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I. OGÓLNA CHARAKTERYSKA GMINY ORAZ WŁADZ GMINY

1.1 Informacje ogólne.

Gmina Dąbrówka jest gminą wiejską, zlokalizowaną w centralnej części województwa mazowieckiego 

w powiecie wołomińskim.

Gmina graniczy:

• od północy z gminą wiej ską Somianka (powiat wyszkowski)

• od północnego-wschodu z gminą wiej ską Zabrodzie (powiat wyszkowski)

• od południowego-wschodu z gminą miej sko-wiej ską Tłuszcz (powiat wołomiński)

• od południa z gminą wiej ską Klembów (powiat wołomiński)

• od zachodu z gminą miejsko-wiejską Radzymin (powiat wołomiński)
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Rysunek 1. Położenie Gminy Dąbrówka w województwie mazowieckim i powiecie wołomińskim
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Siedzibą gminy jest miejscowość Dąbrówka.

Pod względem ukształtowania terenu gmina Dąbrówka należy do terenów płaskich, położona jest na Nizinie 

Środkowo-Mazowieckiej w dolinie rzeki Bug.

Powierzchnia gminy wynosi 10 922 ha, z czego użytki rolne stanowią 7 599 ha ogólnej powierzchni gminy, 

lasy i grunty leśne 2 226 ha. Pod zabudowę mieszkaniową mamy przeznaczone 1 762 ha pod zabudowę 

usługową 338 ha.
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Rysunek 2. Rodzaje gruntów w gminie Dąbrówka
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1.2 Władze lokalne i gminne oraz gminne jednostki organizacyjne.

W skład Rady Gminy Dąbrówka wchodzi 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:

• Komisja Rewizyjna

• Komisja Skarg i Wniosków

• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

• Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

• Komisja Gospodarcza

• Komisja Budżetowa

Gminne jednostki organizacyjne:

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce

• Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce

• Zakład Gospodarki Komunalnej

• Gminne Centrum Kultury

• Gminna Biblioteka Publiczna

• Przedszkole Samorządowe pod "Wesołym Ekoludkiem"

• Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce

• Zespół Szkół w Józefowie

• Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce

• Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach

Jednostką pomocniczą Gminy są sołectwa. Na naszym terenie jest 27 sołectw.

• Chajęty

• Chruściele

• Cisie

• Czarnów

• Dąbrówka

• Dręszew

• Działy Czarnowskie

• Guzowatka

• Józefów

• Karolew

• Karpin

• Kołaków
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• Kowalicha

• Kuligów

• Lasków

• Ludwinów

• Małopole

• Marianów

• Ostrówek

• Sokołówek

• Stanisławów

• Stasiopole

• Ślężany

• Teodorów

• Trojany

• Wszebory

• Zaścienie

Somianka
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Rysunek 3. Podział Gminy Dąbrówka na sołectwa
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1.3 Ludność i dynamika zmian

Gminę Dąbrówka, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zamieszkuje ponad 

7 929 mieszkańców.

Stan na dzień Liczba ludności

31.12.2015 r. 7 765

31.12.2016 r. 7 842

31.12.2017 r. 7 862

31.12.2018 r. 7 929
Tabela nr 1. Liczba ludności 2015-2018

Ludność gm. Dąbrówka dynamika zmian
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7700 

7650
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Ludność gm. Dąbrówka dynamika zmian

Rysunek 4. Ludność gm. Dąbrówka dynamika zmian

Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt osiedlania się na 

terenie gminy nowych mieszkańców, przybywających z okolicznych regionów, świadczy o jej atrakcyjności 

i ma duże znacznie dla perspektywy dalszego rozwoju.
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II. OCENA FINANSÓW GMINY ZA ROK 2018

2.1 Ogólna charakterystyka

Dochody Gminy Dąbrówka w 2018 roku wyniosły 43 054 082,88 zł, co stanowi 98,3% założonego planu. 
Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 39 095 194,39 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego 
wynoszącego 39 752 199,85 zł.

Wykonanie dochodów ogółem, w tym: 43 054 082,88

- dochodów bieżących

- dochodów majątkowych

39 095 194,39 

3 958 888,49

Dochody Gminy Dąbrówka w 2018 roku
37,51%

16,31%

23,36% 22,82%

i dochody własne ■ udziały w PIT i CIT ■dotacje subwencje

Wykres nr 1. Dochody Gminy Dąbrówka w 2018 roku

2018

Nazwa -  treść
plan wykonanie

0/%
wykonania struktura %

1 2 3 4 5

DOCHODY WŁASNE 10 858 874,67 10 056 357,40 92,6 23,4
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH 
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 
PAŃSTWA 6 954 448,00 7 022 917,52 101,0 16,3
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU 
PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ 26 000 786,46 25 974 807,96 99,9 60,3
w tym:

- Subwencje 9 824 562,00 9 824 562,00 100,0 22,8
- Dotacje 16176 224,46 16150 245,96 99,8 37,5

OGÓŁEM 43 814 109,13 43 054 082,88 98,3 100,0
Tabela nr 2. Struktura dochodów w 2018
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Wykonanie dochodów ogółem 43 054 082,88

Wykonanie podstawowych dochodów 13 372 897,67
podatkowych (PDP)

Lp. Podstawowe dochody podatkowe Gminy Dąbrówka w 2018 roku kwota
1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 110 438,52
2. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 6 912 479,00
3. Podatek rolny 179 806,49
4. Podatek od nieruchomości 5 316 270,08
5. Podatek leśny 71 918,52
6. Podatek od środków transportowych 197 433,17
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 15 205,94
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 472 839,55
9. Wpływy z opłaty skarbowej 39 273,00
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 57 233,40

Razem 13 372 897,67
Tabela nr 3. Podstawowe dochody podatkowe Gminy Dabrówka w 2018 roku

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Dąbrówka
0,11% _  o,29% W 2018 rokU

"" .0,43%

1,48% . 3,54% o,83%
CIT

PIT

rolny

nieruchomość

leśny

transportowy

KP

pccp

skarbowa

eksploatacyjna

Wykres nr 2. Podstawowe dochody podatkowe Gminy Dąbrówka w 2018 roku

Podstawowym dochodem Gminy w 2018 roku były dotacje (37,5%), następnie subwencje (22,8%), dochody 

własne (23,4%) dalej udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (16,3%). Grupa 

podstawowych dochodów podatkowych stanowi 31,0% dochodów ogółem. Największy udział stanowią 

wpływy z tytułu PIT (51,6%) (jest to ściśle powiązane z dobrą koniunkturą gospodarczą w kraju i 

zmniejszającym się bezrobociem). Drugą znaczącą pozycją są wpływy z podatku od nieruchomości 

(39,7%), jest to podatek o największym potencjale dochodowym wśród podatków lokalnych. Dochody z 

podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych i pozostałych stanowią 8,6% dochodów.
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Wykonanie dochodów ogółem 43 054 082,88

Wykonanie dochodów majątkowych 3 958 888,49

Dochody majątkowe Gminy Dąbrówka w 2018

Lp. Kwota

1. 1 739 425,00 dotacja z PROW WM (przebudowa dróg gminnych Dąbrówka-Lasków i Kołaków)
2. 969 408,00 dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (przebudowa dróg Zaścienie, Wszebory, 

Małopole)
3. 400 000,00 dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (boisko w Dąbrówce)
4. 300 000,00 dotacja z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -  2020) (boisko w 

Dąbrówce)
5. 100 000,00 dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego (przebudowa drogi Zaścienie- 

Karolew)
6. 10 000,00 dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego (MIAS - Kuligów siłownia 

zewnętrzna)
7. 381 335,24 zwrot do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2017 roku
8. 36 982,04 dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (refundacja fundusz sołecki)
9. 21 738,21 sprzedaż mienia gminnego

Ogółem 3 958 888,49

Tabela nr 4. Dochody majątkowe Gminy Dąbrówka w 2018

Grupę dochodów majątkowych w większości stawią dotacje pozyskane zarówno z krajowych jak i unijnych 

programów wspierających finansowanie inwestycji gminnych. Ze sprzedaży mienia gmina pozyskuje 

śladowe wpływy do budżetu.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wykres nr 3. Realizacja dochodów w latach 2006-2018

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że dochody gminy z roku na rok skutecznie wzrastają -  głównie 

dzięki udziałom w PIT a także środków z dotacji. Atrakcyjne położenie gminy wzdłuż trasy S8 powinno
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w przyszłości generować jeszcze większe wpływy do budżetu w postaci podatku od nieruchomości. 

Ważnym aspektem dla władz powinno być podjęcie działań mających na celu wzrost bazy dochodowej tak 

w zakresie dochodów lokalnych jak i podatków dochodowych.

Wydatki Gminy w 2018 roku wyniosły 49 021 143,20 zł, co stanowiło 94,8% założonego planu. 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 37 621 140,86 zł, co stanowi 96,2% planu wynoszącego 

39 083 094,89 zł. Wydatki majątkowe na plan 12 648 098,24 zł wykonano w wysokości 11 400 002,34 zł, co 

stanowi 91,1%.

Rodzaj wydatków

Plan na 2018 Wykonanie w 2018

Kwota (zł) Struktura (%) Kwota (zł) Struktura (%) % wykonania

Inwestycyjne 12 648 098,24 24,4 11 400 002,34 23,3 91,1

Bieżące 39 083 094,89 75,6 3 7 621 140,86 76,7 96,2

O g  ó ł e m 51 731193,13 100,0 49 021143,20 100,0 94,8

Tabela nr 5. Struktura wydatków 2018

Wykonanie wydatków ogółem 49 021 143,20

Wykonanie wydatków bieżących 37 621 140,86

Dział Nazwa działu -  wydatki bieżące Plan wykonanie
% wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 157 407,89 157 159,41 99,8
600 Transport i łączność 1 211 303,77 1 189 161,18 98,2
700 Gospodarka mieszkaniowa 44 000,00 19 154,25 43,5
710 Działalność usługowa 74 718,00 66 691,87 67,5
720 Informatyka 67 000,00 53 116,46 79,3
750 Administracja publiczna 4 698 743,00 4 345 415,14 92,5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
113 046,00 107 150,31 94,8

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 608 974,91 589 183,02 96,7

757 Obsługa długu publicznego 380 000,00 367 876,39 96,8
758 Różne rozliczenia 10 000,00 0,00 0,0
801 Oświata i wychowanie 14 089 327,00 13 473 441,70 95,6
851 Ochrona zdrowia 221 606,56 172 917,46 78,0
852 Pomoc społeczna 1 419 903,00 1 268 889,43 89,4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 357,00 11 381,04 69,9

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 282 769,00 272 296,41 96,3
855 Rodzina 11 058 679,00 11 016 531,58 99,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 437 271,95 3 336 475,71 97,1

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 983 000,00 982 985,94 100,00

926 Kultura fizyczna 208 987,81 191 313,56 91,5
OGÓŁEM 39 083 094,89 37 621140,86 96,2

Tabela nr 6. Wydatki bieżące 2018

Grupa wydatków bieżących ma charakter powtarzalny i liniowy. Z danych przedstawionych powyżej 

wynika, że w Gminie szczególnie jeden dział determinuje poziom wydatków, mianowicie jest to oświata
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i wychowanie, która pochłania 35,8% wydatków bieżących ogółem. Należy zauważyć, że jest to typowe 

zjawisko dla samorządów ponieważ wynika z ustawowo powierzonych zadań. Ważnym zagadnieniem 

powinno być badanie relacji kosztów funkcjonowania szkół w stosunku do dochodów uzyskiwanych 

z subwencji oświatowej. Kolejna grupą, co do wielkości w strukturze ogółem są środki przeznaczane na 

finansowanie zadań związanych z utrzymaniem podstawowej grupy społecznej jaką jest rodzina (29,3%). Ta 

grupa wydatków stanowi zadania z kategorii zadań zleconych finansowanych z dotacji otrzymywanych 

z budżetu państwa. Pozostałe wydatki obejmują różnego rodzaju koszty związane z funkcjonowaniem 

jednostek budżetowych i realizowanych przez nie zadań.

Widoczny powyżej przyrost grupy wydatków bieżących dla poszczególnych lat jest wynikiem 

systematycznego wzrostu zadań jakie gmina otrzymuje do realizacji (zadań w zakresie oświaty, pomocy 

społecznej, rozszerzone zostały także obowiązki gmin w zakresie zadań zleconych).

Wykonanie wydatków ogółem 49 021 143,20

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 11 400 002,34
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Łączne nakłady 
finansowe

Wydatki
zrealizowaneLp. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku Plan

1 2 3 4 5

1
Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 
2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa ) 1 173 840,50 56 615,00 29 520,00

2

Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości:Dręszew- 
Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb 
Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, 
Lasków, Chajęty, Ludwinów, Czarnów

3 381 309,00 1 104 687,00 1 091 453,36

3 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany 996 500,00 526 500,00 525 711,55

4 Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości 
Ślężany 126 000,00 126 000,00 125 401,05

5 Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości 
Kowalicha 28 000,00 28 000,00 27 093,01

6 Modernizacja SUW w Kuligowie i Dąbrówce 95 100, 95 100,00 89 568,99

7 Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi 
powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka 260 000 255 000,00 255 000,00

8 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole 470 000, 260 000,00 260 000,00

9 Budowa zatoki autobusowej w msc. Czarnów 70 000,00 70 000,00 70 000,00

11 Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w msc. Zaścienie i 
Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole 1 475 200,00 1 475 200,00 1 387 608,77

12
Modernizacja dróg gminnych (Chruściele; Dąbrówka, ul. Sosnowa; 
Ludwinów; Kuligów ul. Kościelna, przebudowa drogi gminnej 
Zaścienie -Karolew, odwodnienie, budowa peronów)

495 000,00 495 000,00 440 579,79

13 Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie (FS Cisie - 5 000,00) 450 000,00 400 000,00 398 970,83

14 Budowa chodników przy drogach gminnych (Marianów) 655 000,00 11 000,00 11 000,00

15 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie (Dręszew - 
26 723,53FS) 186 023,53 186 023,53 185 527,51

16 Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach 
Dąbrówka i Lasków 2 459 160,00 1 394 009,00 1 393 385,30

17 Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i 
Wszebory 1 095 350,00 553 466,00 528,90

18 Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków 1 926 990,00 1 891 990,00 1 891 592,89

19 Zakup gruntu 73 276,47 73 276,47 66 339,00

21 Zakupy informatyczne 38 000,00 38 000,00 30 468,98

22 Zakup samochodu dla KPP w Radzyminie 25 000,00 25 000,00 25 000,00

23 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka 500 000,00 500 000,00 500 000,00

24 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kołaków 260 000,00 260 000,00 260 000,00

25 Dofinansowanie w zakupie zestawu do wyważania drzwi OSP 
Ludwinów-Józefów 2 622,00 2 622,00 2 622,00
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26 Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Kołaków - 10 000,00FS); 
(Zaścienie - 18 380,58FS)- modernizacja strażnic) 119 880,58 119 880,58 119 144,59

28 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w 
Guzowatce - (budowa parkingu i zatoki autobusowej) 188 000,00 188 000,00 187 404,56

30 Zakup samochodu specjalistycznego 129 301,00 129 301,00 128 693,00

33 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 505 000,00 155 000,00 132 467,31

34 Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej 44 000,00 44 000,00 42 371,50

35 Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 33 290,00 33 290,00 21 303,60

36 Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 14 010,00 14 010,00 13 609,95

38

Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka 
poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
-  Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce -  
wariant 200 treningowy

1 350 013,00 1 328 115,00 1 327 785,47

39 Budowa ogrodzenia przy gminnym boisku w Dąbrówce 32 000,00 32 000,00 31 857,00

40

Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych 
(Lasków, Kołaków - 10 000,00 FS; Chajęty, Chruściele - 4 
353,00FS; Kuligów, Sokołówek - 12 992,42FS; Marianów - 15 
000,00FS; Ludwinów, Czarnów - 5 000,00FS; Guzowatka, Małopole 
- 2 000,00FS; Ślężany - 17 000,00FS)

318 045,42 318 045,42 285 549,82

41 Utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej w Kuligowie 28 500,00 28 500,00 28 433,91

Ogółem 19 004 411,00 12 217 631,00 11 400 002,34

Tabela nr 7.Realizacja wydatków inwestycyjnych 2018

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku stanowiły 23,3% wydatków zrealizowanych ogółem. Głownie były to 
zadania realizowane z zakresu infrastruktury drogowej (55,2%) -  budowa dróg i chodników; infrastruktury 
wodociągowej (16,6%) -  budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami; infrastruktury sportowej (14,6%) 
-  budowa boisk i placów zabaw; z zakresu bezpieczeństwa publicznego (8%) - zakup sprzętu ppoż,
modernizacja strażnic.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wykres nr 5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w latach 2006-2018

Wydatki inwestycyjne w gminie uznawane są za czynnik decydujący o jej rozwoju. Zwiększona aktywność 
inwestycyjna w latach 2017 -  2018 była wynikiem ukierunkowania na zidentyfikowane potrzeby 
mieszkańców. Priorytetem było zwodociągowanie całego obszaru gminy jak również odbudowa 
infrastruktury drogowej, sportowej i rekreacyjnej.

