
S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI 

ZAKŁADU  OBSŁUGI GMINY W RZEKUNIU 

ZA 2019



Podstawowe informacje o Zakładzie Obsługi gminy w Rzekuniu

1. Zakład  został  utworzony  w  01.07.2011  r.  i  funkcjonował  w  2019 r.  z  przeciętną  liczbą  zatrudnienia

30 pracowników.

2. Podstawowym celem działalności  zakładu  jest  realizowanie  zadań  własnych  gminy  oraz  zaspakajanie

potrzeb  jej  mieszkańców,  a  w  szczególności  świadczenie  usług  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia

w wodę, utrzymanie i naprawa dróg gminnych, ulic i placów, obsługa, konserwacja i rozbudowa gminnej

sieci  wodociągowej,  obsługa  finansowo-księgowa  jednostek  oświatowych.  Zakład  uczestniczy  również

w realizacji  na  terenie  gminy  wybranych,  uzasadnionych  potrzebami  techniczno-technologicznymi

prowadzonej  działalności,  procesów  inwestycyjnych.  Stopniowe  wyposażania  Zakładu  w  podstawowe

maszyny i urządzenia pozwalają na wykonywanie działań eliminujących zależności budżetu od podmiotów

zewnętrznych.

Zakres działalności ZOG w Rzekuniu:

1) zaopatrzenie w wodę, eksploatacja urządzeń i budów, remonty, modernizacja sieci wodociągowej,

2) utrzymanie w stałej sprawności i należytym stanie technicznym sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii

sieci wodociągowej,

3) zawieranie umów w zakresie dostawy wody oraz pobieranie opłat z tego tytułu,

4) wykonywanie prac remontowych nieruchomości będących własnością Gminy,

5) wykonywanie bieżących napraw i remontów obiektów komunalnych,

6) bieżące utrzymanie i remont dróg, chodników i placów należących do Gminy,

7) utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

8) wykonywanie zadań powierzonych w zakresie: utrzymania porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni i

zadrzewień,

9) zimowe utrzymanie ulic i dróg,

10) konserwacja i udrażnianie koryt rowów melioracyjnych w pasie drogowym, będących własnością Gminy,

11) wykonywanie i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dotyczącej ruchu drogowego oraz innych

znaków ułatwiających orientację w terenie,

12) zawieranie umów dotyczących najmu lokali  użytkowych oraz pobieranie czynszów i opłat związanych z

najmem,

13) prowadzenie obsługi finansowo-rachunkowej wszystkich jednostek oświatowych i żłobka,

14) organizowanie  wypłaty  wynagrodzeń  i  innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli,

pracowników administracji  i  obsługi zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz ewidencjonowanie

danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym: 

a) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej Dyrektorów jednostek obsługiwanych,
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b) sporządzanie  deklaracji  rozliczeniowych  z  tytułu  ubezpieczeń  społecznych,  zasiłków  chorobowych,

podatku dochodowego, 

c) przygotowywanie  dokumentacji  związanej  z  rentami  i  emeryturami  pracowników  jednostek

obsługiwanych, 

d) prowadzenie działań wynikających z Karty Nauczyciela, dotyczących pozostałych obowiązków organu

prowadzącego z zakresu wynagradzania nauczycieli,

15) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji księgowej składników majątkowych stanowiących mienie

jednostek obsługiwanych, uzgadnianie na tej podstawie stanów wynikających z przeprowadzonych spisów

inwentaryzacyjnych;,

16) prowadzenie sprawozdawczości jednostek obsługiwanych,w tym sporządzanie sprawozdań jednostkowych i

opracowywanie  sprawozdań  łącznych  w  zakresie  danych  statystycznych  dotyczących  zatrudnienia,

wynagradzania, dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych; 

17) prowadzenie  bieżącej  analizy  wykorzystywania  środków  ujętych  w  planach  finansowych  jednostek

obsługiwanych i Zakładu, przygotowywanie na podstawie wniosków dyrektorów szkół propozycji zmian w

planach finansowych oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom gminy; 

18) prowadzenie  obsługi  finansowo-księgowej  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,  Funduszu

Mieszkaniowego i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla jednostek obsługiwanych; 

19) obsługa administracyjna i organizacyjna dowożenia uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych;

20) opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie oświaty; 

21) obsługa  administracyjna  i  organizacyjna  zadań  wynikających  z  obowiązków  nałożonych  na  jednostkę

samorządu terytorialnego przez ustawę o systemie informacji oświatowej;

22) obsługa organizacyjna i administracyjna realizacji  kontroli  spełniania obowiązku nauki przez młodzież w

wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie Gminy Rzekuń;

23) prowadzenie  spraw  związanych  z  przeprowadzeniem  konkursów  na  dyrektorów  szkół  i  awansem

zawodowym nauczycieli;

24) weryfikacja  projektów  organizacyjnych  placówek  oświatowych  pod  kątem  zgodności  z  obowiązującymi

przepisami prawa;

25) obsługa i koordynowanie przebiegu rekrutacji dzieci do szkół i przedszkoli;

26) prowadzenie  spraw  z  zakresu  dofinansowania  kosztów  przygotowania  zawodowego  młodocianych

pracowników.

