znacznej  części  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  który  w  2019  roku  podejmował 

różnorodne czynności ukierunkowane na wsparcie osób i rodzin mieszkających na terenie Gminy. 

W 2019 roku ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej na podstawie wydanych decyzji 

skorzystało 241 osób, przy czym zdecydowaną większość stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. 

Natomiast mając na uwadze ogólną liczbę rodzin i osób w rodzinach wsparciem objęto 157 rodzin, 

w skład których wchodziło 500 osób. 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 236  decyzji  administracyjnych,  w tym 

221  decyzji przyznających,  15  decyzji odmownych i 8  decyzji umarzających w ramach realizacji 

świadczeń  społecznych.  Została  udzielona  pomoc   na  kwotę 55  573,98  zł  w  ramach  zadań 

własnych gminy.

  

Jedną  z  czynności  realizowanych  w  2019  roku  było  udzielenie  wsparcia  finansowego, 

przyznawane osobom i rodzinom, które nie przekroczyły wskazanego w poniższej tabeli kryterium 

dochodowego. 

Tabela 7. Kryterium dochodowe prawa do świadczeń pieniężnych
 Podmiot 
otrzymujący 
pomoc 

Warunek 01.01.2018- 
30.09.2018 roku 

01.10.2018- 
31.12.2019 roku 

Osoba samotnie 
gospodarująca 

Kryterium 
dochodowe 
podmiotu 

634 701 

Osoba w rodzinie 514 528
Rodzina  Dochód nie mógł przekroczyć sumy kwot 

kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie
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W związku z tym, iż spełnienie kryterium dochodowego, nie było wystarczającą podstawą 

do przyznania wsparcia finansowego, należało jeszcze spełnić przesłankę określoną w art. 7 pkt 

2 – 15 ustawy o pomocy społecznej.  Na podstawie  analizy przyczyn korzystania  ze wsparcia 

należy  wskazać,  iż  kluczowe  w  2019  roku  były:  długotrwała  lub  ciężka  choroba,  bezrobocie 

i  niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,  dlatego wciąż 

istnieje  konieczność  podejmowania  działań  w  szczególności  skorelowanych  z  wymienionymi 

powyżej okolicznościami. 

Tabela 8. Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej

 Przyczyna korzystania z pomocy Liczba rodzin
Ubóstwo 88
Długotrwała lub ciężka choroba 264
Bezrobocie 159
Niepełnosprawność 54
Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

36

Potrzeba ochrony macierzyństwa 25

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminę ustala się prawo do 

świadczeń  pieniężnych  i  niepieniężnych.  Świadczenia  pieniężne  mogą  polegać  m.in. 

na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków, a świadczenia niepieniężne wykonuje się m.in. poprzez 

organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym,  specjalistycznych  w  miejscu 

zamieszkania oraz pobyt w domu pomocy społecznej.

Pierwszy  rodzaj  zasiłków  stanowią  zasiłki  celowe,  przyznawane  w  celu  zaspokojenia 

konkretnej potrzeby bytowej. Druga grupa zasiłków to zasiłki okresowe, wypłacane np. z uwagi 

na bezrobocie. Trzecia kategoria zasiłków dotyczy zasiłków stałych, polegających na udzielaniu 

pomocy  dla  osób  niezdolnych  do  pracy  ze  względu  na  niepełnoprawność  lub  wiek.

W  2019  roku  przyznano  świadczenia  pieniężne  105  rodzinom,  natomiast  73  rodziny 

skorzystały ze wsparcia w postaci świadczeń niepieniężnych. Zarówno ze świadczeń pieniężnych, 

jak  i  niepieniężnych,  częściej  korzystały  rodziny  wieloosobowe.  Kwota  świadczeń  pieniężnych 

przeznaczona na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosła w 2019 roku prawie 

194,9 tys. zł. 

W  2019  nie  przyznano  zasiłku  celowego  na  pokrycie  niezbędnych  potrzeb  w  wyniku 

zdarzenia  losowego,  a  z  zasiłku  celowego  i  w  naturze  skorzystało  98  osób  w  kwocie  około 

53,6 tys. zł. 
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Tabela 9. Wybrane rodzaje świadczeń pieniężnych
 Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 
Zasiłki stałe 184 
Zasiłki okresowe 165 

Dodatkowo, Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudniał 2 asystentów rodziny, z którego usług 

skorzystało w 2019 roku 18 rodzin. Główne działania podejmowane przez asystenta miały na celu 

udzielenie  pomocy rodzinom w zakresie  poprawy ich  sytuacji  życiowych,  a  także poradnictwo 

i edukację w zakresie rozwiązywania problemów oraz możliwości uzyskania wsparcia. 