2.2 Fundusz sołecki w 2018 roku

Lp. N azwa sołectwa N azwa zadania, przedsięwzięcia

Zrealizowane wydatki /z ł /

Plan Wykonanie

1 Cisie
Poprawa stanu dróg w miejscowości Cisie -  7 818,61 
Udział w budowie chodnika w miej scowości Cisie -  5 000,00 12 818,61 12 818,61

2
Chruściele

Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców - 4 513,27 
Projekt budowy placu zabaw - 4 353,00 
Remont ogrodzenia placu wiejskiego - 5 647,00

14 513,27
8 251,40 

5 647,00
3 Czarnów Budowa placu zabaw -  5 000,00

Remont dróg gminnych -  11 121 ,03 (ul. Długa, ul. Piaskowa, ul. Leśna) 16 121,03
4 353,00 

11 121,03
4 Chajęty Remont budynku wiejsko-strażackiego - 14 795,71

Naprawa nawierzchni na ul Cichej oraz innych dróg gminnych -  14 795,71 29 591,42
14 703,24 
14 793,95

5 Dręszew Budowa chodnika 26 723,53 26 723,53
6

Dąbrówka
Modernizacja dróg gminnych:
- ul. Łąkowa (10 000,00), ul. Sosnowa (8 000,00), ul. T. Kościuszki (2 000,00), 
ul. Kościelna (4 000,00), droga nr 397, 398 (8 000,00)

Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka - 8 324,29
40 324,29

32 000,00 

7 819,96
7 Działy

Czarnowskie
Budowa chodnika przez wieś Działy Czarnowskie -  11 993,00 11 993,00 11 808,00

8
Guzowatka

Zakup wiaty przystankowej -  5 000,00 
Poprawa nawierzchni dróg gminnych -  20 000,00 
Poprawa oświetlenia -  5 199,76

30 199,76
25 000,00 

5 199,76

9 Józefów Dofinansowanie prac remontowych w strażnicy OSP Ludwinów-Józefów 22 552,05 22 552,05

10 Karolew Odwodnienie dróg gminnych 16 251,38 16 251,38
11

Karpin
Modernizacja dróg gminnych -  17 000,00
Modernizacja oświetlenia - 11 500,00
Integracja mieszkańców (akcja sprzątanie lasu) -  1 134,88

29 634,88
17 000,00 
11 500,00 

939,66
12

Kołaków
Modernizacja placu zabaw -  10 000,00 
Modernizacja strażnicy OSP Kołaków -  10 000,00 
Modernizacja dróg gminnych -  4 250,00 
Udrażnianie rowów wzdłuż dróg gminnych -  4 255,10

28 505,10
10 000,00

10 000,0 
8 505,10
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13
Kuligów

Modernizacja placu zabaw -  934,80zł
Zakup wyposażenia do siłowni w budynku OSP Kuligów -  4 065,20zł 
Remont dróg gminnych -  14 970,00
Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP na siłownię - 7 450,00 
Dofinansowanie działalności TGW „Nadbużanki” -  1 476,18

28 896,18

934,80 
4 065,20 

14 700,94 
7 450,00 
1 476,18

14 Kowalicha Remont i modernizacja dróg -  5 076,41 
Modernizacja ul. Lipowej i Wierzbowej -  13 000,00 18 076,41 18 076,11

15
Lasków

Organizacja imprezy integracyjnej -  4 000,00 
Remont budynku strażnicy -  6 000,00 
Utwardzenie dróg gminnych -  17 395,60 
Zakup tablic informacyjnych -  2 500,00

29 895,60
4 000,00 
6 000,00 

17 393,68 
2 500,00

16 Ludwinów Remont i modernizacja OSP Ludwinów -  Józefów 20 292,50 20 292,50
17

Małopole
Wymiana oświetlenia ulicznego -  17 985,42 
Utwardzenie dróg gminnych -  5 000,00 
Rozbudowa placu zabaw -  2 000,00

24 985,42
17 985,42 
5 000,00 
2 000,00

18 Marianów Budowa placu zabaw -  15 000,00 
Zakup tablicy z nazwami ulic -  1 000,00 
Zakup tablic informacyjnych - 1 902,59

17 902,59
15 000,00 
2 902,58

19 Ostrówek Naprawa dróg gminnych 15 208,52 15 208,35

20 Sokołówek
Doposażenie placu zabaw i siłowni - 6 000,00 
Budowa chodnika wokół placu zabaw -  6 992,42 12 992,42 12 982,05

21 Stasiopole Budowa mostku i naprawa przepustów na drogach gminnych 9 950,71 9 950,71
22 Stanisławów Zakup i montaż lamp LED -  oświetlenie uliczne 10 819,77 10 332,00

23
Ślężany Wykonanie projektu i renowacja placu zabaw -  17 000,00 

Zorganizowanie sołeckiego Dnia Dziecka -  1 076,41 18 076,41 18 076,41

24 Trojany
Nagłośnienie świetlicy -  5 000,00 
Zakup altanki -  10 000,00 
Remont dróg gminnych -  16 720,62

31 720,62
4 999,02 

10 000,00 
16 720,62

25 Teodorów Naprawa dróg dojazdowych we wsi Teodorów 11 949,55 11 949,40
26 Wszebory Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych 25 984,83 25 984,83
27 Zaścienie Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku OSP Zaścienie 18 380,58 18 380,58

OGÓŁEM 574 360,43 571 349,05
Tabela nr 8.Realizacja funduszu sołeckiego 2018

Fundusz sołecki jest to finansowy mechanizm partycypacji mieszkańców w realizację zadań gminy, 

gwarantujący faktyczny udział w zarządzaniu lokalną społecznością, poprzez decydowanie o sposobie 

wydatkowania części budżetu gminy na realizację zadań uznanych za najistotniejsze dla mieszkańców danej 

wspólnoty. Fundusz sołecki w Gminie jest realizowany od 2010 roku, a w 2018 roku stanowił 1,16% 

poniesionych wydatków ogółem. Obszary przedmiotowe środków poniesionych na poszczególne 

przedsięwzięcia zgłoszone przez 27 sołectw to: transport i łączność, kultura fizyczna, ochrona 

przeciwpożarowa oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wynik budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku

Planowany deficyt 7 247 702,00

Wykonanie -  deficyt 5 967 060,32

Odnotowany deficyt budżetowy w 2018 roku jest wynikiem rozszerzonego zakresu finansowania inwestycji. 
Powstała nierównowaga pomiędzy osiągniętymi dochodami a poziomem zrealizowanych wydatków została 
sfinansowana przychodami zwrotnymi tj. pożyczkami i kredytami. Występowanie deficytu nie jest 
zjawiskiem negatywnym, należy jednak kontrolować jego poziom, tak z punktu widzenia wymogów prawa 
jak i uwarunkowań ekonomicznych.
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10 336 532,00Planowane przychody

Wykonanie 8 392 018,21

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 20 593 703,70 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 15 876 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 4 717 703,70 zł.

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

5,0%
0,0%

Zadłużenie Spłaty rat i
Gminy odsetek

Stan na 31.12.2018r.

Wykres nr 6. Dług Gminy na dzień 31grudnia 2018 roku

Zadłużenie gminy w 2018 roku osiągnęło wysoki poziom stanowiący 47,8% zrealizowanych dochodów. Na 

finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań podpisane zostały nowe 

zobowiązania łącznie na kwotę 8 392 018,21zł, w tym:- kredyty długoterminowe -  7 800 000,00zł, - 

pożyczka preferencyjna -  210 965,21zł,- pożyczka na wyprzedzające finansowanie -  381 053,00zł. Obsługa 

zadłużenia wraz ze spłatą należnych rat stanowiła 6,8% zrealizowanych dochodów. Indywidualny wskaźnik 

zadłużenia wyniósł 4,4% przy dopuszczalnym 6,7%.

Planowaną spłatę zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:
Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kwota 2 404 825,00 1 914 353,00 2 442 869,74 2 4 78 2 73,50 3 239 382,46 4 034 500,00 4 079 500,00

Tabela nr 9. Planowana spłata zadłużenia w latach 2019-2025
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Zadłużenie Gminy Dąbrówka w latach 2006-2018

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wykres nr 7. Zadłużenie Gminy Dąbrówka w latach 2006-2018

Dług zaciągany był przez Gminę na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia 

w dochodach budżetowych. Realizacja w dwóch minionych latach inwestycji na dużą skalę, tj. w roku 

2017 -  9 821 661,77zł i w roku 2018 -  11 400 002,34 zł, przełożyła się na bardzo duży wzrost zobowiązań 

długoterminowych (o kwotę 11 508 411,66zł). To spowodowało, że Gmina nie może sobie pozwolić na 

zaciąganie nowych przychodów zwrotnych na porównywalnym poziomie. Pomimo zauważalnego faktu, że 

dochody zwrotne mogą dać gminie podstawę do zwiększania wydatków inwestycyjnych, powodują one 

jednak zaciąganie zobowiązań finansowych o określonych kosztach, a niekontrolowane zadłużanie jest 

zjawiskiem niebezpiecznym, mogącym prowadzić do zachwiania, a nawet utraty płynności finansowej. 

Patrząc na kwotę zadłużenia, Gmina nie powinna wykonywać żadnych ruchów, które nadmiernie wpłyną na 

zwiększenie już dość wysokiego długu. Jednak jeśli będzie wola realizacji jeszcze większych inwestycji 

rozwiązaniem może być a nawet niezbędna będzie restrukturyzacja zaciągniętych kredytów w celu 

wydłużenia okresu ich spłaty, a także stały monitoring wydatków bieżących przy zastosowaniu badania 

relacji kosztów funkcjonowania poszczególnych obszarów w stosunku do uzyskiwanych dochodów.
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2.3 Majątek Gminy

Wartość mienia komunalnego Gminy Dąbrówka na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem - 

94 957 542,49 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń. Ogółem wartość umorzeń środków trwałych 

oraz wyposażenia wynosi 33 114 987,28 zł. Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą 

zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.
MIENIE KOMUNALNE GMINY DĄBRÓWKA

Stan na
ostatni dzień Stan na w bezpośrednim w zarządzie jednostek wieczyste

Wyszczególnienie roku 31.12.2018 r. la rządzie budżetowych użytkowanie
poprzedniego

i 2 5 6 7 8

I. Grunty ogółem 
(ha) w tym:

157,8011 159,363 3 035 319,60 242 444,00 31 600,00

Rolne - - - -
Działki budowlane 9,61 9,61 1 447 218,85 - -
Tereny rekreacyjne 1,23 1,23 - 31 600,00
Pozostałe grunty 146,9611 148,523 1 588 100,75 242 444,00 -

II. Lasy - - - - -
III. Parki - - - - -
IV. Budynki -  liczba 
Ogółem, w tym: 39 41 6 209 669,55 14 947 390,18
Mieszkalne 3 3 245 770,00 83 351,72 -

Obiekty szkolne 11 11 - 13 904 294,75 -
Obiekty służby zdrowia 3 3 1 225 740,03 - -
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 22 24 4 738 159,52 959 743,71 -
V. Budowle i
urządzenia techniczne w tym: 58 269 427,85 4 536 630,18
Wodociągi - długość (km) 116 5667 125,9802 19 589 507,51 - -

Kanalizacja 26,6626 26,6626 9 036 619,35 - -
Oświetlenie uliczne 18 20 680 056,11 - -
Urządzenia 132 136 6 711 736,57 268 800,73 -
Drogi 30,739 37,091 14 204 928,62 - -
Obiekty sportowe 28 28 2 269 745,42 3 786 235,27 -
Ogrodzenia 14 15 158 241,68 97 606,03 -
Punkty czerpalne -  studnie 17 17 339 312,11 9 738,83 -
Pozostałe obiekty 33 36 5 279 280,48 374 249,32 -
VI Środki transportu 23 27 2 562 425,21 410 558,71 -
- samochody służbowe 4 7 242 962,64 29 840,00 -
- samochody służbowe na wyposażeniu: 
OSP, ZGK, Oświaty

19 20 2 319 462,57 380 718,71 -

VII. WYPOSAŻENIE, NARZĘDZIA, 
PRZYRZĄDY

14 15 64 265,32 152 738,37 -

Razem środki trwałe (011) - - 70 141 107,53 20 289 761,44 31 600,00
VIII. Wartości niematerialne i prawne 
(020) 67 65 267 351,25 127 534,43

-

IX. Pozostałe środki trwałe (013) - - 792 890,09 2 713 547,20 -
Urząd Gminy - - 416 026,86 - -
OPS - - - 83 890,73 -
ZGK - - - 73 592,49 -
OŚWIATA - - - 2 315 574,61 -
Jednostki OSP - - 376 863,23 - -
GCK - - - 131 600,11 -
GBP - - - 108 889,26 -
X. ZBIORY BIBLIOTECZNE (014) - - - 593 750,55 -
GBP 390 326,55
Biblioteki szkolne - - - 202 924,00
OGÓŁEM - - 71 201 348,87 23 724 593,62 31 600,00
Inwestycje w budowie (080) 1 560 019,26
Tabela nr 10. Mienie komunalne 2018
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Wykres nr 8. Struktura mienia komunalnego 2018
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III. NFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

3.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Obszar Gminy Dąbrówka zajmuje powierzchnię 10 922 ha. Tereny Gminy Dąbrówka objęte obecnie 

obowiązującymi planami miejscowymi stanowią 22% powierzchni Gminy, co wynosi ok. 2 432,4 ha.

Zestawienie powierzchni Gminy objętej 
■ ■ ••• • obowiązującymi planami miejscowymi

■ Obszar Gminy Dąbrówka 
objęty planami miejscowymi

■ 2. Obszar Gminy Dąbrówka 
nie objęty planami 
miejscowymi

Wykres nr 9. Zestawienie powierzchni Gminy objętej obowiązującymi planami miejscowymi.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka występuje najwięcej terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę rekreacyjną co stanowi aż 72,4% powierzchni 

planów miejscowych, terenów usługowych jest zaledwie 13,9% powierzchni planów miejscowych, tereny 

użytkowane rolniczo stanowią w planach miejscowych obszar 1,4%, tereny komunikacyjne stanowią 9,3% 

powierzchni planów miejscowych, pozostałe tereny (zieleń, zabudowa rekreacyjna i inne) stanowią 3% 

powierzchni planów miejscowych.

Zestawienie poszczególnych terenów objętych 
planami miejscowymi [%]

■ zabudowa mieszkaniowa

■ zabudowa usługowa

■ tereny użytkowane rolniczo

■ tereny komunikacji

■ Inne tereny (zieleń, zabudowa 
zagrodowa)

Wykres nr 10. Procentowe zestawienie poszczególnych terenów objętych planami miejscowymi.

3,0%

[%]
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Gmina Dąbrówka chcąc realizować politykę wskazaną w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Dąbrówka IX/53/2003 

z dnia 10 lipca 2003 r., przystąpiła do sporządzenia 6 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze o łącznej powierzchni: 378,6 ha. Obecnie realizowane są następujące plany 

miejscowe:

Powierzchnia
L.P. Nazwa Planu Miejscowego Nazwa Uchwały

opracowania

1. „Karpin-S8”
Uchwała nr XXXII/268/2017 z dnia 4 grudnia 2017 

r.
122 ha

2. „Małopole-S8”
Uchwała nr XXXII/269/2017 z dnia 4 grudnia 2017 

r.
228,5 ha

3. „Dąbrówka-Sosnowa”
Uchwała nr XXXI/263/2017 z dnia 6 listopada 

2017 r.
9,1 ha

4. „Dręszew-Letnisko 1”
Uchwała nr XXVII/213/2017 z dnia 17 maja 2017 

r.
8,3 ha

5. „Guzowatka- Letnisko”
Uchwała nr XXVII/214/2017 z dnia 17 maja 2017 

r.
9,3 ha

6.
„Stacja elektroenergetyczna- 
Trojany”

Uchwała nr V/34/2019 z dnia 15 marca 2019 r.
1,4 ha

Razem 378,6 ha

Tabela nr 11. Zestawienie sporządzanych w gminie Dąbrówka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z 378,6 ha opracowywanych planów miejscowych część powierzchni - ok. 37% stanowią nowe tereny, które 

nie były dotychczas objęte planami miejscowymi. Pozostałe 67% stanowią tereny, dla których zmieniane są 

dotychczas obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zmiana obecnie 

obowiązujących planów miejscowych niezbędna jest ze względu na konieczność dostosowania planów 

miejscowych do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
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Wykres opracowywanych 
planów miejscowych [%]

■ Tereny dotychczas nie objęte 
planami miejscowymi

■ Tereny dla których zmieniane są 
obowiązujące plany miejscowe

Wykres nr 11. Opracowywanych planów miejscowych.

Ponadto Gmina Dąbrówka realizuje zadania wskazane w ocenie aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dąbrówka, zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr XXV/189/2017 z dnia 17 lutego 2017r. 

Zgodnie z niniejszą oceną zasadna jest realizacja planów miejscowych wzdłuż trasy S8 poprzez 

zaktualizowanie najstarszych planów Gminy Dąbrówka z 1998 r. W tym celu podjęto uchwały 

o sporządzeniu planów miejscowych dla części miejscowości Karpin i Małopole. Priorytetem jest również 

realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę stacji elektroenergetycznej 

w miejscowości Trojany. Niniejszy plan pozwoli na zasilenie w energię elektryczną inwestycji 

realizowanych w całej Gminie Dąbrówka. Po wykonaniu zadań wskazanych w ocenie aktualności Studium, 

zasadne będzie podjęcie kolejnej uchwały, która wskaże nowe kierunki rozwoju Gminy.
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Rysunek nr 5. Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Małopole-S8 ” gm. Dąbrówka.
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Rysunek nr 6. Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Karpin-S8 gm. Dąbrówka.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
W 2018 roku wydano 126 decyzji o warunkach zabudowy na obszar o łącznej powierzchni: 35,17 ha, w tym 

wydano 95 decyzji pozytywnych oraz 31 decyzji negatywnych.

Organ wydając decyzje o warunkach zabudowy, weryfikuje możliwość zabudowy i zagospodarowania 

danego terenu na podstawie przepisów prawa. Przed wydaniem każdej z decyzji, przeprowadzana jest 

wnikliwa analiza, na podstawie której ustalana jest możliwość zabudowy danego terenu. Wydane w 2018 

roku decyzje negatywne o warunkach zabudowy, wynikały z braku możliwości zabudowania danego terenu
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zgodnie z przepisami prawa. Celem ograniczenia ilości negatywnych decyzji o warunkach zabudowy, 

zasadnym jest sporządzenie nowych planów miejscowych.

Poniższe zestawienie wskazuje liczbę decyzji o warunkach zabudowy wg podziału na rodzaj zabudowy.

Rodzaj zabudowy Liczba decyzji

Zabudowa mieszkaniowa j ednorodzinna 123

Zabudowa usługowa 2

Budynki gospodarcze 1

Suma 126

Tabela nr 12.Zestawienie liczby decyzji o warunkach zabudowy

Niniejsze dane prezentują zwiększanie się zabudowy mieszkaniowej na terenach nie objętych planami 

miejscowymi. Największą ilość wydanych decyzji odnotowano w miejscowościach Dąbrówka, Małopole 

oraz Kołaków. Wskazuje to na konieczność dalszej realizacji planów miejscowych szczególnie 

w wymienionych miejscowościach, gdyż na tych terenach najszybciej rozwija się zabudowa dla obszarów 

nie objętych planami miejscowymi.

Celem kształtowania prawidłowego ładu przestrzennego zasadnym jest sporządzanie nowych planów 

miejscowych dla wyżej wymienionych miejscowości. Pozwoli to zmniejszyć ilość wydawanych decyzji 

o warunkach zabudowy, które nie wpływają pozytywnie na tworzący się w Gminie Dąbrówka ład 

przestrzenny.

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
W 2018 roku prowadzono 7 spraw o decyzję lokalizacji celu publicznego. W 2018 roku wydano w tych 

sprawach 3 decyzje na lokalizację inwestycji celu publicznego na obszar o łącznej powierzchni ok. 26 ha, 

w tym 2 decyzje pozytywne oraz 1 decyzję negatywną. Pozostałe 2 sprawy rozpatrzono w 2019 roku.

Podziały nieruchomości:
W 2018 roku wydano 79 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości. Wielkość nieruchomości 

gruntowych Gminy Dąbrówka zwiększa się w wyniku podziałów nieruchomości oraz przejmowania działek 

pod poszerzenie dróg gminnych. W 2018 w wyniku podziałów nieruchomości przejęto 64 działki na 

własność Gminy Dąbrówka, których łączna powierzchnia wyniosła 13 674 m2.

Odszkodowania:
W 2018 roku Gmina Dąbrówka wypłaciła odszkodowania za grunty przejęte na własność w wysokości 

66 339 zł.
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Postanowienia:
W ramach prowadzonych postępowań w 2018 roku w sprawach dotyczących wydania decyzji o warunkach 

zabudowy, wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w sprawach podziałów nieruchomości, 

rozgraniczeń nieruchomości wydano łącznie: 94 postanowienia.

Zaświadczenia dotyczące zmiany sposobu użytkowania budynku:
W 2018 roku wydano 11 zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynków z ustaleniami 

planu miejscowego.

Rozgraniczenia nieruchomości:
W 2018 roku prowadzono 3 postępowania w sprawie rozgraniczeń nieruchomości.

Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
W 2018 roku wydano 431 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zaświadczenia, że działka nie jest objęta planem miejscowym:

W 2018 roku wydano 53 zaświadczenia, że działki nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego.

Zaświadczenia o rewitalizacji:
W 2018 roku wydano 201 zaświadczeń, że w Gminie Dąbrówka nie obowiązuje program rewitalizacji i nie 

określono obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Numeracja porządkowa budynków i nazewnictwo ulic:
W 2018 roku w Gminie Dąbrówka nadano 81 nowych numerów porządkowych budynków oraz wydano 14 

zaświadczeń o istniejącym oznaczeniu budynku numerem porządkowym. Ponadto w 2018 roku Uchwałami 

Rady Gminy nadano następujące nazwy ulic:

• Kuligów ulica Zielona,

• T roj any ulicę W odna,

• Kowalicha i Marianów ulica Mistrza i Małgorzaty.
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Rysunek nr 7. Mapa przedstawiająca ulicę Zieloną w Kuligowie.

Rysunek nr 8. Mapa przedstawiająca ulicę Wodną w Trojanach.
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Rysunek nr 9. Mapa przedstawiająca ulicę Mistrza i Małgorzaty w miejscowościach Kowalicha i Marianów.

3.2 Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy został zatwierdzony uchwałą nr IX/71/2015 

Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2015-2020.