WYDATKI:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 303.111,02 zł (budowa i rozbudowa sieci wodociągowej),

2. dział  400  –  Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  wodę -  636.191,40 zł

(dostarczanie wody),

3. dział 600 – Transport i łączność - 141.338,24 zł (drogi publiczne gminne),
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4. dział 801 Oświata i Wychowanie –  13.819.690,46 zł  (funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów

przedszkolnych,  przedszkola,  gimnazjum,  dowóz  uczniów,   dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli,

stołówki szkolne, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),

5. dział  854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -  408.562,51 zł (świetlice szkolne,  pomoc materialna

dla uczniów),

6. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.003.301,53 zł (funkcjonowanie ZOG),

7. dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 75.877,17 zł (wydatki osobowe i infrastruktura),

8. dział 855 – Rodzina - 13.542,09 zł (Żłobek Samorządowy).

DOCHODY:

1. dział  400  –  Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz  i  wodę  -  plan  dochodów

budżetowych wynosi  883.000 zł , wykonanie 927 774,00 zł, co stanowi  105,07 % planu,

2. dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa  -  plan  dochodów budżetowych wynosi  10 900 zł,  wykonanie

1.476,73 zł, co stanowi 13,5 % planu,

3. dział 801 – Oświata i wychowanie  -  plan  dochodów budżetowych wynosi  399 200,00 zł ,  wykonanie

378 388,41 zł, co stanowi  95 % planu,

4. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym dziale wynoszą  88 411,04 zł przy

planie 106 650, zł, co stanowi  82,90 % planu

I. GOSPODARKA KOMUNALNA

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

W  tym  zakresie  ZOG  realizował  zadania  związane  z  eksploatacją,  konserwacją,  doraźnymi  naprawami

i rozwiązywaniem sytuacji awaryjnych, lokalnej sieci wodociągowej. 

Dostarczanie wody

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy

należą m. in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków.

Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

jest zadaniem własnym gminy. W tym celu gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  i  w  miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Ustalone  taryfy

powinny gwarantować przedsiębiorstwom uzyskanie odpowiedniego poziomu przychodów, pozwalającego zarówno
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na  finansowanie  niezbędnych  kosztów  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  jak  również  na  zapewnienie

zaopatrzenia  odbiorców  w  sposób  ciągły  w  wodę  o  odpowiedniej  jakości  oraz  ciśnieniu.  Zgodnie  z  nowymi

rozwiązaniami prawnymi propozycję dotychczasowych opłat złożono  w 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa

Wodnego  Wody  Polskie.  Decyzją  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Białymstoku

(BI.RET.070.406.2018.TR z dnia 20 kwietnia 2018 r.) zaproponowane opłaty zostały zatwierdzone - za 1 m3 wody -

2,32 zł brutto (2,15 zł netto). Również stawka opłaty abonamentowej pozostała na tym samym poziomie: 1,70 zł

brutto (1,57 zł netto)/ kwartał. 

Wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenie

gminy Rzekuń jest podstawowym obowiązkiem ZOG.

Wykonane wodociągi na terenie gminy Rzekuń w 2019  r. przez Zakład:

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,

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 ,

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. Malinowa w Dzbeninie – 500,11 mb,

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

14. Goworki – 148,27 mb,

15. Zabiele – 353,97 mb, 

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

17. Susk Nowy ul. Diamentowa – około 115 mb

Koszty jakie poniósł Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu w związku z budową powyższych inwestycji w roku 2019

wyniosły 303 111,02 zł.

Wydatki w Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody:

• § 4210 – wydatkowano kwotę 289.424,25 zł na (zakup wodomierzy radiowych, materiałów do konserwacji

sieci,  materiałów do wymiany hydrantów, 2 pomp na SUW oraz  paliwa do sprzętu),
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• § 4260 – wydatkowano kwotę 190.379,07 zł (zakup energii elektrycznej, wody z ZGK Goworowo i OPWiK

Ostrołęka),

• §  4270  –  wydatkowano  kwotę  9.454,40  zł  (naprawa  zbiornika  hydroforni,  naprawa  sterowania  SUW,

naprawa nawierzchni bitumicznej,),

• § 4300 - wydatkowano kwotę 77.797,68 zł (badanie wody, przegląd SUW, przegląd hydrantów, monitoring,

wynajem dźwigu, koparki, wymiana wodomierzy)

• § 4430 – wydatkowano kwotę 51.178 zł - kwotę 868 zł wydatkowano na opłatę na ochronę środowiska za

rok 2018. Kwotę 50.310 zł wydatkowano za opłatę  za pozwolenie wodnoprawne za pobór wody za IV

kwartał 2018 r. oraz I, II, III kwartał 2019 r.

• § 6050 – wydatkowano kwotę 17.958 zł na montaż monitoringu powiadamiania zdarzeń.

Dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów budżetowych wynosił  883 000 zł, wykonanie 927 774,00 zł, co stanowi  105,07 % planu.    