Mając  na  względzie  inne  rodzaje  pomocy  oraz  świadczeń  należy  wskazać  przede 

wszystkim świadczenia  wychowawcze,  z  których skorzystało  w 2019 roku średnio  844 rodzin, 

a kwota wydatkowana wyniosła blisko 8,3 mln zł oraz zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, które 

wypłacono 437 rodzinom i  przeznaczono na nie w przybliżeniu 1,8 mln zł.  Pozostałe wybrane 

świadczenia opiekuńcze wraz z wydatkami z nimi związanymi ujęto w tabeli. 

W 2019 roku w ramach systemu świadczeń rodzinnych przyznano 38861  świadczeń na 

łączną kwotę 15 240 255,10 zł. 

 
Tabela 10. Wybrane świadczenia opiekuńcze 
Świadczenia opiekuńcze Liczba świadczeń Kwota 
Zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka 654 103 550,00 
Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 lat o znacznym stopniu niepełno-sprawności 

535 84 557,00 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli 
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 
roku życia 

488 77 146,00 

Świadczenia pielęgnacyjne 418 617 244,00 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 93 50 060,00 
Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat 48 7 595,00 

Istotna  była  również  realizacja  zadań  z  zakresu  świadczeń  alimentacyjnych,  których 

wypłacono 519,a ogólna kwota  świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła w 2019 roku: 

211 711,67 zł

Warto  wspomnieć,  iż  koleją  formę  pomocy  stanowiło  udzielanie  posiłków  w  ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa 

w zakresie  dożywiania”  na  lata  2014-2020,  w  którym wzięło  udział  138  osób,  w  tym głównie 

uczniów, a na ten cel wydatkowano w przybliżeniu 57 tys. zł. 
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Z kolei  z  pomocy w zakresie  pracy  socjalnej  skorzystało  96 rodzin.  Pracownicy 

socjalni podejmowali działania m.in. w oparciu o kontrakt socjalny, wskazując kierunki rozwiązań 

poszczególnych problemów i mobilizując osoby do własnej aktywności. 

Gmina Rzekuń finansowała także pobyt dzieci z terenu Gminy w rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, a koszt udzielonych świadczeń dla rodzin zarówno poza Gminą Rzekuń, jak 

i rodzin na terenie Gminy, wyniósł łącznie ponad 17,9 tys. zł. 

W  2019  roku  wykonywano  czynności  związane  z  programem  Rodzina  500  PLUS, 

skierowanego do rodziców i  opiekunów dzieci  do  18  roku  życia  -  ilość  świadczeń:  22  100;  

wypłacono: 11 007 149,16 zł 

Kolejnym działaniem było świadczenie „Dobry start”.  W ramach tego przedsięwzięcia w 

Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rzekuniu  wypłacono w przybliżeniu  -  ilość świadczeń 1595; 

wypłacono: 478 500 zł

Warto  uwzględnić  również  realizację  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, natomiast ogółem na zadania przewidziane w Programie wydatkowano 

ponad  153.036.54  zł,  a głównymi  kierunkami  działań  było  ograniczenie  dostępności  napojów 

alkoholowych na terenie Gminy, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i  prawnej,  w  tym  ochrony  przed  przemocą.  Ponadto  prowadzono  profilaktyczną  działalność 

informacyjną  i  edukacyjną  w  omawianej  powyżej  problematyce,  zrealizowane  głównie  przez 

świetlice środowiskowe. 

Szczegółowy  wykaz  realizowanych  zadań  zawarto  w  sprawozdaniu  –  Ocena  zasobów 

społecznych, opracowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 2019 rok oraz Sprawozdaniu 

opisowym z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2019  rok. 
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Działalność  Gminy  w  zakresie  realizacji  zadań  związanych  organizacją  ruchu  dotyczy 

przede wszystkim budowy oraz  utrzymania  gminnych dróg,  ulic,  mostów i  placów.  Na terenie 

Gminy występują 4 kategorie dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne). 

Rok 2018 Rok 2019
0 zł

1000000 zł

2000000 zł

3000000 zł

4000000 zł

5000000 zł

6000000 zł

Wydatki na infrastrukturę drogową

Zaplanowane na ten cel wydatki w budżecie  były znacznie wyższe niż w latach poprzednich i 

wyniosły  –  6.312.780.43  zł.  Wydano  ogółem  5.553.572,42  zł, co  stanowiło  87,97  % planu  i 

obrazuje  wyraźną tendencję  wzrostową w porównaniu  do  roku 2018,  kiedy  to  łączna  wartość 

inwestycji w obszarze infrastruktury drogowej wyniosła 784.070,59 zł. 
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Tabela 11. Najważniejsze zadania drogowe zrealizowane w roku 2019. 