Powyższa uchwała wskazała skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrówka :

• budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kuligowie -  1 mieszkanie;

• budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce -  4 mieszkania;

• budynek Domu Nauczyciela w Dąbrówce -  1 mieszkanie;

• budynek Domu Nauczyciela we Wszeborach -  3 mieszkania;

• budynek SP w Józefowie -  1 mieszkanie;

• budynek SP w Guzowatce -  1 mieszkanie.

Z 12 lokali mieszkalnych jako socjalne ustalono mieszkanie w Szkole Podstawowej w Józefowie 

o powierzchni 49 m2.

W roku 2017 został rozebrany budynek stary GOZ w Dąbrówce. Na koniec 2018 r. dziewięć lokali było 

zamieszkałych.

W 2018 r. w zasobie mieszkaniowym Gminy Dąbrówka wysokość czynszu ustalana była na podstawie 

zarządzenia nr 19/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia stawek 

czynszu za lokale mieszkalne. Zgodnie z ww. zarządzeniem w zależności od wartości użytkowej lokalu 

stawka czynszu kształtowała się na poziomie 0,60 ^ 2,00 zł/m2.
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3.3 Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrówka na lata 2016-2021 jest 

wieloletnim dokumentem programowym, mającym podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego 

mieszkańców gminy Dąbrówka, a w szczególności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej. Strategia została przyjęta uchwałą nr XIII/98/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015 

r. Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z art. 16b ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to ogólny program definiowania i realizacji 

celów społecznych gminy w dziedzinie polityki społecznej. W programie wskazane są kluczowe problemy 

społeczne mieszkańców gminy, ich niezaspokojone potrzeby, a także wskazany jest kierunek działań na 

rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych, dolegliwych i negatywnych.

Celem strategii jest wypracowanie najbardziej efektywnego i najlepiej dostosowanego systemu wsparcia do 

potrzeb mieszkańców, tak by zapewnić dostęp do systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych 

umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. Stworzenie tak 

sprawnego systemu to niezwykle czasochłonny proces, nie mniej jednak analizując trzyletni okres realizacji 

Strategii wskazać należy na pozytywne zmiany w zakresie wsparcia potrzeb mieszkańców gminy Dąbrówka, 

przejawiające się m.in. poprawą funkcjonowania rodzin czy zwiększeniem oferty pomocowej w tym 

poradnictwa specjalistycznego.

Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrówka na lata 2016-2021 nie tylko 

dokonuje analizy zidentyfikowanych problemów społecznych, ale przede wszystkim ujmuje je w korelacji 

z programowaniem działań, które służyć będą rozwiązywaniu problemów społecznych lokalnej 

społeczności.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrówka na lata 2016-2021 wyszczególnia 

5 głównych celów strategicznych rozwoju Gminy w kontekście pomocy społecznej, które określono na 

poniższym rysunku.

Cele strategiczne zawarte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrówka na lata 

2016-2021”.

ROZWÓJ
ZINTEGROWANEGO PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU

SYSTEMU WSPARCIA OSÓB ORAZ pOMOC OSOBOM I WSPARCIE BEZROBOTNYCH
I RODZIN BĘDĄCYCH RODZINOM UBOGIM I POSZUKUJĄCYCH PRACY

W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ

AKTYWIZACJA SENIORÓW
ORAZ SYSTEM POMOCY DLA ROZWÓJ AKTYWNOŚCI

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SPOŁECZNEJ
DŁUGOTRWALE CHORUJĄCYCH

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
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Do każdego z powyższych celów strategicznych w ramach dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych przyporządkowano cele operacyjne oraz kierunki działań do celów operacyjnych,

umożliwiające realizację założeń dokumentu. Najważniejszymi działaniami wykonanymi za pośrednictwem

podmiotów odpowiedzialnych za realizację Strategii jest:

• Poszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w ramach Gminnego Punktu

Konsultacyj no-Informacyj nego

• Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w pomoc rodzinie, 

tj. GOPS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki oświatowe, Sąd rodzinny, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej

• Zatrudnienie asystenta rodziny

• Poprawa współpracy ze szkołami w zakresie diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży

• Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem

• Wspieranie rodzin wykazujących bezradność opiekuńczo-wychowawczą poprzez przydzielenie

asystenta

• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

organizacja kolonii letnich, tworzenie placów zabaw

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu

• Podwyższenie świadomości rodziców i dzieci na temat skutków alkoholizmu i środków 

psychoaktywnych poprzez kampanie profilaktyczne prowadzone w szkołach

• Rozpowszechnianie ulotek, plakatów i broszur dotyczących zjawiska przemocy domowej

• Poprawa współpracy z Sądem i kuratorami zawodowymi i społecznymi

• Poszerzenie oferty ulg w ramach Powiatowej Karty Dużej Rodziny TakRodzina.pl

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych

• Stworzenie, rozpowszechnianie i aktualizacja kompleksowej bazy danych z informacjami

nt instytucji/organizacji świadczących pomoc rodzinom
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3.4 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2017-2022 został przyjęty uchwałą nr XXV/200/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 lutego 2017 roku. 

Uchwalenie Programu to zadanie wynikające z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który nakłada na gminy obowiązek tworzenia systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrówka na 

lata 2016 - 2021.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla 

rodzin, w których ten problem występuje. Główne zadania w Programie to:

• ochrona ofiar przemocy w rodzinie

• działania skierowane do osób stosujących przemoc

• działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wykres nr 12. Przeciwdziałanie przemocy

Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce w 2018 roku z powodu trudnej 

sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem przemocy w rodzinie skorzystało 42 rodziny. Dane te 

zawierają liczbę rodzin korzystających z wyłącznej pracy socjalnej mającej na celu poprawę funkcjonowania 

rodzin w ich środowisku społecznym, świadczonej bez względu na posiadany dochód rodziny.

Wskazać należy, że przemoc w rodzinie jak i różnego rodzaju uzależnienia należą obecnie do 

najpoważniejszych problemów społecznych. Biorąc pod uwagę ich degradujący wpływ na życie człowieka 

i rodziny, poczucie bezpieczeństwa społecznego problemy te nabierają szczególnego znaczenia także na 

terenie Gminy Dąbrówka.
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Od 2011 roku na terenie Gminy Dąbrówka działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele ośrodka pomocy 

społecznej, policji, sądu, ośrodka interwencji kryzysowej, placówek oświatowych, ośrodków zdrowia oraz 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównym celem Zespołu jest koordynowanie działań podmiotów wykonujących odpowiednie czynności 

służbowe na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 

przemoc, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze, które zajmują się pracą z konkretnymi rodzinami 

- ofiarami i sprawcami przemocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Szczegółowy wykaz prowadzonych procedur Niebieskiej Karty zawiera poniższa tabela:
2017 2018

Liczba procedur kontynuowanych z poprzednich okresów 10 18

Liczba Niebieskich Kart A - razem 22 24

W tym sporządzonych przez: Jednostki organizacyjne 6 6

pomocy społecznej

Policję 15 17

Oświatę 0 0

Służbę zdrowia 0 1

GKRPA 1 0

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C 10 20

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D 11 21

Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego 

wykonującego obowiązki służbowe (art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie)

0 0

Liczba zakończonych procedur Niebieskie Karty RAZEM 14 25

Z powodu Zakończenia przemocy

w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy

2 4

Braku zasadności podejmowanych działań 12 21

Liczba przekazanych przez ZI/GR zawiadomień do organów ścigania (Policji, 

Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie

3 0

Tabela nr 13. Szczegółowy wykaz prowadzonych procedur Niebieskiej Karty

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z realizacji 

procedury „Niebieskie Karty " za lata 2017-2018.
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Poniżej prezentujemy dane dotyczące działań Policji realizowanych w latach 2017 -  2018 na rzecz rodzin 

uwikłanych w przemoc:

2017 2018

Liczba interwencji policyjnych z kategorii "domowych", w tym: 139 97

Liczba sprawców przemocy zatrzymanych do wytrzeźwienia 19 12

Liczba osób wobec których zaistniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 3 8

Liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych z art. 207 k.k. 12 12

Liczba podjętych działań profilaktycznych podjętych na rzecz dzieci i młodzieży 8 17

Liczba wniosków o wgląd w sytuację małoletnich 7 7

Tabela nr 14. Działania Policji na rzecz rodziny w latach 2017-2018

Do najistotniejszych działań zrealizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie należą:

• Zapewnianie rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy dostępu do pomocy 

terapeutycznej oraz wsparcia psychospołecznego i prawnego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno- 

Informacyj nym

• Informowanie i edukowanie nt przyczyn, form i skutków przemocy poprzez realizację 

rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, plakatów, ulotek itp.)

• Stworzenie, rozpowszechnianie i aktualizacja kompleksowej bazy danych z informacjami

nt instytucji/organizacji świadczących pomoc rodzinom z problemem przemocy

• Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie z zastosowaniem mediacji rodzinnych

• Podejmowanie działań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie

• Identyfikowanie problemu przemocy w rodzinie poprzez realizację procedury „Niebieskich Kart”

• Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej dla osób doznających

przemocy oraz zagrożonych przemocą

• Informowanie ofiar przemocy w rodzinie o instytucjach i organizacjach oferujących specjalistyczne 

wsparcie

• Udzielenie pomocy medycznej osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz wystawienie

bezpłatnego zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała w związku z użyciem przemocy 

w rodzinie

• Informowanie sprawców przemocy o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy w rodzinie 

oraz motywowanie osób stosujących przemoc do podjęcia działań na rzecz zatrzymania przemocy

• Kierowanie do programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

• Prowadzenie działań terapeutycznych skierowanych do sprawców przemocy w tym nadużywających 

alkoholu
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• Prowadzenie przez placówki oświatowe działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych 

w obszarze uzależnień wśród dzieci i młodzieży

• Realizacja programów i zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży m. in. z zakresu 

radzenia sobie ze złością i agresją oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

• Organizacja szkoleń i warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych

• Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i seminariach organizowanych na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim lub ogólnokrajowym

• Współpraca z placówkami pomocowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie

• Prowadzenie poradnictwa i podejmowanie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.

3.5 Gminny program wspierania rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy 

obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 176 pkt 1 z powyższej ustawy Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dąbrówce opracował Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, który został 

przyjęty Uchwałą nr XXXIV/282/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 roku.

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego systemu 

wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w celu 

przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy 

w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrują się nie tylko na 

dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną 

biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. Praca z rodziną winna być połączona z jej 

własną aktywnością. Organizując różnorodne formy pomocy na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy 

konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju 

dziecka. Należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Stąd podstawowym założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej oraz eliminowanie takich 

sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.

Główne zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny:

• Zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

• Zapewnienie rodzinom specjalistycznego poradnictwa w ramach Gminnego Punktu Konsultacyjno- 

Informacyjnego

• Realizacja pracy socjalnej i praca asystenta rodziny z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej , w celu ich powrotu do rodziny
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• Monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, 

uzależnionych, uwikłanych w przemoc

• Podejmowanie działań w środowisku, praca socjalna z rodzinami w kryzysie, inicjowanie interwencji 

w uzasadnionych przypadkach

• Organizowanie konsultacji i mediacji rodzinnych oraz poradnictwa specjalistycznego: rodzinnego, 

prawnego i psychologicznego

• Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach

• Organizowanie czasu wolnego: wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, zajęć 

w Gminnym Centrum Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej

• Organizacja przez placówki oświatowe kół zainteresowań, zajęć sportowych, korekcyjno- 

kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, profilaktyczno -wychowawczych

• Funkcjonowanie świetlic przyszkolnych

• Realizowanie przez placówki oświatowe programów profilaktycznych wspierających wychowanie 

dzieci i młodzieży oraz programów edukacyjno - wychowawczych przeciwdziałających patologiom 

społecznym i uzależnieniom

• Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej

• Szkolenia dla asystenta rodziny i pracowników socjalnych

• Wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez realizację programów Powiatowej Karty Rodziny 

Takrodzina.pl oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

• wsparcie i pomoc ze strony Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Zapewnienie rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne możliwości - bezpieczeństwa socjalnego.

Jednym z głównych rozwiązań wspierających rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w ramach 

ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zatrudnienie asystenta rodziny. Zadaniem 

asystenta jest doprowadzenie do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej rodziny tak, aby nie dopuścić 

do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod 

pieczę zastępczą, rolą asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Rola 

asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem 

społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, 

a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia 

gospodarstwa domowego.

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w 2018 roku wyniosła 11 rodzin, natomiast asystent rodziny 

zakończył pracę z 3 rodzinami. W pierwszej rodzinie nastąpiło to ze względu na osiągnięcie celów, na 

skutek działań asystenta rodziny, które doprowadziły do wypracowania i utrwalenia zachowań mających 

wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny jak również wzmocnienia więzi rodzinnych. Wspólnie podjęte
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działania przyczyniły się do tego, że rodzina zdobyła umiejętności samodzielnego, prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo -  wychowawczych. Natomiast w drugiej rodzinie asystent rodziny 

zakończył pracę ze względu na brak efektów i współpracy rodziny do zmiany sytuacji życiowej. W rodzinie 

tej jest obecnie sprawowany nadzór kuratorski. Trzecia współpraca została zakończona ze względu na 

zaprzestanie współpracy przez rodzinę.

Asystent rodziny udzielał wsparcia w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, problemów wychowawczych. Prowadził także indywidualne konsultacje wychowawcze 

dla rodziców i dzieci, motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania i utrzymania 

zatrudnienia, motywował do udziału w zajęciach warsztatowych dla rodziców, udzielał wsparcia dzieciom, 

w szczególności poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć psychoedukacyjnych.

Na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (wg stanu na 

dzień 31.12.2018 r.) wynika, że na terenie gminy Dąbrówka 4 dzieci przebywa w rodzinnej pieczy 

zastępczej.

Według danych Sądu Rejonowego w Wołominie III Wydział Rodzinny i Nieletnich na terenie gminy 

Dąbrówka w 2018 roku 4 rodzin objęto nadzorem kuratora sądowego, w związku z ograniczeniem rodzicom 

władzy rodzicielskiej nad małoletnimi oraz przeprowadzono 28 wywiadów środowiskowych, w związku 

z wnioskiem o wgląd w sytuację małoletnich, złożonym przez Komisariat Policji w Radzyminie i Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce.

Poniżej wykres prezentujący lokalny system wsparcia rodziny w ujęciu instytucji działających w obszarze 

wsparcia rodziny na terenie gminy Dąbrówka.

Wykres 13. Lokalny system wsparcia rodziny.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
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GOPS -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

PCPR -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

NGO -  organizacje pozarządowe

ZI -  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

GKRPA -  Gminna Komicja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GPKI -  Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny

OIK -  Ośrodek Interwencji Kryzysowej

GCK -  Gminne Centrum Kultury

GBP -  Gminna Biblioteka Publiczna

Lokalny system wspierania rodziny opiera się na intensywnej współpracy wszystkich jednostek 

zaangażowanych w działania na rzecz rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 

Wszystkie działania w Programie są skoncentrowane na pomocy rodzinie biologicznej, a istotą 

podejmowanych działań jest wspieranie, a nie zastępowanie rodziny biologicznej. Efektywna pomoc dla 

rodziny przeżywającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci oraz ich skuteczna ochrona jest możliwa 

poprzez współpracę specjalistów, instytucji, organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny oraz 

realizację interdyscyplinarnych działań zmierzających do rozwoju systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

3.6 W ie lo le tn i r zą d o w y  p rogram  w  z a k r e s ie  d o ży w ia n ia .

Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Celem Programu realizowanego na terenie Gminy Dąbrówka w latach 2014 - 2018 było ograniczenie 

zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej 

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze 

środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych.

W ramach programu realizowano wsparcie w formie gorących posiłków oraz zasiłków celowych na zakup 

żywności. Z pomocy w formie posiłku, głównie realizowanego w stołówkach szkolnych dla dzieci 

i uczniów, w 2016 roku skorzystało 232 osoby, w 2017 było to 185 osób zaś w 2018 - 182 osoby. Natomiast 

z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w 2016 roku korzystało 20 osób, w 2017 roku było 

to 47 osób, zaś w 2018 roku 23 osoby. Systematycznie zmienia się liczba osób objęta wsparciem w tej 

formie.

W celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin mieszkających na terenie gminy 

Dąbrówka, w 2014 roku Uchwałą nr XXXTT/246/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 stycznia 2014 roku 

przyjęto Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który przewidywał 

udzielenie pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. Przyznanie takiej pomocy
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odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ponadto Uchwałą nr XXXII/245/2014 Rada Gminy Dąbrówka z dnia 

17 stycznia 2014 roku zdecydowała o podwyższeniu do 150% kryterium dochodowego uprawniającego do 

skorzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014 - 2020. Pozwoliło to na zwiększenie liczby osób i rodzin wymagających zabezpieczenia 

w zakresie potrzeb żywieniowych w ramach Programu.

Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to najbardziej kompleksowe wsparcie rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej udzielane w ramach systemu pomocy społecznej. Analizując 

funkcjonowanie Programu na przestrzeni ostatnich kilku lat wskazać należy, że Program zaspokaja potrzeby 

mieszkańców gminy Dąbrówka w swoim zakresie. Wspomnieć warto w tym miejscu o realizacji na terenie 

gminy także innych programów żywnościowych opisanych w niniejszym dokumencie, a stanowiących 

uzupełnienie do Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” takich jak: Program TakRodzina.pl oraz 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakończył się z końcem 2018 roku, w związku 

z wejściem w życie nowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014 - 2020

Realizacja tego Programu to inicjatywa Wójta Gminy Dąbrówka i Stowarzyszenia „Pomoc w Dolinie 

Dolnego Bugu”, która miała na celu pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucję żywności na rzecz 

najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Dąbrówka. Działania odbywały się w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym 2014-2020 (FEAD). Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej i spełniające kryterium dochodowe. Pomoc udzielana jest w ramach Programu w postaci 

artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Program ten 

jest najbardziej wymiernym wsparciem rodzin potrzebujących, bowiem przekazywane artykuły pierwszej 

potrzeby są niezbędne w każdym gospodarstwie domowym. Dzięki takiej pomocy zaoszczędzone środki 

finansowe rodziny mogą przeznaczyć na inne potrzeby.

Średniomiesięcznie z pomocy żywnościowej korzysta ponad 450 osób uprawnionych, posiadających 

odpowiednie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce.
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3.7 Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Zadania własne Gminy w obszarze profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania 

narkomanii zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/283/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 

28 lutego 2018r.

Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Zapobiegania 

Narkomanii koordynuje Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 

Krystyna Augustyniak. Wiodącym celem programu zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych, zapobieganie zjawiska przemocy 

domowej poprzez szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną. 

Zadanie to pochłania znaczną większość środków finansowych i obejmuje między innymi finansowanie 

bądź współfinansowanie specjalistycznych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

z elementami profilaktyki, zakup literatury fachowej, ulotek, finansowanie szkolnych konkursów 

o tematyce uzależnień, współfinansowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej realizowanej 

przez Gminę, jednostki organizacyjne Gminy i inne podmioty. Realizowane zadania zawarte w programach 

finansowane są ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.

Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 2018 r. prowadziło ogółem 19 punktów sprzedaży /stan 

na dzień 31.12.2018r./ na podstawie wydanych 74 zezwoleń w tym: z napojami przeznaczonymi do 

spożycia poza miejscem sprzedaży/sklepy/ według zawartości alkoholu:

- do 4,5% i piwo - 25

- od 4,5%-18% - 24

- powyżej 18% - 25

do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) wg zawartości alkoholu:

- do 4,5% i piwa - 1

Wartość alkoholu sprzedanego w 2018 roku na terenie Gminy na podstawie złożonych oświadczeń przez

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wg zawartości alkoholu wynosi:

do 4,5% i piwa -  3 201 414,36 złotych

od 4,5% - 18 % - 505 964,27 złotych

powyżej 18% - 3 628 708,15 złotych

Razem wartość sprzedaży -  7 336 086,78 złotych
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Wartość sprzedaży w porównaniu do 2017 roku ogółem zwiększyła się o 1 080 130,38 złotych tj. o 8,5 % 

więcej niż w roku poprzednim. Nie jest to wskaźnik zadawalający, ponieważ wskazuje na większe spożycie 

alkoholu lub na nie rzetelne składanie oświadczeń przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych w latach poprzednich.