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

 § 0830 – wpływy z tytułu należności za wodę - 872 392,65 zł

 § 0920 – wpływy z tytułu odsetek - 3 042,56 zł

 § 0940 – wpływy z lat ubiegłych za wodę i koszty procesowe - 52 338,79 zł:

• w tym wpływy z lat ubiegłych z tytułu opłat za wodę stanowią  - 52 286,29 zł

• wpływy z lat ubiegłych z tytułu kosztów procesu stanowią kwotę  - 52,50 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale wynosiły 88 411,04 zł przy

planie 106 650 zł, co stanowi  82,90 % planu.

Rozdział 90095  Pozostała działalność – dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 0750 – dochody w kwocie 56 489,52 zł pochodziły z najmu pomieszczeń,

§ 08700 -  dochody w kwocie 17 473,76 zł pochodziły z tytułu sprzedaży składników majątkowych  w wysokości 

14 225,76 zł oraz zdemontowanych wodomierzy kwota 3 248 zł,

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek  7 172,98 zł z rachunków bankowych oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 

od najemców lokali

• odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunków bankowych 6 941,25 zł

• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od najemców lokali 231,73 zł

§ 0940 - dochody w kwocie 6 204,78 zł pochodziły z lat ubiegłych i wynosiły:

• wpłaty za energię z roku 2018 - 122,12 zł                                                                                                          

• zwrotu kosztów sądowych i komorniczych poniesionych w latach poprzednich -  445,65 zł                             

• wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń w 2018 r. –  3 733,44 zł
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• zwrot refundacji z PUP  - 1 903,57 zł                           

§ 0970 - dochody w tym rozdziale to kwota 1 070,00 zł i pochodziły z transportu depozytów do archiwum 

państwowego w kwocie 1 000,00 oraz wpłaty za pojemnik na odpady 70 zł. 

OCZYSZCZANIE

Działalność ta wiązała się w dużej mierze z utrzymaniem porządku i czystości na terenach i drogach gminnych.

Prowadzono również  zbiórkę i  wywóz nieczystości  porzuconych w przydrożnych rowach,  skwerach i  terenach

przyległych,  przystankach  autobusowych.  Oczyszczanie  dróg  z  nawierzchnią  bitumiczną  oraz  utwardzonych

chodników i ciągów pieszych realizowano w zależności od ich stanu i potrzeb. Prace te prowadzone były ręcznie.

Na zakup usługi związanej z wywozem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 12.721,75 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

ZOG  realizował  zadania  gminy  w  zakresie  napraw  oraz  letniego  i  zimowego  utrzymania  dróg.   Na  bieżące

utrzymanie  dróg  gruntowych  zakupiono  wraz  z  transportem  ogółem  różne  materiały  za  kwotę  33.672,48  zł

(kruszywo, piasek, asfalt, masa bitumiczna).

Poza robotami remontowymi Zakład zakupił również usługi: transportu kruszywa i asfaltu, załadunku piasku i gruzu,

rozdrobnienia  gruzu,  wynajmu  równiarki,  koparki,  wycinki  drzew  i  krzewów,  utwardzenia  dróg.  Na  powyższe

wydatkowano  73.176,93 zł.  Zakupione zostały materiały do wykonania przepustów, części oraz paliwo do piły

łańcuchowej oraz materiały do oznakowania dróg za kwotę 33.284,97 zł. 

UTRZYMANIE ZIELENI 

Zadania zawarte w tej działalności realizowane były przede wszystkim poprzez:

• koszenie trawników, poboczy drogowych, placów w tym placów siłowni zewnętrznych;

• wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków budżetowych wynosił 87.100 zł wydatkowano kwotę 75.877,17 zł, co stanowi 87,1% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan wydatków budżetowych wynosi 87.100 zł wydatkowano kwotę 

75.877,17 zł (koszty związane z zatrudnieniem pracownika, wyposażeniem w sprzęt sportowy, utrzymaniem, 

konserwacją boisk oraz oświetleniem boiska)
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NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 R.:                 

WODA                                               

• z tytułu nieopłaconych faktur za pobór wody - 76 131,78 zł

• odsetki - 2 469,64 zł

• koszty sądowe  - 60 zł                                      

• nadpłaty z tytułu opłat za wodę kwota  7 113,79 zł

CZYNSZE   ZALEGŁE   - należność główna  -  304 399,06 zł

• Nasz Dom  sp z o. o.  - 276 267,63 zł +  odsetki – 191 736,50 zł  (złożony wniosek do Sądu)                         

• Blok Socjalny na ul. Turskiego  - 27 681,95 + odsetki – 16 521,13 zł

• Koszty sądowe - 3 817,00 zł       

CZYNSZE OD AKTUALNIE WYNAJMUJĄCYCH  - należność główna  - 58 219,40 zł

• P&A Cosmetics  - 43 973,54 + odsetki – 4 946,37 zł (złożony wniosek do Sądu)