L.p. Nazwa inwestycji Wartość inwestycji

1 Przebudowa ul Nowej w Laskowcu 844 338,84 zł.

2 Przebudowa ul. Wspólnej oraz drogi ozn. nr ewid. 503 w 
miejscowości Dzbenin.

439 500,00 zł.

3 Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w 
Goworkach 

279 090,69 zł.

4 Droga nr 1351 w Borawem 258 455,31 zł. 

5 Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1,662/2 w msc. Rzekuń - 256 987,59 zł.

6 Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach 247 000,00 zł.

7 Drogi ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym 183 587,94 zł.

8 Pętla autobusowa przy ul. Kościelnej w Laskowcu 149 737,80 zł

9 Ul. Sosnowa w Susku Nowym 55 528,35 zł.

10 Drogi 291/3 i 291/8 w Dzbeninie. 51 315,60 zł. 

11 Droga do placu wiejskiego w Teodorowie 48 129,30 zł.

12 Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu 46 494,00 zł.

13 Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w 
msc. Przytuły Stare

18 450,00 zł.

14 Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod 694 i 61/1 w msc. Rzekuń 16 976,07 zł.

15 Razem 2 849 391,49 zł

Oprócz tego gmina Rzekuń wydatkowała  630 tys. zł  na inwestycje wspólnie realizowane 

z  Powiatem,  516,9  tys.  zł. na  bieżące  utrzymanie  dróg  gminnych  oraz  na  rozbudowę 

i  modernizację  oświetlenia  ulicznego  –  298,3  tys  zł. Pozostałe  wydatki  udokumentowano 

w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Rzekuń w roku 2019.
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GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Podsumowując stan Gminy w roku 2019 należy zwrócić uwagę na działania podejmowane 

przez  Wójta  w  zakresie  gospodarki  wodociągowej  i  kanalizacyjnej.  Zadaniem  związanym  ze 

świadczeniem usług wodociągowych na terenie Gminy Rzekuń zajmuje się Zakład Obsługi Gminy, 

który jest  jednostką budżetową i  nie posiada osobowości  prawnej.  Natomiast  bieżące zadania 

związane  ze  zbiorowym  odprowadzaniem  ścieków  realizuje  na  podstawie  zawartej  umowy 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Tabela 12. Ważniejsze zadania zrealizowane w roku 2019 w obszarze gospodarki wodociągowej i kanalizacji 

Nazwa zadania Wartość

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie  3.300.658,70 zł.

Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych

250.416,15 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu 170.116,22 zł.

Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w  
Zabielu

94.905,87 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu   78.770,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach   72.881,56 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach 12.769,98 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i 
Teodorowie

10.160,95 zł.

Opracowanie koncepcji zwodociągowania 
Gminy Rzekuń w perspektywie do 2040 r. 

  32.000,00 zł.

Razem 4.022.679,43 zł.

Oprócz inwestycji  własnych w rozbudowę sieci  wod-kan gmina podpisała  porozumienia 

zapewniające  dostawy  wody  na  obszary  zagrożone  suszą  z  powodu  niewydolności  własnych 

źródeł zasilania. Została także opracowana koncepcja zwodociągowania gminy do roku 2040.

WYKONANE WODOCIĄGI NA TERENIE GMINY RZEKUŃ W 2019 ROKU

1. ul. Brzozowa w Dzbeninie 337/1, 327/1 długość wodociągu – 199,13 mb,

2. dz. nr 503/2 Dzbenin – 142 mb,

3. Droga przy cmentarzu od ul. Kościuszki Rzekuń dz. nr 294/6 – 105,50 mb,
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4. Wykonanie wpięcia wybudowanej wcześniej sieci do istniejącego wodociągu na drodze „za 

rowem” od ul. Ostrowskiej

5. ul. Chabrowa w Rzekuniu – 622,20 mb,

6. ul. Rubinowa w Rzekuniu – 112,60 mb,

7. Nowa Wieś Wschodnia – 124,18 mb (w budowie),

8. ul. Sportowa w Rzekuniu – 176,86 mb,

9. ul. Przytulna i Wspólna w Rzekuniu – 402,33 mb,

10. ul. Czereśniowa w Rzekuniu – 193,40 mb,

11. ul. równoległa do Czereśniowej w Rzekuniu dz. nr 615/2 – 112,40 mb,

12. ul. Kościuszki 5A itd. w Rzekuniu – 186,20 mb 

13. ul. Malinowa w Dzbeninie – 500,11 mb,

14. ul. Diamentowa oraz równoległa do Diamentowej w Dzbeninie – 584,01 mb,

15. Goworki – 148,27 mb (wodociąg jeszcze nie skończony)

16. Zabiele – 353,97 mb 

17. Kamianka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Leśna – 1077,65 mb,

18. Susk Nowy ul. Diamentowa – około 115 mb (opracowywany jest projekt zamienny gdyż nie 

było możliwości wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z projektem)