Na podstawie wartości sprzedaży naliczana jest opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Wysokość środków uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 wyniosła 150 560,00zł.

Limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalony uchwałą Nr XXXVII/330/2018 Rady Gminy 

Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 roku ustala do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 38, powyżej 

4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 37 oraz powyżej 18% zawartości alkoholu 

w ilości 37.

W ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi 

i zapobiegania narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 172 917,46 zł.

Zadania zawarte w programie realizowane były przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w składzie:

Z Krystyna Augustyniak - Przewodnicząca

Z Anna Królik -  Pedagog szkolny

Z Katarzyna Skwarska -  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrówce 

Z Krystyna Pachulska -  emerytowana nauczycielka 

Z Anna Matak -  sołtys wsi Chruściele 

Z Jolanta Sikorska -  emerytowany pracownik GOPS 

Z Sylwia Borzymek - dzielnicowa Komisariatu Policji w Radzyminie 

Z Kamil Bielecki -  radny Rady Gminy Dąbrówka

przy współpracy z Dyrektorami Szkół, Przedszkola, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest motywowanie do 

podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu. W 2018 roku Komisja pracowała z 22 osobami 

motywując ich do podjęcia leczenia odwykowego. Wobec 13 osób komisja podjęła czynności zmierzające 

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w placówce leczenia uzależnienia. Wobec 6 osób gminna komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem 

o zobowiązanie do podjęcia leczenia.

Jednym z podstawowych zadań jest finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, którego działalność 

skierowana jest do osób uzależnionych i członków ich rodzin a także na zmniejszenie rozmiarów problemów 

alkoholowych i przemocy domowej poprzez:
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> konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, 

dzieci alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie,

> współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym w zakresie interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób 

uzależnionych i rodzin z przemocą domową

> współpraca ze szkołami

W roku 2018 udzielono w punkcie konsultacyjnym 94 porady 52 osobom z problemem alkoholowym, 

3 porady dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym oraz 2 porady osobom doznającym 

przemocy w rodzinie.

W 2018 roku swoją pracę kontynuował psycholog i specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, którzy udzielą porad i prowadzą konsultacje indywidualne dla klientów Punktu Konsultacyjnego 

do którego kierowane są osoby przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny 

i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.

- osób uzależnionych od alkoholu w tym młodzieży

- pijących ryzykownie/szkodliwie

- współuzależnionych od alkoholu

- dorosłych dzieci alkoholików,

- doświadczających przemocy w rodzinie

- będących w kryzysie z uwagi na trudną sytuację życiową.

Jedną z przyczyn przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu.

Konsultant d/s uzależnień, Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Psycholog oraz Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na co dzień współpracuje z Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dąbrówce. W ramach współpracy ze środków Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokryto koszty szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2018 roku na 130 rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

22 rodziny objęte były tą pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej 

jednego z członków rodziny. Wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym wyniosła 70 402 złote.

W zakresie udzielania rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 

i prawnej oraz pomocy socjalnej:

W roku ubiegłym dzięki zaangażowaniu różnych środowisk, które zajmują się działalnością społeczną na 

rzecz rodzin wymagających pomocy, w roku 2018 zorganizowano i dofinansowano wypoczynek dla dzieci
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z terenu gminy. Wszystkie formy wypoczynku zawierały elementy profilaktyki skierowanej do dzieci 

i młodzieży w zakresie uzależnień, które zrealizowane były na koloniach i obozach.

W roku 2018 w organizację wypoczynku, który dofinansowano w ramach Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii zaangażowały się następujące 

instytucje i osoby :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Bugu, 

Międzyszkolny Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum w Dąbrówce 

Łączenie dofinansowano wypoczynek dla 116 dzieci.

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży zrealizowano następujące 

zadania:

W 2018 roku na terenie Gminy Dąbrówka we wszystkich placówkach oświatowych odbyły się różnego 

rodzaju działania profilaktyczne: spektakle, konkursy, warsztaty, pogadanki, Programy Profilaktyczne dla 

dzieci, rodziców i nauczycieli.

Celem działań profilaktycznych w szkołach było uświadomienie dzieciom konsekwencji łamania norm 

i zakazów, oraz sięgania po środki i substancje, które mogą być szkodliwe, ukazywanie perspektyw 

zdrowego stylu życia, wykształcenie właściwych postaw reagowania wobec przemocy, ukazywanie 

alternatyw dla stosowania przemocy (uzależnienie od telefonu), w których uwzględniono problematykę 

narkomanii oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie z presją oraz 

manipulacją i wskazujące sposoby nabywania umiejętności odmawiania i konstruktywnego radzenia sobie ze 

złością i agresją, wykonanie w tym zakresie przedstawia się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce,

• programy dla uczniów:

- Dopalacze śmiertelnie groźne substancje - wszyscy uczniowie - 447

- Co zrobić z gniewem i złością -  kl. I -  III - 120

- Dopalaczom i narkotykom mówimy -  NIE! - kl.IV -  VIII i klasy gimnazjalne -320

- Program artystyczno- profilaktyczno-ewangelizacyjny -  Ku wolności -  kl. VII i kl. II-III 

gimnazjum - 182

• spotkania psychoedukacyjne dla rodziców:

- Wspomaganie dziecka w kryzysie -  ok 200 osób

- Dlaczego dzieci sięgają po alkohol, narkotyki i dopalacze?- ok 250 osób
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• szkolenia dla rady pedagogicznej :

- Rozwiązywanie sytuacji trudnych związanych z przemocą rówieśniczą - 41

- Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym -  zażywaniu substancji psychoaktywnych -  42 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce.

• Program rekomendowany „ Debata” 

klasy IV -  VIII - 91 uczniów.

• Koncert profilaktyczny „ Czy słowem można zabijać” -  136 uczniów

• Warsztaty profilaktyczne d/t Agresji i przemocy 

Klasy I-III -  44 uczniów

• Warsztaty profilaktyczne -  Używki w tym dopalacze 

Klasy IV-VIII -  91 uczniów

• Warsztaty profilaktyczne -  Agresja, przemoc, dopalacze

Klasy VII-VIII -  30 uczniów

Rodzice
Warsztaty dla rodziców -  Używki i dopalacze 

Liczba rodziców -  40 osób

Warsztaty dotyczące cyberprzemocy: zagrożeń związanych z mediami nadużywaniem telefonów 

komórkowych oraz gier komputerowych - liczba rodziców 25 

Warsztaty dla Dzieci

• Warsztaty dotyczące Cyberprzemocy 

Klasy IV-VIII -  91 uczniów

• Bezpieczeństwo w czasie wakacji 

Klasy I -  VIII - 136 uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Józefowie,

• warsztaty profilaktyczne kl. I, II, III, IV i V Agresja -  relacje z rówieśnikami- 128 uczniów

• warsztaty Profilaktyczne kl. VI-VII oraz II i III Gimnazjum -  rozwijanie asertywności -97 uczniów

• warsztaty dla rodziców „Dziecko bezpieczne w sieci” -  40 uczniów

• program profilaktyczny „Debata” -  uświadamiający zagrożenia wynikające z korzystania ze środków 

psychoaktywnych -  71 uczniów

• udział w programie NIEĆPA -  40 osób
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
Lp. Działanie Grupa wiekowa Liczba uczestników

1. Promocja zdrowego stylu życia -  formy aktywnego Oddział przedszkolny kl. I- 147

wypoczynku. VII

„Dzień dziecka” Rodzice 30

Nauczyciele 15

2. Promocja zdrowego stylu życia- organizacja „Gminnych 

biegów przełajowych dla uczniów szkól podstawowych

Ucz. kl. IV -  VIII 120

3. Konkurs plastyczny „Alkohol szkodzi zdrowiu” Ucz. kl. 1-3 23

4. Konkurs wiedzowy „Alkohol szkodzi zdrowiu” Ucz. kl. IV - VIII 88

5. Wyjazd do Wyszkowa. Profilaktyczne przedstawienie Oddział przedszkolny 20

„Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie” Ucz. kl. I- III

28

6. Koncert profilaktyczny Jacka Musiatowicza z synem Ucz. kl. IV - VIII 94

7. Warsztaty profilaktyczne:

„Złość, da Ci w kość” Ucz. kl. IV a i IV b 28

„Ciekawość nie zawsze się opłaca” Ucz. kl. V 23

„Pamięć absolutna” Ucz. kl. V 15

„Bunt to grunt” Ucz. kl. VII - VIII 28

8. Szkolna interwencja profilaktyczna nauczyciele 22

Tabela nr 15. Działania podejmowane w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności.

Inne działania
Lp. Działanie Grupa wiekowa Liczba uczestników

1. „Cyber przemocy mówimy nie” Ucz. kl. I - VIII 144

2. „My też klikamy z głową” Ucz. kl. I - VIII 144

Tabela nr 16. Inne podejmowane działania

Ponadto sfinansowano koszty wycieczki połączonej z realizacją programu profilaktycznego 

pt. „Narkotykowe dylematy” do Wieliczki dla dzieci z terenu Gminy Dąbrówka.

Zakupiono materiały Profilaktyczne dla szkół „Dopalaczom powiedz stop” oraz zrealizowano projekt 

profilaktyczny pt. „Dopalacze - mówię nie - nie ryzykuję” oraz namiot profilaktyczny wystawiony podczas 

imprezy plenerowej zorganizowanej przez Wójta Gminy i Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce, który 

zawierał elementy związane z profilaktyką przeznaczone dla dzieci i dorosłych.

W 2018 w celu zdiagnozowania lokalnych zagrożeń społecznych zlecono przeprowadzenie diagnozy 

obejmującej grupę mieszkańców oraz uczniów szkół na terenie gminy Dąbrówka.

Działania badawcze miały na celu:

• zidentyfikowanie problemów dotyczących między innymi uzależnień w różnych grupach 

wiekowych;

• uchwycenie czynników prowadzących do powstawania sytuacji problemowych;

• określenie skali oraz zakresu tych problemów;

• rozpoznanie i zdiagnozowanie skutków występujących problemów;
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• propozycje rozwiązań/zmniejszenie negatywnych konsekwencji.

Badania ankietowe miały na celu analizę wybranych problemów społecznych.

W badaniu wśród osób dorosłych uwzględnione zostały takie obszary jak:

> Problem alkoholowy (alkoholizm) -  częstotliwość spożywania alkoholu, znajomość osób 

nadużywających alkoholu;

> Problem nikotynowy -  częstotliwość palenia, dostępność;

> Problem narkotykowy -  dostępność, znajomość osób zażywających narkotyki;

> Problem przemocy -  występowanie przemocy domowej, perspektywa ofiary, znajomość przypadków 

stosowania przemocy w rodzinie;

> Problem uzależnień behawioralnych - uzależnienie od gier hazardowych;

> Inne problemy społeczne - problem bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego.

W badaniu wśród uczniów zostały uwzględnione takie obszary jak:

> Problem alkoholowy -  częstotliwość spożywania, dostępność, znajomość osób pijących, znajomość 

instytucji pomocowych;

> Problem nikotynowy -  częstotliwość zażywania substancji psychoaktywnych, dostępność, znajomość 

osób biorących narkotyki, znajomość konsekwencji zdrowotnych;

> Problem narkotykowy- częstotliwość zażywania substancji psychoaktywnych dostępność, znajomość 

osób biorących narkotyki, znajomość konsekwencji zdrowotnych;

> Problem zażywania dopalaczy -  częstotliwość zażywania substancji psychoaktywnych, dostępność, 

znajomość konsekwencji zdrowotnych;

> Problem przemocy- perspektywa ofiary oraz świadka przemocy, uczestnictwo w czynnym akcie 

przemocy, występowanie przemocy rówieśniczej i domowej;

> Problem uzależnień behawioralnych- uzależnienie od komputera czy Internetu.

Charakterystyka próby badawczej
Dla określenia postaw mieszkańców wobec potencjalnych problemów społecznych badania ankietowe 

przeprowadzono w trzech grupach respondentów zróżnicowanych pod względem zmiennych takich jak płeć, 

wiek, wykształcenie.

Dorośli mieszkańcy gminy
• badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 100 osób, w tym 78 kobiet i 22 mężczyzn 

Uczniowie szkół podstawowych
• 198 uczniów (w tym 93 chłopców oraz 105 dziewcząt) -  II etap edukacji (kl. IV-VI)

• 236 uczniów ( w tym 116 chłopców oraz 120 dziewcząt)- III etap edukacji(kl. VII i VIII)

• 75 uczniów ( w tym 37 chłopców oraz 38 dziewcząt) III etap edukacji, III klasy gimnazjum
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Sprzedawcy napojów alkoholowych
• badania przeprowadzono w 22 punktach sprzedaży napojów alkoholowych

Podsumowanie z badania, które zakończono listopadzie 2018 roku przedstawia się następująco: 

Najistotniejszym problemem społecznym według mieszkańców gminy Dąbrówka jest problem alkoholizmu. 

Niestety, problem nadużywania napojów procentowych widoczny jest szczególnie w odpowiedziach 

ankietowanych dotyczących tego, jak wielu badanych (34%) zna w swoim otoczeniu osoby nadużywające 

alkohol. Takie deklaracje są dużo częstsze w gronie badanych kobiet i mogą być związane z innym, niż 

u mężczyzn, postrzeganiem nadużywania alkoholu. Problem ten jest także mocno zauważalny 

w deklaracjach sprzedawców, którzy odpowiedzieli, że próba kupna napojów alkoholowych przez osoby 

nietrzeźwe zdarza się bardzo często. Ponadto, powyższa diagnoza dostarczyła informacji, iż 90% 

mieszkańców przyznało, że w zależności od sytuacji alkohol może być rozwiązaniem w sytuacjach 

stresujących. Niestety, takie podejście może przyczyniać się także do jego nadużywania, szerząc tym samym 

problem alkoholizmu.

Ponadto, z przeprowadzonych badań wnioskujemy, że istotnym jest także problem kryzysu rodziny. Kłopoty 

związane z kryzysem rodziny najczęściej mają swoją genezę w braku odpowiednich wzorców czy 

zagubieniem w wypełnianiu ról. Właściwe wypełnianie i odnajdowanie się w roli jest niezmiernie istotne, 

gdyż dzieci wzorują się na swoich rodzicach i ich postawy stają się dla nich wzorcem. Jest to tym bardziej 

istotne, gdyż badana młodzież z gminy Dąbrówka, odpowiadała, że relacje z rodzicami postrzega najczęściej 

bardzo dobrze i ma pełne zaufanie do swoich rodziców. Zatem odpowiednie wypełnianie roli rodzica może 

przekładać się na właściwe kształtowanie młodego człowieka.

Co więcej, badania ankietowe pokazały, iż ważne jest także pochylenie się nad rosnącym problemem 

dotyczącym zjawiska przemocy. 17% mieszkańców, w szczególności kobiet uczestniczących w badaniu 

przyznało, że jest to stale rosnący problem. Kobiety przyznały także, że częściej znają przypadki jego 

występowania i to właśnie one najczęściej są ofiarami przemocy.

Istotnym wydaje się także uświadamianie mieszkańców gminy na temat konsekwencji palenia papierosów.

Spośród palących respondentów aż 41,67% było zdania, że palenie papierosów nie szkodzi ich zdrowiu.

Niepokojący jest także wynik, iż 8,33% palących przyznaje się, że pali przy swoich pociechach. Niestety,

takie zachowanie może rzutować na wcześniejsze rozpoczęcie inicjacji nikotynowej przez dzieci.

W przypadku analizy wyników badań wśród uczniów można zaobserwować, że młodsi ankietowani czują się

w swojej szkole najczęściej bardzo dobrze, natomiast starsi raczej dobrze. Jednocześnie odnotowano, iż wraz

ze stopniowym spadkiem samopoczucia w szkole rośnie liczba deklaracji na temat celowego opuszczania

zajęć. Wśród młodszych badanych do wagarowania przyznało się 3,14% uczniów, natomiast w gronie

starszych było to już 12,29% respondentów. Ponadto, uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz III

gimnazjum przyznali, że postrzegają swoją szkołę jako raczej bezpieczne miejsce, w którym zachowują się
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bardzo dobrze. Podobnie odpowiedzieli młodsi uczniowie deklarując, że ich zachowanie też jest najczęściej 

bardzo dobre, a szkoła w ich opinii to w pełni bezpieczne miejsce.

Ponadto z powyższej diagnozy, z części badania poświęconego zażywaniu substancji psychoaktywnych 

odczytujemy, iż procent uczniów spożywających alkohol czy palących papierosy diametralnie wzrasta wraz 

z wiekiem badanych uczniów. Wzrasta też możliwość dostępu do tych używek.

Poniższa tabela obrazuje procent uczniów II i III etapu edukacji, którzy odbyli już inicjację alkoholową 

i nikotynową.
Substancje psychoaktywne Uczniowie-II etap edukacji Uczniowie -  III etap edukacji

spożywanie alkoholu 9,60% 41,05%

palenie papierosów 5,05% 23,30%9 w tym osoby palące papierosy tradycyjne i 

e-papierosy

Tabela nr 17. Inicjacja alkoholowa i nikotynowa na II i III etapie edukacji

Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów przedstawiły, że zarówno uczniowie II, jak i III etapu 

edukacji znają niepełnoletnie osoby palące, pijące czy zażywające narkotyki. Otrzymane dane pozwoliły na 

zobrazowanie problemu, iż takie znajomości poszerzają się wraz z wiekiem badanych. Należy zatem 

podejmować rozmowy z uczniami o asertywności oraz o różnych technikach odmowy w przypadku, gdy 

ktoś proponuje im jakąś używkę. Ważna jest także i tu rola rodzica, który, jak wynika z badań, cieszy się 

bardzo wysokim zaufaniem.

Należy mieć na uwadze, że młody człowiek, który ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i funkcjonuje 

w środowisku, w którym czuje się dobrze, jest mniej podatny na kontakt z używkami, chętniej rozmawia 

o swoich problemach. Istotne jest zatem budowanie pozytywnego klimatu społecznego, który daje młodemu 

człowiekowi możliwość rozwijania kompetencji społecznych, takich jak asertywność, umiejętności 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji czy poczucia własnej wartości.