• NOA S. Napiórkowski – 270,60

• Provent Hubert Domian - 9 446,40 zł  + odsetki – 1.509,52 zł  (złożony wniosek do Sądu)                              

• Firma Handlowo Usługowa “KAROL” – 3.778,56 zł  + odsetki - 90,88  zł   

• VEGA M. Kunda – 135,30 zł

• Łojewski Krzysztof Chester  289,05 zł + odsetki – 0,72 zł

• ŚLUSARNIA G. Waszkiewicz – 325,95 zł

• koszty sądowe Provent  - 118,.25 zł      

NALEŻNOŚCI PO ZGK  należność główna  - 24 959,98 zł 

• Za paliwo Lastmar Glinowiecki W. - 5 312,25 zł

• Za paliwo FTH Z. Kulesza - 11 544,74 zł + odsetki – 12 187,14  zł                                                                 

• Za paliwo Dromost sp - 3 350,44 zł + odsetki – 3 094,19 zł (złożony wniosek do Sądu)

• za energię elektryczną Nasz Dom  - 4 752,55 zł +  odsetki – 3 204 zł

• koszty sądowe - 112,50 zł.                                                       

ZALEGŁOŚCI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ:

• za energię P&A Cosmetics – 4 358,70 zł

• za energię B.K. Korduszewska – 126,21 zł  + odsetki 3,61                      

• za energię Firma Handlowo Usługowa “KAROL” – 104,78 zł     

ZASTĘPSTWO PROCESOWE DLA MECENAS  - 2  2 983,17   zł  
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ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W RZEKUNIU

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków budżetowych wynosi 15.802 zł wydatkowano kwotę 13.542,09 zł, co stanowi 85,7% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan wydatków budżetowych wynosił 15.802 zł wydatkowano kwotę 

13.542,09 zł. 

II. OŚWIATA i WYCHOWANIE

Działania  samorządów  są  bacznie  obserwowane  przez  wiele  podmiotów,  z  których  każdy  ma  swoje

oczekiwania. Podmiotami tymi są głównie rodzice, organy nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół, nauczyciele,

związki  zawodowe  skupiające  nauczycieli,  media  oraz  organizacje  pozarządowe.  Ponadto  oświata  zajmuje

dominujące  miejsce  w  budżecie  JST,  zarówno  po  stronie  dochodów,  jak  i  wydatków,  więc  z  natury  rzeczy

koncentruje uwagę radnych oraz podatników.

Do zadań oświatowych należy m. in.:

• zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. in. w zakresie edukacji publicznej,

• zakładanie  i  prowadzenie  publicznych  przedszkoli,  w  tym  z  oddziałami  integracyjnymi,  przedszkoli

specjalnych  oraz  innych  form  wychowania  przedszkolnego  (punktów  przedszkolnych  i  zespołów

wychowania  przedszkolnego),  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  oraz  łączenie  różnych  typów  szkół

w zespół,

• zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki,

• wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

• zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,

• wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych,

• sprawowanie nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

• zapewnienie warunków do odbycia rocznego wychowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie,

• zapewnienie dzieciom, których droga  do publicznego przedszkola lub szkoły przekracza 3 km, bezpłatnego

transportu i opieki,

• zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i  opieki  bądź zwrot  kosztów przejazdu

do ośrodka  umożliwiającego  realizację  obowiązku  rocznego  przygotowania  przedszkolnego   oraz

obowiązku szkolnego,

• kontrola spełniania przez młodzież obowiązku nauki,

• powierzenie stanowiska dyrektora szkoły oraz odwoływanie ze stanowiska kierowniczego,
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• udzielanie dotacji  dla publicznych i  niepublicznych szkół i  placówek prowadzonych przez podmioty inne

niż jst oraz pokrycie kosztów dotacji za ucznia pobierającego naukę w innej gminie,

• prowadzenie ewidencji prowadzonych przez jst niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

• udzielanie pomocy materialnej dla uczniów,

• przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych i nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego,

• zapewnienie  szkole  podstawowych  warunków  do  realizacji  przez  nauczyciela  zadań  dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych,

• stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,

• wyodrębnienie w planie finansowym środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenie rodzajów

świadczeń przyznawanych w ramach tych środków i warunków oraz sposobu ich przyznawania.

Plan wydatków budżetowych wynosił w 2019 r.  15.695.526 zł, wydatkowano kwotę 13.819.690,46 zł co stanowi

88,1% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 8.832.974,81 zł  przy planie 9.690637 zł. Wydatki

stanowiły 94% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 856.320,36 zł przy

planie 955.400 zł. Wydatki te stanowiły 86% planu.

Rozdział  80104  –  Przedszkola –  wydatkowano  kwotę  2.197.732,18  zł  przy  planie  2.629.100 zł.  Wydatki  te

stanowiły 83,6% planu.

Rozdział  80110  –  Gimnazja -   wydatkowano  kwotę  671.608,30  zł,  co  stanowi  83,9%  planu,  który  wynosił

800.400 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 425.357,07 zł, co stanowiło 78,1% planu,

który wynosił 544.800 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił  66,800 zł, wydatkowano

kwotę 44.450,69 zł. Kwota ta stanowi 66,5%.