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I SYSTEM ODBIORU ODPADÓW 

W 2019 roku w Gminie Rzekuń obowiązywał Regulamin utrzymania czystości i porządku 

przyjęty uchwałą XLI/258/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 roku. 

Stawki obowiązujące w Gminie za gospodarowanie odpadami wynikały z realizacji uchwały 

XLIII/269/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 roku, co prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 13. Stawki opłat za odpady w Gminie Rzekuń w 2019 roku (zł)
 Wyszczególnienie Stawka za 

odpady 
selektywne 

Max stawka 
na osobę* 

Stawka za 
odpady 
zmieszane 

Max stawka 
na osobę* 

Gospodarstwa domowe do dwóch osób 20 20 40 40 
Gospodarstwa domowe powyżej dwóch 
osób 

30 10 60 20 

Model rodziny (2+1) 30 10 60 20 

W roku 2018 całkowita wartość dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 

od mieszkańców kształtowała się na poziomie ponad 1,1 mln zł. Z kolei wydatki poniesione na 

gospodarkę odpadami  wynosiły  niespełna 1,2  mln  zł.  Oznacza to,  iż  w 2018 roku poniesione 

zostały wyższe wydatki aniżeli dochody w zakresie gospodarowania odpadami o 116 tys. zł. 
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W roku 2019 nastąpiła poprawa tego niepokojącego w minionych latach trendu. Wydatki 

poniesione  przez  gminę  na  gospodarkę  odpadami  wyniosły  1.082.729.54  złotych,  natomiast 

wpływy 1.077.133. 87 zł. Oznacza to, że różnica na niekorzyść budżetu gminy zmalała rok do roku 

ze 116 tysięcy złotych do zaledwie 5 600 złotych.

Oznacza  to,  że  w  porównaniu  do  lat  poprzednich  zdecydowanie  poprawiła  się 

ściągalność  zaległości  oraz  systematyczność  dokonywania  bieżących  opłat  za  odbiór 

i wywóz nieczystości. 
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REALIZACJA PRIORYTETÓW PROGRAMOWYCH

Bieżąca kadencja samorządu oprócz realizacji zadań własnych i programów  wieloletnich 

zakłada  także  dążenie  do  rozwoju  sześciu  głównych  obszarów  polityki  gminnej  przyjętych 

w kampanii wyborczej jako cele na lata 2018 – 2023. Są to wspomniane w pierwszym rozdziale 

szeroko  pojęte  działania  na  rzecz  poprawy  warunków  życia  oraz  integracji  społecznej 

mieszkańców Gminy Rzekuń. Zarówno analiza pracy Rady Gminy pod kątem przyjętych uchwał 

oraz ich realizacji,  a także konstrukcja zakresu inwestycji  przeprowadzonych na terenie Gminy 

Rzekuń w roku 2019 wskazują na całkowitą ich zgodność z deklarowanymi w czasie wyborów 

punktami, zawierającymi się w poniższym akapicie: 

1. inwestycje, zrównoważone i dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb mieszkańców, 

sfinansowane częściowo poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

2. seniorzy – działania związane z osobami starszymi, realizowane m.in. poprzez powołanie 

klubów seniora, budowę domu dziennego pobytu oraz wprowadzenie  koperty życia i karty seniora, 

3. bezpieczeństwo, poprawa infrastruktury OSP, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców, dzięki 

którym będzie można uzyskać profesjonalną pomoc; 

4. przedsięwzięcia dotyczące promocji i wsparcia dla rozwoju sportu w Gminie, jak również 

czynności zmierzające do upowszechniania zdrowego stylu życia, możliwe dzięki budowie strefy 

street workout, mini tężni solankowej i klas sportowych; 

5. dofinansowanie zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych mieszkańców oraz zapewnienie 

bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych; 

6. rodzina – żłobek gminny, zespoły szkolno-przedszkolne, place zabaw, zewnętrzne tablice 

edukacyjne.