Poniższa tabela obrazuje procent znajomości osób zażywających substancje psychoaktywne wśród uczniów 

II etapu edukacji oraz III etapu edukacji.
Znajomości osób zażywających substancje 

psychoaktywne

Uczniowie- II etap edukacji Uczniowie -  III etap edukacji

spożywanie alkoholu 27,78% 58,05%

palenie papierosów 35,35% 48,31%

Zażywanie narkotyków 4,55% 16,10%

Tabela nr 18. Procent osób zażywających substancje psychoaktywne na II i III etapie edukacji

Oprócz tego w gminie Dąbrówka obecny jest problem przemocy. Wymaga on podjęcia bardzo pilnych 

działań profilaktycznych. Zjawisko przemocy nie jest spotykane jedynie w szkole, ankietowani doświadczają 

przemocy również poza szkolnymi murami.
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Poniższa tabela obrazuje występowanie zjawiska przemocy wśród uczniów II etapu edukacji oraz III etapu 

edukacji.
Rodzaj przemocy Uczniowie -  II etap edukacji Uczniowie- III etap edukacji

złośliwe smsy, wpisy przez komunikatory 23,74% 43,64%

publikowanie amatorskich filmów wideo 15,56% 22,46%

publikowanie w Internecie obraźliwych informacji 17,68% 25,85%

Poniżanie 37,88% 55,08%

zastraszanie 18,18% 25,42%

ośmieszanie, wulgaryzmy 44,44% 68,22%

Szantaż 12,36% 16,10%

Pobicie 30,30% 27,97%

wyzwiska, agresja słowna 46,46% 67,37%

doświadczanie powyższych zachowań przez 

ankietowanych

29,29% 35,17%

Tabela nr 19. Występowanie zjawiska przemocy wśród uczniów II i III etapu edukacji

Priorytetem w działaniach jest walka z agresją słowną oraz ośmieszaniem i wulgaryzmami. Są to najliczniej 

wskazane formy przemocy, z którą spotykają się badani w obu grupach wiekowych. Ponadto, procent ich 

występowania wzrasta wraz z wiekiem ankietowanych. Agresja i przemoc w szkole przejawia się głównie 

w różnych formach napastliwości czy dokuczliwości jednych uczniów wobec innych (impulsywnym 

uderzeniu, zwymyślaniu, złośliwym podstawieniu nogi, itp.) bądź w używaniu przez jakąś grupę dzieci siły 

czy pośredniej przemocy wobec słabszych, aby ich zastraszyć, podporządkować, uzyskać od nich pożądane 

"usługi" i dobra (np. pieniądze, atrakcyjne przedmioty). Należy zatem realizować projekty skupiające się na 

profilaktyce problemów agresji i przemocy, ukierunkowanych na wszystkich uczniów. Planowane działania 

powinny być dostosowane do skali realnych problemów w różnych grupach wiekowych. W planowane 

działania profilaktyczne należałoby również szerzej włączyć rodziców i opiekunów uczniów oraz 

nauczycieli z terenu gminy. Warto dodać, iż w każdej kategorii wiekowej badani najczęściej wskazali 

dyrektora szkoły, wychowawcę czy pedagoga jako osoby, do których się zwrócą, jeśli będą ofiarą lub 

świadkiem przemocy. Jest to więc fundament do budowania jeszcze szerszego zaufania i chęci rozmawiania 

o problemie ucznia z osobami z grona pedagogicznego.

Co więcej, powinny być organizowane w szkołach zajęcia psychoedukacyjne, pomagające osobom, które są 

ofiarami różnych form przemocy. Ważne jest zatem, by rozwijać u uczniów, inne niż z użyciem przemocy, 

sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu.
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Poniższa tabela obrazuje uczestnictwo badanych II etapu edukacji oraz III etapu edukacji w czynnym akcie 

przemocy.
Uczniowie -  II etap edukacji Uczniowie - -III etap edukacji

uczestnictwo w czynnym akcie 

przemocy, w tym

13,64 % 16,95%

uczestnictwo dziewcząt 6,67% 7,50%

uczestnictwo chłopców w czynnym 

akcie przemocy

21,51%

Tabela nr 20. Uczestnictwo badanych II i III etapu edukacji

Należy także pracować z uczniami nad wrażliwością na problem cyberprzemocy tak, by bez względu na 

płeć, przejmowano się takimi zjawiskami i na nie reagowano. Niestety wraz z wiekiem badanych wzrasta 

poziom ignorancji wobec cyberprzemocy, przy jego jednoczesnym wzroście występowania. Prawie 12% 

młodszych badanych przyznało się, iż wbrew ich woli ktoś wykonał im zdjęcia czy nakręcił film, wśród 

starszych było to już blisko 39% ankietowanych. Nauczyciele i rodzice powinni podpowiadać swoim 

dzieciom, gdzie zgłaszać się, gdy jest się ofiarą lub świadkiem działania cyberprzemocy, gdyż wielu 

uczniów deklaruje brak wiedzy na ten temat.

Poniższa tabela przedstawia występowanie zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów II etapu edukacji oraz 

III etapu edukacji.
Uczniowie -  II etap edukacji Uczniowie -  III etap edukacji

Wykonanie zdjęcia czy nakręcenie filmu wbrew woli 11,62% 38,56%

• procent dziewcząt, których spotkała taka sytuacja 13,33% 40%

• procent chłopców, których spotkała taka sytuacja 9,68% 37,07%

rak wiedzy na temat serwisów i organizacji 

udzielających pomocy w sytuacji zetknięcia się z 

cyberprzemocą

48,99% 33,47%

Tabela nr 21. Występowanie cyberprzemocy wśród uczniów II i III etapu edukacji

Istotne jest także zwrócenie uwagi na wysoki procent (zwiększający się wraz z wiekiem badanych) 

dotyczący okazjonalnego zawierania znajomości przez Internet. Wśród uczniów II stopnia edukacji było to 

31,31%, a wśród starszych było to aż 53,39%. Profilaktyka współczesnych zagrożeń dotyczących 

korzystania z mediów powinna zatem obejmować zagadnienia radzenia sobie z zaskakującymi czy też 

niebezpiecznymi zachowaniami nieznanych osób spotkanych w sieci.

Na podstawie wyników badania opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Konsekwentna realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii może przyczynić się do poprawy parametrów zachowań wobec alkoholu, 

papierosów, agresji, przemocy zarówno dorosłych jak i nieletnich mieszkańców gminy.
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W ramach propagowania zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież: 

Zakupiono nagrody dla uczestników Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Samorządowe 

w Dręszewie, zakupiono piłki na poza lekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, ufundowano 

statuetki i puchary dla uczestników Halowej Piłki Nożnej oraz medale i szarfy na bieg przełajowy 

zorganizowany przez Publiczna Szkołę Podstawową we Wszeborach .

W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych:

Komisja zaopiniowała pozytywnie 6 wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wnioski dotyczyły punków sprzedaży napojów alkoholowych ,które wcześniej prowadziły 

sprzedaż alkoholu ale upłynął termin ważności zezwoleń. Wszystkie opiniowane punkty sprzedaży spełniały 

warunki usytuowania zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy.

W 2018 roku gminna komisja skierowała 13 osób na badania przez biegłego psychologa i psychiatrę 

w przedmiocie uzależnienia. Opinie te niezbędne są do wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych do 

podjęcia leczenia.

Wydatki na realizację Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 wyniosły - 172 917,46 w tym środki finansowe uzyskane 

z opłat za korzystanie z zezwoleń w 2018 roku w kwocie 150 560,00 zł, pozostała wydatkowana kwota 

stanowi środki finansowe nie wydatkowane w latach poprzednich.

- wynagrodzenia dla członków Komisji i Przewodniczącego, składki na ubezpieczenie i fundusz pracy oraz 

obsługę programu: koncesje alkoholowe wyniosły - 23 700,00 zł

- szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kwocie -  2 763,60zł, oraz szkolenia dla członków GKRPA w kwocie 1 410,00 z ł .

- realizacja działań profilaktycznych (programy, konkursy, spektakle) - 55 407,88 zł.

- punkt konsultacyjny (wynagrodzenia dla psychologa, specjalisty ds. przemocy, terapeuty 

rodzinnego) -  21 960,00 zł.

- dofinansowanie wypoczynku letniego z realizacją programów profilaktycznych - 33 250 zł.

- zakup materiałów profilaktycznych dla szkół -  11 250,00 zł.

- działania promujące zdrowe spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież - 14 634,58 zł

- wykonanie diagnozy zagrożeń społecznych -  3700,00 zł.

- opłaty sądowe i opłaty za badania osób w zakresie uzależnienia od alkoholu -  4 842,00 zł.
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3.8 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dąbrówka w 2018 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/310/2018 Rady Gminy 

Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 roku, natomiast zmiana Programu została przyjęta Uchwałą 

XXXVI/321/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 roku.

Program realizowany w 2018 r. miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności 

psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy 

Dąbrówka. Celem Programu było:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka;

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, 

w szczególności psów i kotów;

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów w tym kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów;

3) wsparcie mieszkańców Gminy Dąbrówka poprzez dofinansowanie elektronicznego znakowania 

zwierząt oraz zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych (właścicielskich);

4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dąbrówka poprzez 

ich odławianie, leczenie, obligatoryjną kastrację albo sterylizację, elektroniczne znakowanie zwierząt 

przebywających w schronisku;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt;

7) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych czasowo na podstawie decyzji Wójta;

8) dokarmianie kotów wolno żyjących;

9) edukacja mieszkańców gminy Dąbrówka w zakresie opieki nad zwierzętami.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dąbrówka realizują:

1) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska 

w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji na podstawie zawartej umowy 

z Gminą Dąbrówka. Zapewnienie opieki w schronisku polega na właściwym żywieniu, optymalnych
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warunkach bytowania, pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiece 

weterynaryjnej;

2) lecznica poprzez zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dziko żyjących na terenie gminy było 

realizowane na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii PHU Balbina Beata Spruch 

ul. Krasiczyńska 11 lok. 20,03-379 Warszawa z siedzibą lecznicy ul. Piłsudskiego 38, 05-200 Wołomin;

3) gospodarstwo rolne poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim 

oraz zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo właścicielowi lub opiekunowi, miejsca, opieki 

i właściwych warunków w gospodarstwie rolnym znajdującym się na terenie Gminy Dąbrówka.

W 2018 roku Gmina Dąbrówka:

1) zapewniła opiekę 27 bezdomnym psom;

2) podpisała 3 umowy adopcyjne z nowymi właścicielami obejmujące bezdomne psy;

3) dofinansowano realizację 27 szt. zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich.

Realizacja całego zadania przewidzianego w ustawie o ochronie zwierząt (odławianie, opieka, usługi 

weterynaryjne, dokarmianie, itp.) w 2018 r. wyniosła 53 375,20 zł.

3.9 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi to deklaracja współpracy Gminy 

z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy

0 samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program Współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/271/2017 z 

dnia 28 grudnia 2017 r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

1 o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Celem głównym Programu było kształtowanie i wzmocnienie współpracy między Gminą Dąbrówka 

a Organizacjami pozarządowymi w zakresie definiowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy oraz 

zwiększenie aktywności społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe obejmowały:

1) sformułowanie przejrzystych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi;

2) inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między gminą a organizacjami pozarządowymi;

3) podniesienie skuteczności, efektywności i jakości działań podejmowanych w sferze zadań publicznych, 

w tym wyniku:

a) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w identyfikacji potrzeb mieszkańców 

i określaniu optymalnego sposobu ich zaspokajania,

b) pełniejszego włączenia się organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych
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4) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym poprzez wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych oraz ich integrację

Na 2018 rok ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pożytku 

publicznego. Na podstawie Programu współpracy na rok 2018 zlecono organizacjom pozarządowym 

i podmiotom uprawnionym realizację zadań publicznych w kategorii: pomoc społeczna, wspieranie rozwoju 

sportu, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i wspieranie wykonywania 

priorytetowych zadań publicznych wymienionych w programie. Ważnym elementem opracowywania 

programu są konsultacje społeczne prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr V/17/2015 w sprawie: określenia 

sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz.2015.02.18.1396).

Zgodnie z założeniami programu, współpraca przebiegała w formie finansowej oraz pozafinansowej 

natomiast środki zaplanowane na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na 2018 rok 

przyznawane były w drodze otwartego konkursu ofert oraz na podstawie ofert złożonych przez organizacje 

pozarządowe, z pominięciem otwartego konkursu.

Ważną częścią Współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań przez organizacje 

pozarządowe, m.in. poprzez:

- zapraszanie organizacji pozarządowych do uczestniczenia oraz współorganizowania na terenie Gminy 

Dąbrówka imprez: kulturalnych, sportowych, turystycznych,

- udostępnianie różnych obiektów i pomieszczeń organizacjom pozarządowym do realizacji zadań i celów 

statutowych,

- doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów

1 pisaniu wniosków,

- prowadzenie zakładki dedykowanej podmiotom na stronie Urzędu: www.dabrowka.net.pl, zakładka: 

Współpraca z NGO.

W roku 2018 ogłoszono cztery konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, 

warunków i trybu wspierania sportu, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, po przeprowadzeniu 

których udzielono dotacji dla dwóch organizacji. W trakcie roku wpłynęły także oferty na realizację zadań 

publicznych, dla których zastosowany został tryb pozakonkursowy (tzw. małe granty), w tej formie 

udzielono dotacji dla dwóch organizacji w trybie art. 19a.

Łącznie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu warunków i trybu wspierania rozwoju sportu, 

pomocy społecznej, w zakresie wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z budżetu gminy 

na 2018 rok przeznaczono środki finansowe w wysokości: 95 800 zł, w tym:
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L.P. Podmiot Nazwa zadania Kwota zadania Kwota dotacj

1. Gminny Klub Sportowy 

„Dąbrówka”

Organizacja szkolenia sportowego w dyscyplinie 

piłka nożna dla dorosłych z terenu Gminy 

Dąbrówka oraz reprezentacja Gminy poprzez ich 

udział we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym lub przeprowadzonym przez 

Polski Związek Sportowy

51 050, 00 zł 45 000, 00 zł

2. Stowarzyszenie „Pomoc w 

Dolinie Dolnego Bugu”

Pomoc żywnościowa dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka

15 960,00 zł 13 800,00 zł

3. Stowarzyszenie „Pomoc w 

Dolinie Dolnego Bugu”

Pomoc żywnościowa dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka

10 467,31 zł 9 000,00 zł

4. Stowarzyszenie „Pomoc w 

Dolinie Dolnego Bugu”

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 16 500,00 zł 15 000,00 zł

5. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „MUKS 

Dąbrówka” -  mały grant

Ligowa przygoda 11 000,00 zł 10 000,00 zł

6. Gminny Klub Sportowy 

„Dąbrówka” -  mały grant

Wynajem boiska oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie 

piłka nożna

5 700,00 zł 3 000,00 zł

Tabela nr 22. Wykaz organizacji, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań.

Wszystkie organizacje realizujące zadania własne Gminy Dąbrówka złożyły w wymaganym przez przepisy 

prawne terminie sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała 

zgodnie ze złożonymi ofertami.

Realizacja Programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pożytku publicznego w 2018 roku 

przyczyniła się do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych, wpłynęła na racjonalne 

i gospodarne wykorzystywanie środków publicznych. Pracownicy Urzędu na bieżąco prowadzili konsultacje 

i doradztwo w temacie konkursów, ofert oraz realizacji zadań z zainteresowanymi organizacjami. Wspierając 

zadanie publiczne Gmina w pełni wykorzystała potencjał organizacji w celu efektywnej realizacji potrzeb 

lokalnej społeczności. Działania Gminy wspierające organizacje pozarządowe wpływają na budowanie 

pozytywnych postaw prospołecznych i rozwijają wzajemne relacje oparte na partnerstwie i wzajemnej 

współpracy.
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IV. PODSTAWOWE ZADANIA DZIAŁALNOŚCI GMINY

4.1 Gospodarka komunalna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce został utworzony na mocy Uchwały nr XXXVI/234/2006 

Rady Gminy Dąbrówka z dnia 14 marca 2006 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce.

Podstawowym zadaniem zakładu jest wydobycie, uzdatnienie i dostarczenie wody mieszkańcom oraz 

zakładom działającym na terenie gminy Dąbrówka. Ponadto zakład z terenów objętych kanalizacją 

przyjmuje ścieki. Z terenu nie objętego kanalizacją ścieki są dowożone przez 3 wozaków posiadających 

koncesje na wywóz nieczystości płynnych.

Stan osobowy ZGK przedstawia się następująco:

- biuro

- oczyszczalnia

- stacje uzdatniania wody

- pracownicy fizyczni 

Łącznie

3 osoby -  3 etaty

2 osoby - 2 etaty

3 osoby - 3 etaty 

7 osób - 57etatów 

15 osób (15 etatów)

Uzdatnianie wody odbywa się na terenie Gminy w 3-ech SUW: Dąbrówka, Kołaków i Kuligów. 

W roku 2018 na w/w stacjach pozyskano 310,7 tys. m3 wody, z czego 32,3 tys. m3 przeznaczono na cele 

technologiczne.

Do odbiorców dostarczono 201,2 tys. m3, z czego 197,5 tys. m3 gospodarstwom rolnym i odbiorcom 

prywatnym, a 28,3 tys. m3 wody zakupiły zakłady produkcyjne.

Na w/w SUW można na dzień dzisiejszy wyprodukować 1170 m3 wody uzdatnionej (851,2 m3/dobę w roku 

2018).

Mówiąc o zaopatrzeniu w wodę, poza SUW cel ten realizuje się poprzez rozbudowaną sieć wodociągową

-  o długości łącznej 104,4 km.

Obecnie mamy przyłączonych do sieci 1 859 obiektów, a w jednym okresie obrachunkowym (3 miesiące) 

wystawionych jest ok. 1 850 faktur. Ilość wystawionych faktur za usługi wykonane przez ZGK w roku 2018

-  5 009 szt.

Obsługa klientów ze strony ZGK następuje w oparciu o wystawione faktury przez 3 inkasentów lub faktury 

wystawione w biurze Zakładu.

W roku 2018 opłata za korzystanie ze środowiska, czyli pobór wody podziemnej wyniosła 24 034,73 zł. 

Ponadto ZGK, poza kontrolą jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzonej przez Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołominie, wykonujemy własne badania w ilości min. 18 prób rocznie 

i koszt tych badań w roku poprzednim wyniósł - 6 205,35 zł.
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Opłata energetyczna stanowiąca zasadniczy element wydatków w Dziale Produkcja wody wyniosła 

63 319,89 zł.

Drugim zadaniem realizowanym przez Zakład jest odbiór i oczyszczanie ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej ogólnie wynosi 24,2 km, z czego 20,9 km to sieć grawitacyjna. Ilość przyłączy

-  547 szt. Ilość oczyszczonych ścieków w 2018 roku: ogółem 99 tys. m3, w tym ścieki dowożone to 8 tys. 

m3, z czego ścieki socjalno-bytowe stanowią 62 tys. oraz ścieki przemysłowe 12 tys.

Tak jak za wodę, wprowadzając ścieki do środowiska, należy wnieść opłaty, które w 2018 roku wyniosły 

5 485,27 zł.

Na oczyszczalni wykonuje się dwanaście badań rocznie na ścieki surowe i oczyszczone. Są one 

przedstawiane w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie

-  Delegatura w Mińsku Mazowieckim. W roku sprawozdawczym badania wykazały, że ścieki 

odprowadzane spełniają określone normy i nie wykazywały przekroczeń poszczególnych parametrów.

Cena wody od 1.04.2014 r. wynosi 2,34 zł/m3, a od 1.04.2017 r. cena ścieków wynosi 4 zł/m3dla taryfy od 

osób fizycznych.

4.2 Infrastruktura drogowa.

Transportem lokalnym objęto całą Gminę Dąbrówka z wyłączeniem miejscowości Karolew, Wszebory, 

Chruściele, Stanisławów. Gmina Dąbrówka nie posiada w chwili obecnej własnego transportu lokalnego. 

Usługi przewozowe świadczą firmy prywatne.

Długość dróg gminnych wynosi około 130,00 km (w tym o nawierzchni asfaltowej 63,00 km, o nawierzchni 

gruntowej ulepszonej 67,00 km).

Długość nowych chodników zrealizowanych w 2018 r. wyniosła około 4 974,0 m (Dąbrówka 1 393,00 m, 

Lasków 1 157,00 m, Cisie 350,00 m, Dręszew 214,0 m, Kołaków 1 860,0 m).