Rozdział  80148 –  Stołówki  szkolne. Plan  wydatków wynosił  350.100 zł,  wydatkowano kwotę  313.517,82 zł.

Stanowi to 89,6% planu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci  i  młodzieży  w  szkołach  podstawowych,  gimnazjach,  liceach  ogólnokształcących,  liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.  Plan wydatków w tym rozdziale wynosi

493.650 zł wydatkowano 364.554,45 zł, co stanowi 73,8% planu.

Rozdział  80153 -  Zapewnienie  uczniom  prawa  do  bezpłatnego  dostępu  do  podręczników,  materiałów

edukacyjnych  lub  materiałów  ćwiczeniowych. Plan  wydatków  wynosił  63.939  zł,  wydatkowano  kwotę

62.434,28 zł, co stanowi 97,6 planu.
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił  60.700  zł, wydatkowano kwotę  50.740,50  zł,

co stanowi 83,6% planu.

Dochody w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Plan dochodów budżetowych wynosi  399 200,00 zł , wykonanie 378 388,41 zł, co stanowi  95 % planu

Rozdział  80101  –  Szkoły  Podstawowe  –  dochody  w  tym  rozdziale  wynoszą  26  023,56  zł  i  kształtują  się

następująco:

§ 0940   wpłaty z lat ubiegłych  wynoszą  - 4 297,21 zł   (w tym  zwrot za korektę za podręczniki od Wydawnictwa

kwota 24,72 dla Szkoły Podstawowej w Ołdakach oraz  wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej z ubiegłego roku dla

Szkoły Podstawowej  w Rzekuniu kwoty 2 060,00 i refundacji z PUP w kwocie 956,47 oraz wpływy z lat ubiegłych

za zniszczony podręcznik dla Szkoły Podstawowej w Dzbeninie w kwocie 21,00, a dla Szkoły Podstawowej w

Laskowcu z tytułu wynajmu hali sportowej z ubiegłego roku w kwocie 1 235,02 zł)

§ 0970   wpłaty pozostałe - 4 887,39 zł:

• Szkoła Podstawowa w Laskowcu - 4 813,64 zł zwrot od firmy WALD-GLOB Jan Radecki dla SP Laskowiec 

w kwocie 3 500,00 oraz odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za powstałą szkodę w kwocie 

1 313,64)

• Szkoła Podstawowa w Drwęczy  - 64,75 zł zwrot odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego

• Szkoła Podstawowa w Dzbeninie  - 9,00 zł zwrot za zniszczony podręcznik

§ 0750 – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń - 16 670,68 zł

• w Szkole Podstawowej w Laskowcu  - 5 006,35 zł

• w Szkole Podstawowej w  Rzekuniu - 11 664,33 zł

§ 0920 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat najemców - 168,28 zł

• w Szkole Podstawowej w Laskowcu - 46,78 zł

• w Szkole Podstawowej w  Rzekuniu - 121,50 zł

Rozdział 80103 – dochody ze w tym rozdziale wynoszą - 3 373,00 zł

§ 0660 – wpływy z tytułu świadczonych usług w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Laskowcu

Rozdział 80110 – Gimnazjum w Rzekuniu – dochody w tym rozdziale wyniosły  2 341,24 zł:

§ 0750 – wpływy z tytułu wynajmu hali - 1 996,33 zł

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek – 13,57 zł

§ 0940 – wpływy z lat ubiegłych stanowi kwota – 331,34 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – dochody w tym rozdziale wyniosły 190 246,34 zł:

§ 0660 – wpływy z tytułu świadczonych usług przez Przedszkole - 39 266,89 zł

§ 0670 – wpływy z tytułu wyżywienia dzieci - 134 537,75 zł

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat  - 149,49 zł    
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§  0970  –  wpływy  z  tytułu  zwrotu  kosztów   wychowania  przedszkolnego  za   uczniów  spoza  terenu  gminy  -

19 181,88 zł:

1) zwrot  z  Miasta  Ostrołęka  kosztów  wychowania  przedszkolnego  za  uczniów  spoza  terenu  gminy  kwota

7 583,22 zł,                                     

2) zwrot z Gminy Goworowo kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy 9 070,92 zł,

3) zwrot z Gminy Czerwin kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy 2 527,74 zł.       