Zakres  powyższych  działań został  powiększony o  przedsięwzięcia  związane  z  ekologią 

i rolnictwem. Obszary ujęte zostały w szerokim pojęciu wzajemnego oddziaływania. Ich realizacja 

w roku 2019 przedstawia się w następujący sposób:
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SENIORZY

 W  2019  roku  zostały  utworzone  4  ośrodki  wsparcia  pod  nazwą  kluby  seniora 

w miejscowościach; Rzekuń, Laskowiec, Borawe i Susk Nowy. Kluby działają w strukturze Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Mają one zapewnić seniorom wsparcie poprzez umożliwienie korzystania z 

oferty na rzecz społecznej aktywności, w tym opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej  oraz  prozdrowotnej,  w  zależności  od  potrzeb  w środowisku  lokalnym.  W okresie 

działania placówek Klubowicze uczestniczyli w różnych zajęciach aktywizujących, organizowane 

były wycieczki krajoznawcze. Uczestnictwo w Klubach jest dobrowolne.

Z działalności Klubów Seniora korzysta obecnie blisko 100 osób.

 

Tabela 14. Inwestycje na rzecz opieki senioralnej

Inwestycja  Koszt Dofinansowanie 

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” 723 213,93 zł 300 000,00 zł

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"w Rzekuniu w 
ramach Programu Wieloletniego „Senior+”

450 024,64 zł. 150 000,00 zł

Razem 1 173 238,57 zł 450 000,00 zł
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W  styczniu  2019  roku  Urząd  Gminy  w  Rzekuniu  przystąpił  do  realizacji  projektu 

społecznego o nazwie „Rzekuńska Koperta Życia”. Akcja skierowana jest do osób powyżej 65 roku 

życia, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy. 

Jej  celem  jest  przygotowanie  szczegółowych  informacji  o  stanie  zdrowia  właściciela  Koperty, 

a  następnie  umieszczenie  ich  w  miejscu  ogólnie  dostępnym  z  przeznaczeniem  dla  służb 

medycznych  w  sytuacjach  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  (np.  lodówka).

„Koperta życia” pozwala nie tylko na szybkie udzielenie pomocy przez służby medyczne ale też 

zwiększa poczucie bezpieczeństwa właścicieli.  Do tej pory wydano około 1000 „Kopert Życia” 

mieszkańcom gminy.

W skład „Rzekuńskiej Koperty Życia” wchodzą:

• Karta informacyjna przeznaczona do uzupełnienia wraz z plastikową, przezroczystą 

kopertą.

• Magnes na lodówkę informujący o posiadaniu Koperty.„Karta informacyjna” zawiera 

informacje dotyczące:

• Danych osobowych

• Grupy krwi

• Kontaktu do najbliższych
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• Przebytych chorób

• Wszelkich uczuleń

• Przyjmowanych leków

• Lekarza prowadzącego

• Informacji dodatkowych, istotnych dla służb medycznych
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BEZPIECZEŃSTWO

W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy w roku 2019 zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia: 

Tabela 15. Inwestycje na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa

Inwestycja Koszt zadania Dofinansowanie

Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zabielu wraz z 
zagospodarowaniem terenu

292 949,59 zł 210 989,14 zł

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej 338.855,57 zł 66 498,00 zł

Budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznych na terenie gm. Rzekuń

116 541,04 zł 40 000 zł. 

Doświetlenie przejść dla pieszych w Rzekuniu 37 839,72 zł 10 000,00 zł

Wsparcie zakupu pojazdu dla policji 25 000,00 zł

Razem 811 185,92 zł 327 487, 14 zł
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SPORT I WYPOCZYNEK

Znaczącej rozbudowie uległa baza sportowo-rekreacyjna na terenie gminy. Oprócz nowo 

wybudowanych  miejsc  wypoczynku  lokalnych  społeczności  przeprowadzono  także  szereg 

przedsięwzięć modernizacyjnych.