Inwestycje zrealizowane w 2018 r.:

• „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce - budowa parkingu 

i zatoki autobusowej”,

• „Przebudowa dróg gminnych Nr 430113W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W 

w miejscowości Małopole”,

• „Budowa zatoki autobusowej w miej scowości Czarnów”,

• „Przebudowa drogi gminnej Nr 430105W w miejscowości Kołaków”,

• „Przebudowa drogi gminnej Nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków”,

• „Przebudowa drogi gminnej Zaścienie - Karolew, Gmina Dąbrówka”,
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Zadania wykonywane przez Wójta Gminy Dąbrówka w 2018 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg

gminnych:

• remonty cząstkowe (kruszywo betonowe, granulat asfaltowy, równanie i wałowanie, łatanie ubytków 

w jezdni, oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego),

• zimowe utrzymanie dróg gminnych (płużenie i posypywanie), odtworzenie rowów pełniących funkcje 

odwodniania dróg gminnych,

• remont istniejących przepustów zlokalizowanych pod drogami,

• realizacja funduszu sołeckiego,

• wykonywanie elementów oznakowania poziomego, pionowego, elementów Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego (BRD),

• budowa nowego oświetlenia ulicznego w miej scowości Lasków,

• modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuligów (wymiana opraw, wymiana 

wysięgników, przewodu zasilającego),

• wymiana opraw oświetleniowych w miejscowościach: Dręszew, Cisie, Czarnów, Guzowatka, Lasków, 

Małopole, Karpin, Stanisławów, Kołaków, Teodorów, Zaścienie, Ludwinów, Ślężany,

• opracowywanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby realizacji prac remontowych

i inwestycyjnych,

• sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót drogowych,

• wykonywanie zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach porozumienia w zakresie bieżącego

utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrówką (koszenie poboczy, 

sprzątanie chodników).

Zadania wykonywane przez Wójta Gminy Dąbrówka w 2018 r. w ramach dysponowania pasem dróg

gminnych:

• wydanie 77 decyzji na lokalizację urządzeń,

• wydanie 19 decyzji na lokalizację zjazdów,

• wydanie 42 decyzji na czas prowadzenia robót,

• wydanie 40 decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych -  opłata roczna,

• opiniowanie projektów stałej organizacji ruchu,

• zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu w ramach dróg gminnych wewnętrznych, 

opiniowanie dokumentacji projektowych na wykonanie infrastruktury nie związanej z drogami, 

a umieszczane w pasie drogowym (sieci gazowe, sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci 

wodociągowe, sieci kanalizacyjne).
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4.3 Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia określa 

takie ukształtowanie planowanego przedsięwzięcia, aby w możliwie najmniejszym stopniu wpływało na stan 

środowiska.

W 2018 r. wpłynęło 7 wniosków o wydanie decyzji środowiskowej, z czego przeprowadzono w całości 

2 postępowania i zakończono je wydaniem decyzji środowiskowej. Pozostałe postępowania są 

kontynuowane w bieżącym roku.

Wydane decyzje określały środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięć polegających 

na:

a) przebudowie drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków -  etap II, gm. 

Dąbrówka (decyzja Nr 1/2018 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 5.02.2018 r.);

b) budowie stacji serwisowej samochodów ciężarowych z salonem sprzedaży, myjnią, częścią 

administracyjno -  socjalną oraz niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej na działkach ew. 

205/4, 206/12, 206/24 obręb Karpin, gm. Dąbrówka (decyzja Nr 3/2018 Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 13.08.2018 r.).

1) Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, Wójt Gminy Dąbrówka jest organem właściwym 

w sprawach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, a także w przypadkach instytucji publicznych oraz przyjmowania zgłoszeń zamiaru usunięcia 

drzew dokonywanych przez osoby fizyczne jeśli usunięcie drzew nie jest związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej.

W 2018 roku do Urzędu Gminy Dąbrówka wpłynęło 5 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
Wykaz wydanych przez Wójta Gminy Dąbrówka decyzji zezwalających na usunięcie drzew

w 2018 roku

L.p. Nr decyzji Data decyzji Ilość drzew Miejscowość

1. 1/2018 30.04.2018 r. 2 Ślężany

2. 2/2018 06.06.2018 r. 2 Guzowatka

3. 3/2018 30.08.2018 r. 3 Trojany

4. 4/2018 18.10.2018 r. 2 Ślężany

5. 5/2018 31.10.2018 r. 2 Małopole

Razem 11

T a b e l a n r  2 3 .  W y k a z  d e c y z j i  ,f ó j t a  n a  w y c i n k ę  d r z e w
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W ramach kompensacji utraconych siedlisk Wójt Gminy Dąbrówka w wydanych decyzjach nałożył na 

wnioskodawców obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 8 szt. drzew.

W przypadku usuwania drzewa z działek stanowiących własność Gminy Dąbrówka, organem właściwym do 

wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew jest Starosta Wołomiński. Wójt Gminy Dąbrówka w 2018 

roku uzyskał 8 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, na podstawie których usunięto 116 szt. drzew.
Decyzje Starosty Wołomińskiego zezwalające na wycięcie drzew na terenach

należących do Gminy Dąbrówka w 2018 roku

L.p. Nr decyzji Data decyzji Ilość drzew Miejscowość

1. 29/18 08.01.2018 r. 4 Chajęty

2. 36/18 08.01.2018 r. 4 Trojany

3. 177/18 16.02.2018 r. 8 Ślężany

4. 181/18 20.02.2018 r. 10 Kołaków

5. 302/18 08.03.2018 r. 10 Kuligów

6. 427/18 09.04.2018 r. 12 Kowalicha

7. 532/18 07.06.2018 r. 64 Zaścienie

8. 694/18 06.09.2018 r. 4 Zaścienie

Razem 116

Tabela nr 24. Decyzje starosty na wycinkę drzew

W 2018 r. wpłynęło 126 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 122 

sprawy zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast 4 sprawy zostały rozpatrzone negatywnie (2 sprawy 

z powodu nieuzupełnienia braków formalnych we wniosku, natomiast 2 sprawy z powodu zamiaru usunięcia 

drzew w lasach).

Wójt Gminy Dąbrówka wydał jedną decyzję nakładającą karę administracyjną w wysokości 14 820 zł za 

usunięcie 2 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata bez wymaganego zezwolenia.

2) Zmiany stanu wody na gruncie
Zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu 

wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu 

lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub 

wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.
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W 2018 r. wszczęto 7 postępowań administracyjnych w sprawie zmiany stanu wody na gruncie. Wydaniem 

decyzji zakończono 2 postępowania, które aktualnie są w trakcie rozpatrywania przez organ II instancji. 

Ponadto w trakcie rozpatrywania przez organ II instancji jest jedna sprawa wszczęta w latach 

wcześniejszych.

3) Obszary chronione - Natura 2000
Na terenie Gminy Dąbrówka znajdują się trzy obszary Natura 2000, których celem jest zachowanie 

określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali 

całej Europy.

Obszary Natura 2000 położone na terenie Gminy Dąbrówka:

a) „Dolina Dolnego Bugu” PLB 140001 -  jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych 

w granicach powiatu. Odznacza się wysoką bioróżnorodnością, rozmaitością krajobrazów, jest także 

niezwykle ważnym miejscem lęgu i migracji ptaków, gadów, płazów i ryb;

b) „Krogulec” PLH 140008 -  obszar swoją ochroną obejmuje dwa zbiorniki wodne, siedlisko ryby 

strzebli błotnej. Ryba jest gatunkiem wpisanym do Czerwonej Księgi obejmującej gatunki szczególnie 

zagrożone całkowitym wyginięciem;

c) „Ostoja Nadbużańska” PLH140011 -  jest obszarem szczególnie cennym pod względem przyrodniczo- 

krajobrazowym. Obszar ten częściowo przecina się z obszarem specjalnej ochrony ptaków „Doliną 

Dolnego Bugu”. Ochroną objęto typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Wójt Gminy Dąbrówka dokonuje analizy czy usunięcie drzew lub krzewów może potencjalnie znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000. W 2018 roku nie stwierdzono aby planowane usunięcie drzew mogło 

negatywnie wpłynąć na obszary Natura 2000. Ponadto Obszary Natura 2000 są monitorowane przez tut. 

Urząd oraz oczyszczane z zanieczyszczeń głównie drobnych odpadów komunalnych porzucanych przez 

pieszych oraz przejezdnych.
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4.4 Ochrona zdrowia

Mieszkańcy gminy Dąbrówka mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, natomiast dostęp do 

specjalistycznej opieki zdrowotnej wciąż pozostaje niewystarczający.

Do podstawowej infrastruktury zdrowotnej na terenie gminy Dąbrówka należą następujący 

świadczeniodawcy:

Miejscowość Nazwa Placówki Zakres usług

Kuligów

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia „Elle 

Med”, ul. Warszawska 5

W przychodni przyjmują lekarze: POZ, pediatra, lekarz 

rodzinny, prowadzony jest punkt pobrań, punkt szczepień, 

pielęgniarka środowiskowa.

Stomatolog - Indywidualna Praktyka Lekarska 

Daniel Gdala, ul. Warszawska 5,

Apteka, ul. Warszawska 5A

Dąbrówka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 

T. Kościuszki 16

W przychodni przyjmują lekarze: POZ, pediatra, lekarz 

rodzinny, prowadzony jest punkt pobrań, punkt szczepień, 

pielęgniarka środowiskowa.

Gabinet Stomatologiczny Stomadentika - 

Małgorzata Łęcicka, ul. T. Kościuszki 16

Apteka, ul. T. Kościuszki 15

Tabela nr 25.Zakres usług w placówkach zdrowotnych

W razie nagłych zachorowań można zgłaszać się do NPL w Radzyminie w godzinach od 18-8 oraz Szpitala 

Powiatowego im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Liczba zadeklarowanych pacjentów w 2018 roku korzystających z usług:

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia „Elle Med” -  2 850 osób 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -  4 150 osób
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4.5 Polityka społeczna i wsparcie rodziny.

Pomoc społeczna jest określana jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego 

usamodzielnienia.

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Dąbrówka jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej GOPS lub Ośrodek) powołany na mocy uchwały Gminnej Rady 

Narodowej w Dąbrówce nr XI/43/90 z dnia 27 lutego 1990 roku. GOPS mieści się w budynku Urzędu 

Gminy Dąbrówka (odrębne wejście do Ośrodka oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych) -  05-252 

Dąbrówka ul. Tadeusza Kościuszki 14.

L.p. Rodzaj stanowiska Ilość osób

1. Kierownik 1

2. Główny księgowy 1

3. Specjalista pracy socjalnej 3

4. Pracownik socjalny 2

5. Pracownik administracyjny 3

6. Pracownik Obsługi 1

Razem 11

Tabela nr 26. Stan zatrudnienia w GOPS w 2018 r.

Zawartych zostało również 5 umów zleceń, na wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej 

(1 asystent rodziny, 2 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 1 opiekun 

świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Zatrudnieni w GOPS pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, jak i zdolności interpersonalne 

do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Dąbrówka. Pracownicy 

socjalni oraz specjaliści pracy socjalnej posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe wymagane 

przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych 

poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz
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rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań wynikających 

z innych ustaw przekazanych do realizacji kierownikowi lub innym pracownikom Ośrodka na podstawie 

stosownych upoważnień.

Do głównych zadań GOPS należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, 

a w szczególności polegających na:

^  tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa 

niezbędnej infrastruktury socjalnej,

^  analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

^  przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

^  pracy socjalnej rozumianej, jako działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom 

we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie 

warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,

^  rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

^  realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

^  pobudzaniu aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce jest odpowiedzialny za kreowanie lokalnej polityki 

społecznej i realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli ustawa o pomocy społecznej, aktów 

prawnych. Poniższy wykres przedstawia główne zadania realizowane przez Ośrodek w 2018 roku.

Ośrodek wykonując zadania własne gminy kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Dąbrówka, natomiast 

w zakresie realizacji zadań zleconych kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę 

Mazowieckiego. W realizacji swoich zadań Ośrodek może współpracować z podmiotami zewnętrznymi, 

w tym z organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi posiadającymi oraz nieposiadającymi 

osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi. GOPS realizuje zadania w oparciu o Kodeks 

Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy 

o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

Poniższy wykres prezentuje liczbę rodzin korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dąbrówce w 2018 roku z podziałem na poszczególne zadania.

785

Wykres 14. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w 2018 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS.
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WRISPZ -  wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej

ŚOZ -  świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

FA -  fundusz alimentacyjny

PPWR -  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

PKDR -  powiatowa karta dużej rodziny

PS -  pomoc społeczna

ŚR -  świadczenia rodzinne

500+ - świadczenia wychowawcze

W 2018 roku tylko z systemu pomocy społecznej skorzystały 224 rodziny (536 osób w rodzinach), co 

stanowi 6,6% wszystkich mieszkańców gminy Dąbrówka. W 2017 roku wskaźnik ten był wyższy i wynosił 

7,5%, zaś w 2016 roku kształtował się na podobnym poziomie i wynosił 7,8%. Z powyższego wynika, iż 

w przeciągu 3 lat procentowy udział osób objętych pomocą społeczną w stosunku do ogólnej liczby 

mieszkańców zmniejszył się o 1,2%. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich 

liczba osiągnęła poziom 123 osób, co oznacza spadek w stosunku do roku 2017 o 9 osób.

Dane szczegółowe dotyczące liczby osób i rodzin objętych systemem pomocy społecznej na terenie gminy 

Dąbrówka w latach 2016 - 2018 przedstawia poniższy wykres.

632 608

□ liczba osób w rodzinach □  liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie □ liczba rodzin

Wykres 15. Osoby objęte pomocą społeczną w gminie Dąbrówka w latach 2016-2018.

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03 za 2016, 2017 i 2018 rok.

Na podstawie powyższego wykresu można wywnioskować, że ilość rodzin korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich trzech lat systematycznie rośnie, z 205 rodzin otrzymujących 

pomoc i wsparcie w 2016 roku do 224 rodzin w 2018 roku. Jednocześnie systematycznie maleje liczba osób, 

którym decyzją przyznano świadczenie, jak również osób w rodzinach otrzymujących pomoc. Powyższe 

oznacza, że coraz większą grupę klientów stanowią osoby/rodziny oczekującej wsparcia i pomocy w ramach 

pracy socjalnej, która realizowana jest bez konieczności wydania decyzji administracyjnej, jak również ze 

wsparcia korzystają rodziny mniej liczne.
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Pomoc społeczna, jako instytucja polityki społecznej państwa pomaga osobom i rodzinom dotkniętym 

problemami społecznymi. Struktura powodów przyznania pomocy interesantom Ośrodka pozwala 

jednocześnie na wyodrębnienie głównych problemów społecznych występujących na terenie gminy 

Dąbrówka. Poniższy wykres prezentuje najczęściej występujące przyczyny trudnej sytuacji życiowej osób 

i rodzin na terenie gminy Dąbrówka a jednocześnie powody przyznania pomocy społecznej, w 2018 roku.

Wykres 4. Powody przyznania pomocy społecznej w 2018 roku.
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Wykres 16. Powody przyznania pomocy społecznej w 2018 roku. 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03 za 2018 rok.

Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Celem Programu realizowanego na terenie Gminy Dąbrówka w latach 2014 - 2018 było ograniczenie 

zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej 

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze 

środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych. W ramach programu realizowano wsparcie w formie gorących posiłków oraz zasiłków 

celowych na zakup żywności.

Posiłek jest wsparciem udzielanym głównie dzieciom w stołówkach szkolnych. W 2016 roku 232 osób 

otrzymało posiłek, w 2017 było to 185 osób zaś w 2018 182 osoby. Natomiast z pomocy w formie zasiłku 

celowego na zakup żywności w 2016 roku 20 osób, w 2017 roku było to 47 osób, zaś w 2018 roku 23 osoby. 

Systematycznie zmienia się liczba osób objęta wsparciem w tej formie.

W celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin mieszkających na terenie gminy 

Dąbrówka, w 2014 roku Rada Gminy w Dąbrówce uchwaliła Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020”, który przewidywał udzielenie pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 

zjedzenia posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej 

posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ponadto została przyjęta uchwała 

dotycząca podwyższenia do 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy

67



w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. 

Pozwoliło to na zwiększenie liczby osób i rodzin wymagających zabezpieczenia potrzeb żywieniowych. 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakończył się z końcem 2018 roku, w związku 

z wejściem w życie nowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014 - 2020
Inicjatywa władz Gminy i Stowarzyszenia „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” mająca na celu pozyskiwanie, 

magazynowanie oraz dystrybucję żywności na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy 

Dąbrówka. Działania odbywały się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 (FEAD). 

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające 

kryterium dochodowe Pomoc udzielana była w ramach Programu w postaci artykułów spożywczych, które 

były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Dodatkowo poza dystrybucją żywności 

prowadzone są w Programie działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne podopiecznych. 

Pomoc żywnościowa to najbardziej kompleksowe wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej udzielane w ramach systemu pomocy społecznej. PO PŻ jest to najbardziej wymierne wsparcie 

rodzin potrzebujących, bowiem są to artykuły pierwszej potrzeby w każdym gospodarstwie domowym. 

Dzięki takiej pomocy zaoszczędzone środki budżetów własnych rodziny będą mogły przeznaczyć na inne 

potrzeby.

Średniomiesięcznie z pomocy żywnościowej korzysta ponad 450 osób uprawnionych, posiadających 

odpowiednie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce.

Projekt socjalny „Aktywny i bezpieczny Senior -  śladami historii”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce w 2018 roku zrealizował drugą edycję projektu 

socjalnego „Aktywny i bezpieczny senior - śladami historii”. Jego adresatami była grupa 30 osób 

w wieku 60+. Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej oraz wiedzy na temat 

bezpieczeństwa osób starszych zamieszkujących na terenie gminy Dąbrówka. W trakcie realizacji projektu 

podjęto następujące działania: 

o zwiedzanie Skansenu w Kuligowie, 

o spotkanie z Kabaretem „Moherowe Berety”,

o prelekcja „Bezpieczny senior” - spotkanie z policjantem -  mające na celu przedstawienie zasad 

bezpieczeństwa, stosowania różnych form ochrony siebie i swojego majątku, 

o warsztat nordic walking,

o udział Seniorów w koncercie na 100- lecie odzyskania niepodległości, 

o zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,

68



0 spotkanie wigilijne podsumowujące projekt socjalny powiązane z koncertem filharmonii przygotowanym 

przez GCK w Dąbrówce.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego 

kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego 

życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży

1 obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy 

bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie 

tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom, 

z co najmniej trójką dzieci, a od początku 2019 roku również rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na 

utrzymaniu przynajmniej troje dzieci.

Z danych GOPS wynika, że od wejścia w życie ustawy o karcie dużej rodziny w 2014 roku do końca 2018 

roku ze zniżek mogło skorzystać 148 rodzin. Przyznano 293 karty rodzicom i 481 karty dzieciom.

Warto wspomnieć, że posiadanie karty dużej rodziny na terenie gminy Dąbrówka uprawnia do 20% zniżki 

w opłatach za odpady komunalne.

Program Powiatowej Karty Rodziny „TakRodzina.pl”
Gmina Dąbrówka przystąpiła do programu Powiatowej Karty Rodziny TakRodzina.pl. Powiatowa Karta 

Rodziny jest jednym z zadań w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim. Program 

ma na celu wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny oraz jego wpływu na rozwój 

społeczeństwa, jak również kształtowania i promowania pozytywnego wizerunku rodziny, przede wszystkim 

rodziny wielodzietnej. Dodatkowym celem Programu jest zwiększenie szans rozwojowych oraz poprawa 

warunków życia rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie różnorodnych uprawnień i systemu ulg dla 

rodzin. Zgodnie z zasadami Programu Powiatowa Karta Rodziny „TakRodzina" wydawana jest rodzinom 

wielodzietnym, w tym wielodzietnym rodzinom zastępczym zamieszkałym na terenie Gminy Dąbrówka, 

wychowującym, co najmniej troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, 

jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się lub studiuje.

Łącznie od początku realizacji Programu wydano 1097 Kart (w 2018 r. -  304 karty).