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – dochody w tym rozdziale wyniosły 145 188,10 zł:

§ 0670 – wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie  - 153 514,52 zł

§ 0920 – wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie  - 0,08 zł

Liczba  nauczycieli  zatrudnionych  w  poszczególnych  szkołach  i  przedszkolu  oraz  liczba  etatów

pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019

Tabela 1. Liczba etatów w szkołach z podziałem na stopnie awansu zawodowego

szkoła bez stopnia
awansu

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

Gimnazjum
w Rzekuniu

Liczba
nauczyciel

i

Pełne etaty 6,28

Niepełne etaty 0,83 0,56 1,94

Razem etatów

Szkoła
Podstawowa
w Rzekuniu

Liczba
nauczyciel

i

Pełne etaty 2 6 3 20,11

Niepełne etaty 3,01 0,89 2,89

Razem etatów

Szkoła
Podstawowa
w Borawem

Liczba
nauczyciel

i

Pełne etaty 3 1 7,18

Niepełne etaty 0,67 0,96 0,28

Razem etatów

Szkoła
Podstawowa
w Dzbeninie

Liczba
nauczyciel

i

Pełne etaty 1 2,44 3 9

Niepełne etaty 1 1,03

Razem etatów

Szkoła
Podstawowa
w Laskowcu

Liczba
nauczyciel

i

Pełne etaty 4 2 11

Niepełne etaty 0,61 0,33 0,94

Razem etatów

Szkoła
Podstawowa
w Ołdakach

Liczba
nauczyciel

i

Pełne etaty 3 2 12,46

Niepełne etaty 0,96 1 0,83

Razem etatów

Szkoła Liczba Pełne etaty 1 5,28 1 5,54
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Podstawowa
w Drwęczy

nauczyciel
i Niepełne etaty 1,17 0,92

Razem etatów

Przedszkole
Samorządow
e w Rzekuniu

Liczba
nauczycieli

Pełne etaty 1 6 2 4

Niepełne etaty

Razem etatów

Razem etatów w gminie 13,28 33,24 14,78 84,63

Źródło: dane uzyskane od dyrektorów placówek oświatowych

Tabela 2. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych w szkołach w 2019 r.

szkoła

Stanowiska

pomoc
nauczyciela

Sekretarz
 szkoły/

sekretarka
intendentka woźna sprzątaczka konserwator

Pracownik
do pracy
lekkiej

szatniarka
robotnik

gospodarcz
y

kierownik
gospodarcz

y
kucharka

Pomoc
kuchenna

Gimnazjum w
Rzekuniu 1

Szkoła
Podstawowa
w Rzekuniu

1 2 2 1 1 1

Szkoła
Podstawowa
w Borawem

0,75 0,5 2,5

Szkoła
Podstawowa
w Dzbeninie

0,75 0,25 1

Szkoła
Podstawowa
w Laskowcu

1 1 1 0,5

Szkoła
Podstawowa
w Ołdakach

0,75 1 2,5 0,5

Szkoła
Podstawowa
w Drwęczy

0,75 1

Przedszkole
Samorządowe

w Rzekuniu
5 1 2 5 1

Źródło: dane uzyskane od dyrektorów placówek oświatowych

Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli

Zgodnie  z  art.  30a  ustawy  Karta  Nauczyciela  w  terminie  do  dnia  20  stycznia  każdego  roku  organ

prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim

roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń

oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W wyniku analizy przeprowadzonej za rok 2019 ustalono, że tylko w grupie nauczycieli  stażystów i mianowanych

zaszła konieczność wypłaty dodatku uzupełniającego z uwagi na niezapewnienie średniego wynagrodzenia. Jest to
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wynikiem zatrudniania nauczycieli na niepełne etaty, braku godzin ponadwymiarowych. Kwota ta w porównaniu do

lat ubiegłych drastycznie spadła do 41506,88 zł w porównaniu do lat ubiegłych co obrazuje  tabela

dodatek uzupełniający w latach 2016-19
Stopnie specjalizacji Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok2019

Stażysta -5598,52 -15479,77 -17420,02 -21844,5
Kontraktowy -7219,71 0 -45652,86 55772,43
Mianowany -44657,36 -68060,91 -60016,79 -19662,38
Dyplomowany -75875,57 -111109,79 -159818,98 159176

Razem: -133351,16 -194650,47 -282908,65 41506,88

Źródło: dane ZOG

Tabela 3. Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.

Lp. Stopień awansu
zawodowego

Wskaźniki
określone w
art. 30 ust.

3 Karty
Nauczyciela

Średnie
wynagrodzenie

Średnioroczna liczba
etatów ustalona dla

okresów
obowiązywania

poszczególnych kwot
bazowych

Suma iloczynów
średniorocznej
liczby etatów I

średnich
wynagrodzeń, o
których mowa w

art. 30 ust. 3
Karty

Nauczyciele,
ustalonych dla

okresów
obowiązywania
poszczególnych
kwot bazowych
8 x (kol. 4 x kol. 6)
+ (kol. 5 x  kol. 7)

Wydatki
poniesione w

roku na
wynagrodzeni

a w
składnikach
wskazanych
w art. 30 ust.