Tabela 15. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną

Inwestycja Wkład własny w roku 
2019 lub koszt 
całkowity

Dofinansowanie

Budowa tężni solankowej w miejscowości Rzekuń 950 000,00 zł 2 050 000,00 zł 

PUMPTRACK – tor rowerowy Rzekuń/Czarnowiec 444 118,99 zł. 92,500,00 zł 

Otwarta strefa aktywności (OSA) w Rzekuniu 216 391,41 zł 50 000,00 zł 

Otwarta strefa aktywności (OSA) w Laskowcu 213 605,05 zł 50 000,00 zł 

Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w  
Rozworach (MILA)

142 336,28 zł 44 894,00 zł

Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w  
Zabielu (MILA)

128 564,85 zł 45 078,00 zł

Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w 
Dzbeninie (MILA)

120 094,53 zł 45 003,00 zł

Razem 2 215 111,11 zł 2 377 475,00 zł
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Oprócz tego w Susku Nowym wykonano drewnianą  altanę w miejscu  spotkań lokalnej 

społeczności. Obiekt został przykryty blacho-dachówką. Wartość inwestycji wraz z utwardzeniem 

podłoża  kostką  betonową  wyniosła  49  938,00  złotych. Inwestycję  wykonała  firma  Mar-Bruk 

Mariusz Bartkowicz z Nowej Wsi.
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Urządzono też i doposażono place zabaw i siłownie napowietrzne w msc. Drwęcz, Goworki, 

Kamianka,  Nowa  Wieś  Wschodnia,  Ołdaki,  Przytuły  Stare,  Susk  Stary  i  Tobolice  –  za  kwotę 

44 464,50 zł.  Przykładowy koszt doposażenia placu zabaw w msc. Kamianka wyniósł 17 400 zł.

Opracowano  także  koncepcję  techniczną  nawodnienia  boiska  piłkarskiego  KS 

Rzekunianka, której realizację zaplanowano siłami ZOG na rok 2020.

INFORMATYZACJA/ CYFRYZACJA

W  roku  2019  Gmina  Rzekuń  realizowała  projekt  „Podniesienie  kompetencji 

cyfrowych  mieszkańców  województwa  mazowieckiego”.  Objęto  nim  blisko  300 

uczestników w zakresie tematycznym obejmującym następujące tematy:

● rodzic w Internecie 

● mój biznes w sieci 

● moje finanse i transakcje w sieci

● działam w sieciach społecznościowych 

● tworzę własną stronę internetową (blog) 

● rolnik w sieci 

● kultura w sieci 

Szkolenie  było  w  pełni  finansowane  ze  źródeł  zewnętrznych  w  wysokości: 

128.569,79 zł. 

W ramach projektu gmina otrzymała sprzęt komputerowy o wartości ok. 60 tys. zł. Po 

zakończeniu szkoleń komputery zostały przekazane szkołom w Rzekuniu i Borawem.
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SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

Zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi o dostępie do dodatkowych form opieki 

szkolnej rozszerzono opiekę o nowych nauczycieli:

1. pedagoga w SP Rzekuń 

2. pedagoga dla szkół w Drwęczy, Dzbeninie i Laskowcu;

3. pedagoga dla szkół Borawem i Ołdakach;

4.  logopedę dla szkół Borawem, Dzbeninie i Laskowcu;

5. wszystkie szkoły zostały wsparte opieką psychologa w niepełnym wymiarze godzin ( stała 

siedziba w SP w Rzekuniu) 

Wzrósł także o 5 godzin czas pracy oddziału przedszkolnego w Laskowcu, a  

świetlica środowiskowa została  przekształcona w szkolną a jej działalność wydłużona z 

pięciu do ośmiu godzin pobytu dzieci w szkole.

Utworzono nową pracownię językową w budynku Szkoły  Podstawowej  im.  Gen.  Józefa 

Bema w Rzekuniu. Utworzona pracownia przeznaczona jest  dla 24 uczniów. Każdy z nich ma 

własne stanowisko wyposażone w komputery, słuchawki oraz wbudowane mikrofony. Inwestycja 

została  dofinansowana  w  kwocie  48  994,40  zł w  ramach  Mazowieckiego  Programu 

Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Koszt całkowity 95 991,35 zł. 

W ramach rządowego programu tworzenia szkolnych laboratoriów zakupiono wyposażenie 

do pracowni przyrodniczej w Dzbeninie za kwotę 50 537 zł. Dotacja wyniosła 100 procent.
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RODZINA / DZIECKO 

Jedną  z  najbardziej  oczekiwanych  inwestycji  był  Żłobek  Samorządowy  w  Rzekuniu. 