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych w 2018 roku polegało na:

- 50% zniżce dla posiadacza Powiatowej Karty Rodziny 3+, 4+, 5+, w opłatach za posiłki wydawane dla 

dzieci z Rodzin Wielodzietnych, bez względu na dochód rodziny, uczęszczających do: przedszkoli 

publicznych, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych lub gimnazjów, prowadzonych przez Gminę 

Dąbrówka działających zgodnie z art. 90 ust. 1 b ustawy o systemie oświaty, za wyjątkiem, gdy dziecko 

korzysta z innej formy Pomocy dożywiania”,

- 50% zniżce w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce.
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Poniższy wykres przedstawia ilość wydanych kart w latach 2016, 2017 i 2018 oraz liczbę osób 

korzystających z poszczególnych zniżek proponowanych w ramach Programu na terenie Gminy Dąbrówka. 

Wykres 5. Ilość wydanych kart wraz z liczbą osób korzystających ze zniżek.
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□ liczba osób korzystających z zajęć w GCK

Wykres 17. Ilość wydanych kart wraz z liczbą osób korzystających ze zniżek 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu za 2016, 2017 i 2018 rok.

Na podstawie powyższego wykresy można stwierdzić, że zainteresowanie Programem na terenie gminy 

Dąbrówka systematycznie rośnie. Ze zniżki oferowanej dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny w 2016 

roku na posiłki w stołówkach szkolnych skorzystało 137 osób, w 2017 roku 188 osób, natomiast w 2018 

roku było to już 260 osób. Podobnie kształtuje się wzrost liczby osób korzystających z dofinansowania 

w zajęciach GCK - w 2016 roku były to 62 osoby, w 2017 nastąpiło zwiększenie do 85 osób, zaś w 2018 do 

87 osób. W 2018 roku uprawnionych do zniżek było 129 rodzin, a skorzystało z Karty 347 osób.

Program „Dobry Start”
Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry start”. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 

ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 

24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące 

roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Przyznanie świadczenia nie 

jest uzależnione od dochodu rodziny.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce wpłynęło 838 wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia Dobry Start. W ramach niniejszego programu wypłacono uprawnionym 382 800 zł. Ze 

świadczenia skorzystało 1276 dzieci.
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Program Rodzina 500+
Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin realizowane przez gminę jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują 

niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku 

rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 

niepełnosprawnego wsparcie rodzina otrzymuje także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne 

dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Zgodnie z przepisami art. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, celem świadczenia 

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z 

opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ustawodawca, określając osoby uprawnione, 

wskazał, że świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy programu „Rodzina 500+”. Rodzinom przekazane 

zostały środki finansowe w ramach Programu w 2016 roku, na kwotę 5 630 345,00 zł., dla 1318 dzieci, 

wsparcie otrzymało 789 rodzin. W 2017 roku na realizację Programu wydatkowano 7 650 886,00 zł, dla 

1240 dzieci, zaś wsparciem objęto 799 rodzin, natomiast w 2018 roku rodzinom przekazano kwotę 7 219 

817,20 zł, dla 1236 dzieci z 785 rodzin. Poniższy wykres przedstawia liczbę dzieci na które są pobierane 

świadczenia, oraz liczbę rodzin korzystających z Programu na terenie Gminy Dąbrówka w latach 2016, 2017 

i 2018.

Wykres 6. Realizacja Programu Rodzina 500+ w latach 2016 - 2017 na terenie Gminy Dąbrówka.

□ liczba dzieci □ liczba rodzin

Wykres 18. Realizacja Programu Rodzina 500+ w latach 2016-2017 na terenie Gminy Dąbrówka 

Źródło: System informatyczny TT-Świadczenia Rodzinne.

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego na przestrzeni 2016, 2017 i 2018 roku 

utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast liczba dzieci uprawnionych do świadczenia zmieniała się 

z 1318 dzieci w 2016 roku do 1236 dzieci w 2018 roku.
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Świadczenia rodzinne
System świadczeń rodzinnych to poza ubezpieczeniowy system świadczeń socjalnych wspierających rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci uczęszczające do szkoły, w tym 

niepełnosprawne. Warto przy tym dodać, iż świadczenia rodzinne stanowią odrębny od świadczeń z pomocy 

społecznej system, mający na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczeniami 

rodzinnymi są: zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku, świadczenie rodzicielskie (od 2016 roku), 

świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (od 2013 

roku) i świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie 2016 -  2018 liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne ulegała wahaniom. W 2016 roku z 

systemu świadczeń rodzinnych korzystało 668 rodzin, w 2017 roku 650 rodzin zaś w roku 2018 było to 624 

rodziny.

W roku sprawozdawczym 2018 z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 2.150 świadczeniobiorców, 

którym przyznano 16 716 świadczeń na łączną kwotę 2 882 000 zł.

Fundusz alimentacyjny
Kolejną formą wsparcia realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce są 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ta pomoc finansowa świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 

7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność 

egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch 

miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

W latach 2016 -  2018 liczba rodzin korzystających ze świadczeń alimentacyjnych ulegała wahaniom, 

i wynosiła w 2016 roku 22 rodziny, w 2017 roku 24 rodziny a w 2018 roku 20 rodzin.

W roku 2018 z funduszu alimentacyjnego skorzystało 20, którym przyznano 351 świadczeń na łączną kwotę 

151 200 zł.

4.6 Edukacja

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce, zwanym dalej „Centrum” zostało utworzone Uchwałą Nr 

XXII/164/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 października 2016 roku z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2017 r.

Centrum utworzono na bazie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce, który 

został utworzony Uchwałą Nr VIII/30/95 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 29 grudnia 1995 r.

Należności i zobowiązania ZOSiPS stały się należnościami i zobowiązaniami Centrum.

Centrum działa na dotychczasowych zasadach.
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Działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy Dąbrówka obejmują:
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacja szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Dąbrówka,

2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

3) obsługa dowożenia uczniów do szkół i placówek,

4) opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,

5) koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

6) przygotowywanie analiz projektów arkuszy organizacyjnych,

7) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,

8) wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w 

odrębnych przepisach,

9) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników,

10) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem pomocy materialnej dla uczniów,

11) prowadzenie spraw związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkół i placówek prowadzonych 

przez Gminę Dąbrówka,

12) prowadzenie i administrowanie Systemu Informacji Oświatowej,

13) Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy 

Dąbrówka.

Działania Centrum w zakresie obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych obejmują:
1) prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych przez Dyrektorów 

placówek,

2) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów 

cywilnoprawnych,

3) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach.

Działania Centrum w zakresie obsługi finansowej obejmują w szczególności:
1) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych,

2) prowadzenie gospodarki finansowo- księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach 

publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,

3) planowanie zadań, statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki odrębnie wymaganych 

sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opracowywanie planów finansowych Centrum oraz 

współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych 

tych jednostek.
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Pracami Centrum kieruje dyrektor. W Centrum Usług Wspólnych jest zatrudnionych 9 osób:

> 5 osób na stanowisku umysłowym

> 2 osoby na stanowisku kierowcy,

> 2 osoby jako opiekunowie podczas dowożenia dzieci do i ze szkoły.

Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Dąbrówka:

Rysunek nr 10. Szkoła Podstawowa im. C.K.Norwida w Dąbrówce

Rysunek nr 11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej w Józefowie
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Rysunek nr 12. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce

Rysunek nr 13. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach

Rysunek nr 14. Przedszkole Samorządowe pod ,, Wesołym Ekoludkiem’’ w Dręszewie
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Liczba uczniów w placówkach na 30.09.2018 r. -  według SIO

Lp. Placówka

Liczba dzieci w 
szkołach i 

gimnazjach

Liczba
oddziałów

w szkołach

i gimnazjach

Liczba dzieci 

,, 0” i 

przedszkola

Liczba

oddziałów

,,0” i 
przedszkola

1. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 369 19 --- ---

2. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 
z oddziałami gimnazjalnymi

69 3 ---

3. Szkoła Podstawowa w 
Guzowatce

135 8 — —

4. Szkoła Podstawowa we 
Wszeborach

144 9 22 1

5. Szkoła Podstawowa w Józefowie ,,o” - 20

187 9 prz. - 34 3

54

6. Szkoła Podstawowa w Józefowie 
z oddziałami

27 1 ---

gimnazjalnymi

112 w tym

7. Przedszkole w Dręszewie --- --- 38 ,,0” 2

74 „przedszkol” 3

Ogółem 931 49 188 9

Tabela nr 27. Liczba uczniów w placówkach na 30.09.2018r. -  według SIO

W szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Dąbrówka jest zatrudnionych:

- nauczyciele -  137 osób ( w przeliczeniu 110,29 etatów)

- pracownicy obsługi - 43 osoby ( w przeliczeniu 38,34 etatów)
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Ogółem wydatki na oświatę w 2018 r. wynoszą 12 388 641,34 zł, z czego:

> przedszkole -  1.120.563,71 zł

> CUW -  511.719,19 zł

> dowożenie -  852.307,03 zł

> szkoły -  9.904.051,41 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2018 r. wynosi: 8.610.017 zł.

Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia: 10.469,32 zł rocznie.

Wydatki na oświatę w stosunku do subwencji: 8.408,22 zł.

WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2015/2016
Placówka Język polski matematyka Średnia

polski,

matem

Język nowożytny

SP Dąbrówka 70,7 37,5 54,3 71,6

SP Józefów 54,3 35,2 45,0 55,5

SP Guzowatka 70,8 53,5 62,4 69,3

SP Wszebory 72,3 56,5 64,7 71,0

Gmina 67,1 43,4 55,5 67,2

Powiat 70,5 55,3 63,1 74,4

Województwo 73,3 58,4 66,1 75,0

Tabela nr 28. Wyniki sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych 2015/2016
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Placówka Część Część Język nowożytny Język Język

humanistyczna matematyczno-
przyrodnicza

niemiecki rosyjski

Historia w. o. s Przyroda Matematyka podstawowy rozszerzony

GM
Dąbrówka

64,2 81,8 57,1 58,1 66,6 49,7 49,7

GM
Józefów

66,1 67,2 40,7 47,1 47,2 29,1 46,7

Gmina 78,4 64,7 55,5 53,3 62,2 45,1 46,7 49,7

Powiat 72,7 57,3 51,6 48,5 65,6 45,3 54,4 48,6

Wojewód 58,7 72,6 54,0 52,1 67,8 49,4 56,5 58,7
ztwo

Tabela nr 29. Wyniki sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych 2015/2016
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WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2016/2017

Część Część matematyczno- Język nowożytny Język Język
humanistyczna przyrodnicza

niemiecki rosyjski

Placówka

Historia Polski M atematyka Przyroda podstawowy rozszerzony

GM
Dąbrówka

61,8 69,7 40,7 51,9 67,1 45,6 --- -- 45,5

GM
Józefów

63,4 60,5 42,1 45,8 53,6 31,5

Gmina 62,1 67,8 41,0 50,6 63,7 42,1 - 45,5

Powiat 60,3 71,5 45,1 52,2 69,0 49,2 - 50,0

Województ 61,8 72,4 50,9 54,9 71,1 53,2 - 54,3
wo

Tabela nr 30. Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2016/2017
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WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2017/2018

Część Część Język nowożytny Język Język
humanistyczna

matematyczno- niemiecki rosyjski
przyrodnicza

Placówka

Historia Polski Matematy Przyroda podstawo rozszerzony
ka wy

GM
Dąbrówka

64,1 72,4 48,8 55,8 62,7 48,4 49,0

GM
Józefów

60,3 64,2 42,7 50,4 62,7 38,2 - -

Gmina 63,4 70,8 47,7 54,8 61,4 46,3 - 49,0

Powiat 60,8 70,8 51,6 57,1 71,0 54,4 - 52,2

Wojewódz
two

61,4 70,3 55,3 58,7 72,2 56,6 - 51,8

Tabela nr 31. Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2017/2018

W gminie dzieci dowożone są autokarem gminnym oraz przez przewoźnika prywatnego.

Rysunek nr 15. Autokary szkolne

Dowożone są także dzieci niepełnosprawne poza obszar gminy Dąbrówka gimbusem gminnym 

oraz przez 2 przewoźników prywatnych.
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Rysunek nr 16. Samochód do przewozu osób nipełnosprawnych

Ogółem w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dąbrówka jest 1119 uczniów.

Dowożonych jest 653 uczniów i 13 dzieci niepełnosprawnych poza terenem gminy ( Radzymin, 

Wołomin, Ostrówek, Kozły).

Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły na terenie gminy -  30 minut.

Najdłuższy czas dojazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły - 90 minut.

Dodatkowe zajęcia w szkołach

Dodatkowymi zajęciami w szkołach są koła; matematyczne, teatralne, polonistyczne, przyrodnicze, 

fizyko-chemiczne, informatyczne, geograficzne, plastyczne, historyczne, wokalno-instrumentalne, 

sportowe, terapia pedagogiczna, z języka angielskiego, rozwijające zainteresowania artystyczne, 

ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej itp
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4.7 Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce wraz z Filią w Józefowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce mieści się w budynku gminnym będącym siedzibą Biblioteki 

i Gminnego Centrum Kultury. Po przeprowadzonej w latach 2012 - 2013 inwestycji rozbudowy 

i modernizacji budynku oraz adaptacji nieużytkowanego poddasza Biblioteka funkcjonuje samodzielnie na 

I piętrze dysponując powierzchnią 271,16 m2.

Na pomieszczenia Biblioteki składają się: wypożyczalnia główna wraz z księgozbiorem dla młodzieży, 

przestronne pomieszczenie, w którym mieści się księgozbiór dla czytelników dorosłych, odrębne 

pomieszczenie z księgozbiorem podręcznym i czytelnią internetową, czytelnia dziecięca. Biblioteka 

wyposażona jest w meble wg autorskiego projektu, kolorowe, dostosowane do potrzeb czytelników.

Filia biblioteczna w Józefowie mieści się w prywatnym budynku mieszkalnym i dysponuje pomieszczeniem

0 powierzchni użytkowej 40 m2.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie (w tym zakup nowości wydawniczych

1 prenumerowanie prasy), opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Dąbrówka i okolic oraz całego Mazowsza, 

obsługa oraz zaspokajanie potrzeb użytkowników, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych 

(dostęp do bazy Academica, udostępnianej przez Bibliotekę Narodową), promowanie działań GBP w prasie 

lokalnej, na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym, sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad 

filią poprzez udzielanie pomocy w zakresie organizacji bieżących prac bibliotecznych, planowania 

i sprawozdawczości oraz promowania działań kulturalno-edukacyjnych, szkolenie i doskonalenie 

pracowników Biblioteki i filii, realizacja zaleceń Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie 

w sprawach dotyczących sprawozdawczości i zmian w przepisach.

W Bibliotece w Dąbrówce udostępnianie księgozbiorów odbywa się poprzez system informatycznej obsługi 

biblioteki - MATEUSZ, który umożliwia ponadto przeglądanie, zamawianie dokumentów jak i elektroniczną 

prolongatę ich wypożyczeń. W Fili w Józefowie nadal stosowany jest tradycyjny kartkowy system 

wypożyczeń.

W Gminnej Bibliotece Publicznej, łącznie z Filią w Józefowie, na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 

8 pracowników, w tym 3 pracowników na pełen etat (w tym jedna umowa na zastępstwo), 4 osoby na 0,5 

etatu (w tym 1 umowa na zastępstwo) oraz 1 pracownik na 1/5 etatu.
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W 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Dąbrówce wypożyczono 7.633 książki, 37 czasopism, 

385 dokumentów audiowizualnych oraz 162 audiobooki i 9 dokumentów elektronicznych. Na miejscu 

udostępniono 1.501 pozycji książkowych, 241 czasopism oraz 38 dokumentów audiowizualnych.

W sumie Bibliotekę odwiedziło 6.704 osób (odwiedziny z wypożyczeniem na miejscu i na zewnątrz).

Wypożyczenia w Filii w Józefowie przedstawiały się następująco: 3.952 książki wypożyczone na zewnątrz, 

481 czasopism oraz 287 materiałów audiowizualnych. Na miejscu udostępniono 320 woluminów, 

478 czasopisma oraz 168 dokumentów audiowizualnych.

Liczba odwiedzin czytelników Filii to 1.519 osób (odwiedziny z wypożyczeniem na miejscu i na zewnątrz).

Liczba woluminów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 

16.923 egzemplarze książek oraz 820 egzemplarzy zbiorów specjalnych (w tym dokumenty elektroniczne, 

płyty DVD oraz audiobooki). Natomiast Filia w Józefowie posiadała 6.924 woluminy oraz 186 egzemplarzy 

zbiorów specjalnych (dokumenty elektroniczne oraz płyty DVD) .

W ciągu 2018 roku Biblioteka w Dąbrówce zorganizowała 13 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło 

udział łącznie około 2.498 uczestników.

Wśród wydarzeń kulturalnych znajdowały się m.in. występy artystów Filharmonii Narodowej, w ramach 

cyku muzycznego „Spotkania z Muzyką”, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych oraz 

przedszkola, zajęcia organizowane w ramach akcji zimowej i letniej, spotkania autorskie.

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 583,29 

m2, w budynku wybudowanym w latach 1998-1999 i współużytkowanym z Gminną Biblioteką Publiczną 

oraz OSP Dąbrówka. W wyniku zakończonej w 2013 roku rozbudowy i modernizacji budynku Centrum ma 

do dyspozycji wyposażoną salę widowiskową wraz z pomieszczeniami przyległymi znajdującą się na 

parterze budynku oraz pracownię artystyczną, 2 sale edukacyjne, salę edukacyjno - sportową mieszczące się 

na zaadaptowanym poddaszu.

Do zadań GCK należy: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych 

i intelektualnych mieszkańców, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej 

i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych, inicjowanie i tworzenie warunków do rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, tworzenie warunków do 

podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji i historii polskiej, Mazowsza, 

a w szczególności Ziemi Dąbróweckiej, stwarzanie warunków do rozwoju osobowości człowieka 

i kształtowanie jego postawy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kultury wypoczynku
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i życia codziennego, kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz 

regionalnej, współpraca z instytucjami kultury krajowymi i zagranicznymi, organizacjami pozarządowymi, 

organizacjami społecznymi, mediami oraz innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury.

GCK realizuje swoje zadania poprzez: organizowanie uroczystości i spotkań tematycznych, koncertów, 

projekcji filmowych, przeglądów osiągnięć kulturalnych, festiwali, wystaw, konkursów, plenerów, 

warsztatów oraz innych imprez o charakterze artystycznym, historycznym, rozrywkowym, rekreacyjno- 

sportowym i turystycznym, organizowanie wycieczek, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wyjazdów do 

teatru, kina i innych miejsc związanych z szeroko rozumianą kulturą, prowadzenie działalności promocyjnej 

i wydawniczej, współdziałanie z biblioteką, ze szkołami, instytucjami, fundacjami i organizacjami 

społecznymi przy realizacji celów statutowych.

W Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 9 pracowników, 

w tym 5 pracowników na pełen etat (w tym jedna umowa na zastępstwo), 3 osoby na pół etatu (w tym 1 

umowa na zastępstwo) oraz 1 pracownik na 1/4 etatu.

W 2018 roku GCK zorganizowało lub współorganizowało wiele wydarzeń kulturalnych, w których wzięło 

udział łącznie około 3.500 uczestników.

Były to przede wszystkim:

- Imprezy i uroczystości patriotyczne:

❖  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

❖  „Weller 2. Kołaków ’44” -  impreza o zasięgu ogólnopolskim, z okazji obchodów 74. rocznicy zrzutu 

żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem.

❖  228. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

❖  „Huzarzy w Kuligowie” -  impreza upamiętniająca bohaterską walkę Policjantów w obronie ojczyzny 

w Kuligowie w 1920 r.