1 Karty
Nauczyciela

Kwota
różnicy (kol.
9 – kol. 8)

Od dnia
1 stycznia

do dnia
31 sierpni

a

Od dnia
1 wrześni
a do dnia
31 grudni

a

Od dnia
1 stycznia

do dnia
31 sierpni

a

Od dnia
1 wrześni
a do dnia
31 grudni

a

1
. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 stażysta 1oo% 3045,21 3337,55 6,66 11,81 319914,65 298070,15 -21844,50

2 kontraktowy 111% 3380,18 3704,68 21,96 28,92 1022387,40 1078159,83 55772,43

3 mianowany 144% 4385,10 4806,07 13,7 9,07 654971,18 635308,80 -19662,38

4 dyplomowany 184% 5603,19 6141,09 72,69 72,48 5038791,86 5197967,86 159176,00

Źródło: dane ZOG
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Uczniowie

W minionym roku szkolnym 2017/2018, jak i roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z ustaloną siecią szkół na terenie 

gminy Rzekuń, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń funkcjonowały:

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu,

2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem,

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu,

4. Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie,

5. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy,

6. Szkoła Podstawowa w Ołdakach,

7. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu.

Liczbę dzieci uczęszczających do wymienionych szkół przedstawiają tabele 4 i 5

Tabela 4. Liczba uczniów w szkołach publicznych w roku 2019

szkoła
Liczba

oddziałów
Liczba

uczniów

W tym:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gimnazjum
w Rzekuniu

3 84 84 84 84 84 84 84 0 0 0 0

Szkoła
Podstawowa
w Rzekuniu

16 346
346 346 346 346 346 346 361 361 361 361

17 361

Szkoła
Podstawowa
w Borawem

10
124

124 124 124 124 124 124 127 127 127 127
127

Szkoła
Podstawowa
w Dzbeninie

9
83

83 83 83 83 83 83 91 91 91 91
91

Szkoła
Podstawowa
w Laskowcu

10
104

104 104 104 104 104 104 133 133 133 133
133

Szkoła
Podstawowa
w Ołdakach

10
103

103 103 103 103 103 103 139 139 139 139
139

Szkoła
Podstawowa
w Drwęczy

8 56
56 56 56 56 56 56 53 53 53 53

9 53

Źródło: dane uzyskane z SIO
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Tabela 5. Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy Rzekuń w latach 2014-2018

Rok szkolny Gimnazjum
w Rzekuniu

Szkoła
Podstawowa
w Rzekuniu

Szkoła
Podstawowa
w Borawem

Szkoła
Podstawowa
w Dzbeninie

Szkoła
Podstawowa
w Laskowcu

Szkoła
Podstawowa
w Ołdakach

Szkoła
Podstawowa
w Drwęczy

2014/2015        177        250 58 66 74 149 46

2015/2016 176 258 61 66 73 149 59

2016/2017 185 244 68 62 73 143 48

2017/2018 127 305 73 68 85 142 57

2018/2019 0 346 124 83 104 103 56

Źródło: dane uzyskane z SIO

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach realizowana była podstawa programowa zgodnie z ramowymi planami 

nauczania oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: sportowe, przedmiotowe, koła zainteresowań.

Wychowanie przedszkolne

Na terenie gminy Rzekuń w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 funkcjonowały i funkcjonują następujące 

placówki realizujące wychowanie przedszkolne:

1. Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu,

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borawem,

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzbeninie,

4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Laskowcu,

5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ołdakach,

6. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Drwęczy.

Strona 16 z 22



Liczbę wychowanków publicznych placówek przedszkolnych przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Liczba
oddziałów

Liczba dzieci
Liczba

oddziałów
Liczba dzieci

Liczba
oddziałów

Liczba dzieci

Przedszkole 
Samorządowe w 
Rzekuniu

7 163 7 164 7 173

Oddział 
przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej
w Borawem

1 39 2 37 2 37

Oddział 
przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej
w Dzbeninie

2 27 2 20
2 21

Oddział 
przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej
w Laskowcu

2 30 2 32

2

34
3

Oddział 
przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej
w Ołdakach

2 30 2 32 2 30

Oddział 
przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej
w Drwęczy

2 23 2 16 2 14

Źródło: dane uzyskane z SIO
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Dowozy uczniów

W związku z faktem, że sieć szkół Gminy Rzekuń ustalona jest w sposób, który uniemożliwia wszystkim 

uczniom pobieranie nauki w swoim miejscu zamieszkania, zorganizowany jest dowóz do szkół autobusami. 

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 425.357,07 zł, co stanowi 78,1% planu, który wynosił 

544.800 zł.

Dowóz uczniów z poszczególnych miejscowości do szkół przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Liczba dzieci objętych dowozem do szkół

szkoła Miejsce zamieszkania Liczba dowożonych uczniów

Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
Czarnowiec, Daniszewo, Ławy,

Susk Stary
110

Szkoła Podstawowa w Borawem - 0

Szkoła Podstawowa w Dzbeninie Kamianka, Korczaki 28

Szkoła Podstawowa w Laskowcu - 0

Szkoła Podstawowa w Ołdakach
Przytuły Nowe, Rozwory, Przytuły
Stare, Zabiele, Nowa Wieś Wsch.