Budowa  placówki  pochłonęła  ponad  cztery  miliony  złotych.  Budynek  powstał  z  częściowym 

dofinansowaniem  z  Unii  Europejskiej  w  wys  2.2.mln  zł.  Żłobek  w  Rzekuniu  to  obecnie 

najnowocześniejszy  tego  typu  obiekt  na  terenie  powiatu  ostrołęckiego.  Placówka  została 

wybudowana  w  technologii  budynku  pasywnego  m.in.  przy  dociepleniu  ścian  40  cm  wełny 

mineralnej  oraz  użyciu  nowoczesnych  systemów  przeszklenia.  Zastosowano  ekologiczne, 

energooszczędne  rozwiązania  w  postaci  pomp  ciepła  typu  powietrze-powietrze  oraz  instalacji 

fotowoltaicznej.   Żłobek  posiada  samowystarczalne  zaplecze  kuchenne,  trzy  sale  zajęć, 

przestronny  hall,  wózkownię,  zaplecze  socjalne  dla  pracowników  oraz  toalety  dla  osób 

niepełnosprawnych. 

Tabela 16. Inwestycje opiekuńczo-edukacyjne

Inwestycja Koszt zadania Dofinansowanie

Żłobek samorządowy 4 495 514,32 zł 2 200 000,00 zł

Ścieżki edukacyjne w miejscowościach Dzbenin, 
Rzekuń i Laskowiec 

95 250,84 zł 80 000,00 zł

Razem 4 590 765,16 zł 2 280 000,00 zł
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EKOLOGIA 

W ramach działań proekologicznych do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy 

Rzekuń  trafiły   34  profesjonalne  oczyszczacze  powietrza.  Dzięki  nowym  urządzeniom  dzieci 

w  Rzekuniu,  Dzbeninie,  Borawem,  Drwęczy,  Ołdakach  i  Laskowcu  mogą  oddychać  czystym 

powietrzem, bez smogu, kurzu i bakterii.  

Tabela 17. Inwestycje proekologiczne

Inwestycja Koszt zadania Dofinansowanie

Zakup wraz z dostawą profesjonalnych oczyszczaczy 
powietrza do sal przedszkolnych i szkolnych 

56 467,50 zł 30 000,00 zł

Zakup książek i zestawów do monitoringu życia ptaków 20 000,00 zł. 20 000,00 zł.

Razem 76 467,50 zł 50 000,00 zł

Gmina  Rzekuń  została  finalistą  ogólnopolskiego  konkursu  “Innowacyjny  Samorząd” 

organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej i tym samym znalazła się 

wśród najlepszych gmin wiejskich za realizację projektu pn. „Oko na ptaka”.  Wcześniej, w ramach 

konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez PSE zakupiono książki i zestawy do 

monitoringu życia ptaków dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w  Rzekuniu.
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ROLNICY

W roku 2019 gmina Rzekuń jako jedna z sześciu mazowieckich gmin prowadziła w ramach 

programu pilotażowego bezpłatny odbiór folii  rolniczych. Pokryto także koszty utylizacji  azbestu 

oraz padłych zwierząt gospodarskich – łączne wydatki na te cele wyniosły -  65.944,85 zł.  

Gmina przeprowadziła także dwukrotnie, w czerwcu oraz od października do grudnia, 

żwirowanie dróg wiejskich, w tym dojazdów do pól. W czerwcu zużyto ponad 1400 metrów 

sześciennych mieszanki żwirowej, w następnym okresie 3500 metrów sześciennych. 

Wykarczowano także drzewa utrudniające zwózkę zbiorów z pól.
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POZOSTAŁE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE W SOŁECTWACH

Tabela 18. Pozostałe inwestycje infrastrukturalne w sołectwach

Inwestycja Koszt 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach 65 133,43 zł

Remont budynku OSP w Borawem 37 392,00 zł

Remont świetlicy w Drwęczy 27 475,01 zł

Dokumentacja projektowa na boisko wielofunkcyjne  w Nowej Wsi Wschodniej 9 840,00 zł

Razem 139 840,44 zł
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Łączna kwota wydatków Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
0,00 zł

2 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

8 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

12 000 000,00 zł

14 000 000,00 zł

Rok 2019 sumuje się w Gminie Rzekuń realizacją zadań inwestycyjnych o wartości łącznej: 

 12 852,979,10 zł.  W tym dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych łącznie: 4 018,869,40 zł. 

Warto też zwrócić uwagę na stały proces inwestycyjny obejmujący wyposażenie Zakładu 

Obsługi Gminy. Jest to odzwierciedleniem dążenia samorządu do obniżenia kosztów usług 

świadczonych przez podmioty zewnętrzne, a przejmowanych w coraz szerszym zakresie przez 

jednostkę samorządową.
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UDZIAŁ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH 

Gmina Rzekuń należy do Związku Gmin Wiejskich. Związek ten zrzesza 624 gmin wiejskich 

oraz miejsko-wiejskich. Misją Związku są działania ukierunkowane na rzecz społeczności gmin 

wiejskich,  a  w  szczególności  integracja  samorządów  wiejskich  oraz  rozwiązywanie  typowych 

problemów  tego  środowiska.  Najważniejszą  władzą  Związku  jest  Zgromadzenie  Ogólne 

reprezentowane przez Wójtów gmin członkowskich. 