40

Szkoła Podstawowa w Drwęczy Susk Nowy 19

Źródło: dane uzyskane od dyrektorów placówek oświatowych
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Dożywianie

Liczbę dzieci korzystających ze stołówek szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Liczba dzieci korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

szkoła/przedszkole

Liczba uczniów korzystających z
posiłków dofinansowanych

Ogółem liczba uczniów
korzystających z stołówki szkolnejLiczba uczniów korzystających z

posiłków za pełną odpłatnością
rodziców

Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
20

127
107

Szkoła Podstawowa w Borawem
2

52
50

Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
5

28
23

Szkoła Podstawowa w Laskowcu
17

82
65

Szkoła Podstawowa w Ołdakach
24

91
67

Szkoła Podstawowa w Drwęczy
3

28
25

Przedszkole Samorządowe
w Rzekuniu

6
164

158

Źródło: dane uzyskane od dyrektorów placówek oświatowych

Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w 2019 r. wyniosły 134.537,75 zł.

Stypendia szkolne

Pomoc materialna dla uczniów -  plan wydatków wynosił 99.644 zł Wydatkowano kwotę 96.159,64 zł na wypłatę

stypendiów dla 109 uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.  Kwota  74.644 zł  pochodziła z dotacji,

natomiast kwota  21.515,64 zł ze środków własnych. Wydatkowana kwota stanowiła 96,5% planu.

Wyposażenie szkół w podręczniki

Ustawą za dnia  30  maja  2014 r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  niektórych  innych ustaw zostało

wprowadzone  prawo  uczniów  do  darmowych  podręczników.  Gmina  Rzekuń  zapewnienie  uczniom  prawa  do

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił w 2019 r.  63.939 zł. Wydatkowano kwotę 62.434,28 zł. Kwota ta
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pochodzi z otrzymanej dotacji  i stanowi 97,6% planu:

• wydatkowano  kwotę  618,16  zł  na  zakup  materiałów  do  obsługi  programu  rządowego  na  zakup

podręczników i ćwiczeń,

• wydatkowano kwotę 61.816,12 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019  i egzaminu klas ósmych w 
roku szkolnym 2018/2019

Tabela 10. Zestawienie Średnich wyników procentowych egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 
w porównaniu ze średnimi wynikami powiatu, województwa i kraju

Średni wynik

Część humanistyczna
Część matematyczno-

przyrodnicza
Język angielski

Liczba
uczniów

Język polski
Historia i

WOS
matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

Poziom
podstawowy

Poziom
rozszerzony

Gimnazjum 
w Rzekuniu 63 59 51 50 72 54 64

Gimnazjum 
w Ołdakach 71 53 42 48 70 52 15

Powiat 60 56 40 50 59 41

Województwo 
mazowieckie 66 62 47 48 73 58

Kraj 57 62 40 47 62 45 354094

Źródło: http://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=373 oraz https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_GIMNAZJALNY/Informacje_o_wynikach/
2018/20180614%20EG%20informacja.pdf
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Tabela 11. Zestawie średnich wyników procentowych egzaminu gimnazjalnego w latach 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gimnazjum w Rzekuniu

Historia, wos 61,2 61,6 53,7 60,4 61 59

Język polski 61,3 58,9 73,1 71,9 71 63

przyroda 55,5 48,5 54,2 57,5 60 50

matematyka 56,3 50,0 56,9 52,5 58 51

Język angielski
podstawowy

70,3 63,6 62,5 63,1 67
72

Język angielski
rozszerzony

43,4 42,5 42,1 44,2 50
54

Gimnazjum w Ołdakach

Historia,wos 54,8 62,4 58,1 57,2 55 53

Język polski 65,9 58,8 69,8 68,4 64 71

przyroda 47,8 54,8 61,2 55,7 56 48

matematyka 50,7 54 57,9 51,6 57 42

Język angielski
podstawowy

78,7 62,7 68,6 80,2 68
70

Język angielski
rozszerzony

39,0 47,5 45,2 48,1 46
52

Język 
niemiecki 
podstawowy

53,0 - - - -
-

Język 
niemiecki 
rozszerzony

- - - - -
-

Źródło: zestawienie własne ZOG
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Tabela 12. Zestawienie średniego wyniku ze sprawdzianu klas ósma na tle wyników średnich w innych obszarach 
roku szkolnym 2018/2019 (W  roku  szkolnym 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna nie organizowała sprawdzianu klas VI
ze względu na wejście w życie reformy szkolnictwa)

Średni wynik

Język polski matematyka Język angielski Język niemiecki

Szkoła Podstawowa
w Rzekuniu 69 50 61 37

Szkoła Podstawowa
w Borawem 71 55 62 -

Szkoła Podstawowa
w Dzbeninie 64 34 42 -

Szkoła Podstawowa
w Laskowcu 77 37 59 -

Szkoła Podstawowa
w Ołdakach 57 42 40 -

Szkoła Podstawowa
w Drwęczy 87 59 73 -

Średni wynik dla szkół
publicznych w gminie

Rzekuń
67 46 57

37

Powiat 62 41 46 18

Województwo
mazowieckie

67 50 64
42

Kraj 62 42 52 40

Źródło: http://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=373 oraz https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_GIMNAZJALNY/Informacje_o_wynikach/
2018/20180614%20EG%20informacja.pdf

Sporządził: Danuta Orzołek

Rzekuń, dnia 31 marca 20120 r.
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