Gmina  należy  również  do  Stowarzyszenia  Lokalnej  Grupy  Działania  (LGD)  „Zaścianek 

Mazowsza”  finansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  działania  „Wsparcie  dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020.  Członkami  Stowarzyszenia  są  również  Gminy:  Czerwin,  Goworowo,  Rzewnie 

i Troszyn. 
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PODSUMOWANIE

Niniejszy raport o stanie Gminy Rzekuń stanowi podsumowanie najważniejszych działań, 

które miały miejsce w gminie w 2019 roku. Obejmuje on działania podejmowane przez samorząd 

wybrany na kadencję 2018-2023.

Na początku dokumentu przedstawiono podstawowe informacje o gminie i  jej władzach, 

a także o zadaniach i uprawnieniach Wójta. 

Do oceny stanu Gminy wzięto pod uwagę osiem obszarów. Są to: 

1. demografia, 

2. sytuacja społeczna, 

3. kondycja finansowa, 

4. aktywność gospodarcza, 

5. stan oświaty, 

6. infrastruktura techniczna, 

7. gospodarka komunalna, 

8. planowanie przestrzenne. 

Poziom  rozwoju  gminy  Rzekuń  ulegał  osłabieniu  począwszy  od  2015  roku.  Ten  trend 

utrzymał się także w 2018 roku. Świadczy o tym przede wszystkim obniżenie się poziomu rozwoju 

w obszarze infrastruktury technicznej i finansów przy utrzymaniu się w pozostałych obszarach. 

Tendencja ta zaczyna ulegać powolnej zmianie na lepsze ze względu na zwiększający się 

stopniowo udział środków zewnętrznych w prowadzonych przez Gminę inwestycjach.

Nadal  silną  stroną  gminy  pozostają:  demografia,  planowanie  przestrzenne  i  sytuacja 

społeczna. Dalszej pracy naprawczej, mimo podjętych intensywnych działań wymagają: oświata, 

aktywność gospodarcza, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna. 

 Jako silną stronę działań władz gminy należy wskazać działania w zakresie planowania 

przestrzennego:  uchwalenie  nowego  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  oraz  przystąpienie  do  sporządzania  nowego  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
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W  porównaniu  do  roku  2018  widać  zdecydowany  wzrost  realizacji  inwestycji 

infrastrukturalnych  drogowych  i  kanalizacyjnych  oraz  stopniową  poprawę  efektywności 

gospodarowania  odpadami.  Pozytywne trendy możemy także zauważyć w polityce  oświatowej 

– zarówno poprzez dostęp do nowych form opieki  pedagogicznej  i  poszerzenie  bazy  pomocy 

naukowych, jak i wydłużenie czasu pracy niektórych placówek. 

Zdecydowanej poprawie uległ zakres działania pomocy społecznej, szczególnie w obszarze 

polityki  senioralnej  –  wprowadzenie  Rzekuńskiej  Karty  Życia,  powstanie  Klubów  Seniora 

i Dziennego Domu „Senior+” oraz prorodzinnej – budowa Żłobka Samorządowego. 

Rozbudowana została także ogólnodostępna baza sportowo-rekreacyjna, tworząc miejsca 

integracji społecznej zarówno w większych jak i mniejszych sołectwach gminy. 

Zarówno stan Gminy Rzekuń w 2019 roku, jak i ogół działań wykonywanych w trakcie roku 

wskazują,  że  lokalne  władze podejmowały  starania  mające na celu  realizacje  polityk,  strategii 

i  programów,  w  szczególności  zgodnych  z  programem  wyborczym,  a  uchwały  Rady  były 

wykonywane. 

Zaobserwowano trend wzrostowy w porównaniu do lat poprzednich w będących słabszą 

stroną gminy dziedzinach – m.in. spadek wydatków na gospodarowanie odpadami, czy wzrost 

udziału zewnętrznych źródeł finansowania gminnych inwestycji, co stanowi dobry prognostyk na 

nadchodzące lata.

 Musimy jednak oczywiście brać pod uwagę obiektywne trudności spowodowane panującą 

od miesiąca marca 2020 epidemią koronawirusa, mającą zdecydowany wpływ na spadek zarówno 

PKB, jak i dochodów samorządów terytorialnych.

43 