❖  100 Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

- Konkursy i wydarzenia kulturalne:

❖  Koncert noworoczny „Śpiewajmy i grajmy mu” podczas którego zaprezentowały się dzieci 

uczęszczające na zajęcia wokalne oraz zajęcia instrumentalne

❖  Bal Karnawałowy na zakończenie Ferii zimowych z GCK

❖  II Zumbowy Sabat Czarownic -  maraton zumby z wieloma układami tanecznymi

❖  Babski wieczór z GCK z okazji dnia kobiet

❖  Warsztaty rysowania komiksów dla młodzieży ze szkół z terenu gminy Dąbrówka

❖  XVIII Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid Poeta naszej Ziemi” -  konkurs o zasięgu ponad 

powiatowym

❖  II Powiatowy Plener Artystyczny „Nadbużańskie impresje”
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❖  Dzień Dziecka -  organizowany corocznie. W 2018 roku tematyką były Hawaje i związane z nimi 

zabawy, warsztaty i animacje

❖  Uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego Cichociemnym na hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

❖  V Konkurs „Skąd znam tę twarz” -  konkurs muzyczny, w tym roku motywem przewodnim były 

utwory patriotyczne

❖  Gminne eliminacje konkursów recytatorskich: „Warszawska Syrenka”, „Spotkania z twórczością ks. 

Jana Twardowskiego”, „Liryka o Niepodległej”

❖  Rodzinne warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe

GCK organizowało też wyjazdy dla dzieci z gminy w ramach Akcji Letniej i Ferii Zimowych, w których 

udział wzięło ponad 550 uczestników.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce to również zajęcia stałe prowadzone przez 

instruktorów, na które uczęszczają mieszkańcy gminy:

Z zajęcia języka angielskiego, dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat; uczestnicy podzieleni byli

na grupy wiekowe z uwzględnieniem stopnia znajomości języka. Średnia miesięczna liczba 

uczestników zajęć to 21 osób

Z zajęcia języka angielskiego metodą Helen Doron, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia odbywały

się raz w tygodniu. Średnia miesięczna liczba uczestników zajęć to 18 osób 

Z szachy -brały w nich udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Uczestnicy mieli możliwość rozwijania 

logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, nauki podejmowania decyzji jak również przegrywania 

i wygrywania. Średnia liczba uczestników zajęć to 18 osób 

Z zajęcia matematyczne „Matplaneta”, program zajęć i metody pracy zostały opracowane w oparciu 

o program Math Circle profesorów z uniwersytetu Harwarda i dostosowany do polskich uczniów 

Z plastyka/ sensoplastyka/ nauka malowania zajęcia, podczas których dzieci poznają różne techniki 

malarskie, rysunkowe, rękodzielnicze oraz formy przestrzenne. Średnia liczba uczestników zajęć to 

30 osób

Z zajęcia indywidualne nauki na instrumentach muzycznych, Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież 

w wieku od 7 do 17 lat. Program zajęć obejmował naukę gry na gitarze klasycznej lub instrumentach 

klawiszowych, kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwój umiejętności muzycznych. Średnia liczba 

uczestników zajęć to 14 osób

Z indywidualne zajęcia wokalne - uczestnicy zajęć pracowali nad emisją głosu, dykcją, interpretacją 

piosenki, ruchem scenicznym oraz higieną głosu. Średnia liczba uczestników zajęć to 9 osób 

Z zajęcia taneczne- uczestnicy zajęć mieli możliwość poznania tańca nowoczesnego - dance, hip - hop, 

jazz i dodatkowo elementów akrobatyki. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Średnia 

liczba uczestników zajęć to 30 osób
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Z zajęcia ogólnorozwojowe - gimnastyka artystyczna. Uczenie się i wykonywanie ćwiczeń 

wzmacniających, rozciągających oraz zwiększających gibkość podnosi sprawność fizyczną 

i koordynację ruchową. Zajęcia te wszechstronnie rozwijają wytrzymałość, zręczność oraz orientację 

przestrzenną. Pozytywnie wpływają na rozwój psychoruchowy dziecka, kształtując osobowość, 

odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie. Średnia liczba uczestników zajęć to 

15 osób

Z zajęcia karate, prowadzone przez instruktora Międzyszkolnego Klubu Karate Kyokushin z Radzymina 

obejmowały ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate. Spotkania odbywały się dwa razy w 

tygodniu, brały w nich udział dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Średnia liczba uczestników zajęć to 

40 osób

Z zajęcia zumby: zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę zumby to ogólnorozwojowy 

trening łączący ze sobą elementy tańca latynoamerykańskiego i aerobiku. Średnia liczba uczestników 

zajęć to 35 osób

Z zajęcia zdrowy kręgosłup zajęcia dla dorosłych- specjalnie dobrane ćwiczenia, które służą 

wzmocnieniu osłabionych mięśni kręgosłupa, poprawią wydolność mięśni brzucha, pleców 

i pośladków oraz mięśnie głębokie odpowiadające za stabilizację kręgosłupa. Średnia liczba 

uczestników zajęć to 15 osób.

W 2018 roku z oferty zajęć stałych w Gminnym Centrum Kultury skorzystało 250 osób z terenu gminy.
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4.8 Sport

Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych i samorządu 

gminnego. Baza sportowa Gminy Dąbrówka funkcjonuje w oparciu o hale sportowe oraz boiska 

wielofunkcyjne znajdujące się przy placówkach oświatowych Gminy. Mieszkańcy mają możliwość 

korzystania z obiektów sportowych w godzinach popołudniowych. Na terenie placówek oświatowych 

prowadzone są stałe zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych (piłka nożna, siatkówka). Funkcjonują także 

kluby sportowe, promujące aktywność mieszkańców.

W Gminie działa Gminny Klub Sportowy „Dąbrówka”, który systematycznie uczestniczy w rozgrywkach 

seniorskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Zrzeszonych jest aktualnie około 40 zawodników 

w wieku od 18 do 45 lat. Klub występuje w rozgrywkach Seniorów klasy „B” grupy I mazowieckiej. 

W ramach klubu prowadzone są także treningi oraz szkolenia w zakresie zajęć piłki nożnej. W ostatnim 

sezonie 2017/2018 klub zajął 5 miejsce w B-klasie - Grupa I okręg Warszawa.

W Gminie działa od 2014 roku także Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Dąbrówka, 

prowadzący zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej, szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Dąbrówka. Rozwój piłki nożnej w Klubie opiera się przede wszystkim na pracy z dziećmi. Obecnie 

w klubie, w ramach szkolenia dzieci, trenuje w trzech grupach łącznie ok. 70 zawodników. Zawodnicy 

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "MUKS Dąbrówka" uczestniczą w rozgrywkach 

młodzieżowych organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej w kategoriach U-10, U-12. 

W 2018 r. zawodnicy U-12 młodzik oraz U-10 orlik wywalczyli awans z czwartej do trzeciej ligi. Treningi 

odbywają się 2 x w tygodniu po 1,5 godziny. Od marca do czerwca oraz od września do listopada, w soboty 

zawodnicy rozgrywają mecze ligowe w rozgrywkach III ligi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

W 2018 roku trenerzy, członkowie klubu wraz z władzami Gminy Dąbrówka zorganizowali dwa halowe 

turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (Turniej z Okazji Święta Edukacji Narodowej i Turniej 

Mikołajkowy). Udziały w turniejach były bezpłatne. Turnieje miały na celu aktywizację społeczeństwa, 

propagowanie zasady "fair play" w życiu i sporcie. Stowarzyszenie współorganizuje cykl biegów w Gminie 

Dąbrówka: ”Bieg Po Zdrowie” dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizuje biegi dzieci i młodzieży ku 

uczczenia zrzutu Cichociemnych w Kołakowie - "WELLER 2". Każdego roku Klub aktywnie włącza się 

w organizację Sportowego Dnia Dziecka organizowanego przez Wójta Gminy Dąbrówka z okazji Dnia 

Dziecka oraz letnią i zimową Spartakiadę Przedszkolaka.

W Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat uczestniczą w zajęciach 

Karate. Uczestnicy tych zajęć mają możliwość wyjazdu na obozy sportowe, biorąc udział w organizowanych 

turniejach sportowych.
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Na terenie Gminy cyklicznie odbywają się następujące imprezy sportowe popularyzujące i upowszechniające 

aktywność fizyczną wśród ogółu mieszkańców:

❖  Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka

❖  Amatorski Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka

❖  Grand Prix Gminy Dąbrówka w Tenisie Stołowym

❖  Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka

❖  Turniej w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka

❖  Grand Prix w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka

❖  Bieg po zdrowie pod patronatem Wójta Gminy Dąbrówka

❖  Sportowy Dzień Dziecka

Wyżej wymienione imprezy sportowe gromadzą dużą liczbę uczestników i cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Gmina Dąbrówka w celu doceniania i uznania osiągnięć sportowych zawodników, 

finansuje nagrody sportowe, (dyplomy, medale, puchary, wyróżnienia). JST stwarza warunki oraz wpływa 

na rozwój różnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych, zapewniając na ten cel środki finansowe 

w budżecie Gminy.

Obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne, place zabaw na terenie Gminy Dąbrówka.

Place zabaw.

Na terenie Gminy Dąbrówka zlokalizowanych jest 14 placów zabaw, 4 hale sportowe, 5 boisk 

wielofunkcyjnych, w tym jedno z bieżnią, 3 siłownie zewnętrzne.

W 2018 roku został wykonany jeden plac zabaw w miejscowości Marianów. Środki finansowe w kwocie 

155 376,73 zł pochodziły z budżetu Gminy Dąbrówka.

Rysunek nr 17. Plac zabaw w Marianowie z elementami siłowni zewnętrznej. 

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Dąbrówka
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W 2018 roku doposażono istniejące place zabaw:

Rysunek nr 18. Plac zabaw w Guzowatce 3 689,63 zł

Rysunek nr 19. Plac zabaw w Małopolu 3 299,97 zł
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Rysunek nr 20. Plac zabaw w Ludwinowie za kwotę 10 885 50 zł

Rysunek nr 21. Plac zabaw w Sokołówku za kwotę 6189,63 zł

Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m -  treningowy koszt 

całkowity 1 348 944,57 zł sfinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 400 000,00 zł oraz 

UMWM - Rybactwo i Morze w kwocie 300 000,00 zł. Realizacja zadania w 2018 roku.

R ysu n ek  n r 22. B ieżnia  w  D abrów ce
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Place zabawach na terenie Gminy Dąbrówka

Rysunek nr 23. Plac zabaw w Chajętach

R ysu n ek  n r 24. P lac  zabaw  w  K uligow ie
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Rysunek nr 25. Plac zabaw w Józefowie

Rysunek n r 26. P lac zabaw  w Zaścieniach
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Rysunek nr 27. Plac zabaw w Chruścielach

R ysu n ek  n r 28. P lac  zabaw  w  K olakow ie
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Siłownie zewnętrzne

Rysunek nr 29. Siłownia zewnętrzna w Dąbrówce

R ysu n ek  n r 30. Siłow nia  zew nętrzna w  K uligowie
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Rysunek nr 31. Siłownia zewnętrzna w Chajętach

Obiekty sportowe

R ysu n ek  n r 32. W ielofunkcyjne boisko w  Józefow ie
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Rysunek nr 33. Wielofunkcyjne boisko w Dąbrówce

R ysu n ek  n r 34. W ielofunkcyjne boisko w  G uzow atce
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Rysunek nr 35. Wielofunkcyjne boisko we Wszeborach

R ysu n ek  n r 36. W ielofunkcyjne boisko w  D ąbrów ce
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Rysunek nr 37. Hala sportowa w Guzowatce

R ysu n ek  n r 38. H a la  sportow a we W szeborach
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Rysunek nr 39. Hala sportowa w Józefowie

R ysu n ek  n r 40. B ieżn ia  z  boiskiem  trawiastym  w  D ąbrów ce
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4.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy Dąbrówka jest 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 2 jednostki włączone 

do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W OSP Kuligów utworzona jest drużyna ratownictwa wodnego składająca się z 9-ciu sterników 

motorowodnych i 4-ech płetwonurków. Drużyna ta jest bardzo pomocna przy działaniach 

przeciwpowodziowych.

Wyszkolonych strażaków w gminie jest 159, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W 2018 r. było 147 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych.

W poprzednich latach tj. 2016, 2017 i 2018 r. pozyskaliśmy 3 nowe samochody ratowniczo-pożarnicze. 

Gmina Dąbrówka posiada Plan Zarządzania Kryzysowego, który składa się z charakterystyki zagrożeń, 

oceny ryzyka ich wystąpienia, map ryzyka i map zagrożeń, zadań, obowiązków uczestników zarządzania 

kryzysowego, zasad postępowania podczas zagrożenia, procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego, zasad informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim i zimowym 

organizowane są przez Gminę Dąbrówka, Placówki Oświatowe, Centrum Kultury w Dąbrówce, Organizacje 

społeczne, Stowarzyszenia i Policję kolonie, konkursy, zabawy, zajęcia sportowe i wiele innych atrakcji 

o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Policja organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą w placówkach 

oświatowych na temat zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach pieszo i różnymi pojazdami oraz 

zachowanie się podczas wypadku.
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4.10 Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

organizuje gmina. Gmina Dąbrówka zorganizowała odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości 

zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych tzn. zakładów i przedsiębiorstw, sklepów i obiektów 

użyteczności publicznej oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie 

przez część roku.

Usługi w powyższym zakresie w 2018 roku świadczyła firma PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą przy ul. 

Płytowej 1, 03-046 Warszawa.

Rysunek nr 41. Śmieciarka firmy PARTNER

Źródło: http://www.partner-apelski.pl/wywoz-nieczystosci-stalych-i-plynnych.php

Stawki i metoda naliczania opłaty za odbieranie odpadów zostały ustalone w uchwałach podejmowanych 

przez Radę Gminy Dąbrówka. Opłata wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne na rzecz Gminy Dąbrówka, która w zamian zapewnia odbieranie odpadów i ich 

zagospodarowanie za pośrednictwem firmy wyłonionej w drodze przetargu. Wysokość opłaty zależy od 

tego, czy odpady komunalne będą zbierane selektywnie czy też nie.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wynosiły:

• od nieruchomości zamieszkanej: 7,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych; 14,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych;

• od nieruchomości rekreacyjnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe: 80,00 zł/rok w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 140,00 

zł/rok w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

• od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza stawka za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik 120 l -  40,00 zł/pojemnik/miesiąc,
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b) pojemniki 240 l -  60,00 zł/pojemnik/miesiąc,

c) pojemnik 1100 l -  250,00 zł/pojemnik/miesiąc;

• od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza stawka za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

a) pojemnik 120 l -  70,00 zł/pojemnik/miesiąc,

b) pojemnik 240 l -  80,00 zł/pojemnik/miesiąc,

c) pojemnik 1100 l -  360,00 zł/pojemnik/miesiąc.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których jest 

prowadzona działalność gospodarcza oraz instytucji publicznych opłaty za gospodarowanie odpadami 

uiszczane są z góry w systemie kwartalnym. W przypadku nieruchomości rekreacyjnych oraz nieruchomości 

innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe jedynie przez część roku opłata jest 

uiszczana jednorazowo w terminie do 15 kwietnia.

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2018 r. ogółem 3 857 nieruchomości 

tj. nieruchomości zamieszkałe i w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno -  wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku.
Dość deklaracji (stan na 31.12.2018 r.)

L.p. Rodzaj nieruchomości Selektywna zbiórka Nieselektywna zbiórka Razem

1. Nieruchomości zamieszkałe 3377 105 3 482

2. Nieruchomości niezamieszkałe 95 26 121

3. Działki rekreacyjne 235 19 254

Razem: 3707 150 3 857

T a b e l a n r  3 2 .  T a b e l a  w y k a z u j e  i l o ś ć  d e k l a r a c j i  s t n a  n a  3 1 .1 2 .2 0 1 8  r.

Właściciele nieruchomości deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposób zbierania 

odpadów. W 2018 roku liczba mieszkańców ujęta w deklaracjach wynosiła 8763.

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów, zysk firmy obsługującej, koszt obsługi administracyjnej i informatycznej 

systemu itp.

Odpady komunalne z terenu gminy Dąbrówka odbierane są w postaci selektywnej oraz zmieszanej. 

Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki 

odpadami. Selektywna zbiórka prowadzona była w systemie workowym i pojemnikowym z podziałem na 

frakcje: papier, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Odpady komunalne od
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właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działalność gospodarcza) odbierane są 

sprzed posesji zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast odpady komunalne od właścicieli działek 

rekreacyjnych odbierane są poprzez gniazda zbiorcze. W 2018 roku funkcjonowało 28 gniazd 

wyposażonych w pojemniki 1100 l do zbierania odpadów komunalnych. Forma zbierania odpadów 

komunalnych poprzez punkty gromadzenia odpadów umożliwia właścicielom działek rekreacyjnych 

pozbywanie się odpadów w dogodnym dla nich czasie. Punkty funkcjonują przez 12 miesięcy. Pojemniki do 

gromadzenia odpadów opróżniane są z częstotliwością dwa razy w tygodniu w okresie od kwietnia do 

października oraz jeden raz w tygodniu w okresie od listopada do marca.

Łączna ilość zebranych odpadów na terenie Gminy Dąbrówka w 2018 roku wynosi 2 382,895 Mg*
* Mg - jednostka masy odpowiadająca tonie.

Masa wybranych odpadów odebranych z terenu gminy w roku 2018
[Mg]

■ Opakowania z papieru i tektury - 12,75 Mg
■ Opakowania z tworzyw sztucznych i metali 2,14 Mg
■ Odpady wielkogabarytowe 125,39 Mg
■ Zmieszane odpady opakowaniowe 416,67 Mg
■ Opakowania ze szkła 46,61 Mg
■ Zużyte opony 19,33 Mg
■ Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 101,37 Mg
■ Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1416,08 Mg 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,24 Mg
■ Drewno 10,28 Mg
■ Odpady ulegające biodegradacji 149,28 Mg
■ Inne odpady nie ulegające biodegradacji 70,06 Mg

Wykres 19. Wykres przedstawia Masę wybranych odpadów odebranych z terenu gminy w roku 2018

Na wykresie przedstawiono podstawowe frakcje odpadów zebranych z terenu Gminy Dąbrówka w 2018 

roku Największą ilość odpadów stanowią odpady niesegregowane. Najmniej zaś zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny. Gmina Dąbrówka nie określiła limitów przekazywanych odpadów przez mieszkańców,
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w praktyce oznacza to, że wszystkie odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych są 

odbierane.

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy trafiły do zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania 

z odpadami tj. po przesortowaniu w mechaniczno -  biologicznych instalacjach, odpady trafiły do odzysku 

lub recyklingu.

Na terenie Gminy Dąbrówka w 2018 roku nie stwierdzono występowania nielegalnego wysypiska na terenie 

stanowiącym własność gminy. Wszelkie odpady są usuwane na bieżąco.

Natomiast w przypadku składowania lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym 

w przypadku działek stanowiących własność prywatną, w 2018 r. prowadzono pięć postępowań 

administracyjnych z czego została wydana jedna decyzja nakazująca usunięcie odpadów, pozostałe 

postępowania są prowadzone w bieżącym roku.
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V. ADMINISTRACJA

W Urzędzie Gminy Dąbrówka na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 36 osób na 36 etatach. 

Podział zadań w urzędzie określa regulamin organizacyjny.

5.1 Liczba mieszkańców

Liczba stałych mieszkańców, na dzień 31.12.2018 roku, na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru 

mieszkańców, kształtuje się następująco:
SOŁECTWO LICZBA MIESZKAŃCÓW

Chajęty 473

Chruściele 138

Cisie 91

Czarnów 166

Dąbrówka 729

Dręszew 414

Działy Czarnowskie 65

Guzowatka 495

Józefów 321

Karolew 177

Karpin 505

Kołaków 483

Kowalicha 217

Kuligów 477

Lasków 501

Ludwinów 273

Małopole 390

Marianów 227

Ostrówek 153

Sokołówek 92
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Stanisławów 49

Stasiopole 29

Ślężany 215

Teodorów 76

Trojany 542

Wszebory 407

Zaścienie 225

Ogółem 7 929

Tabela nr 33. Liczba mieszkańców w sołectwach

Populacja gminy Dąbrówka na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

• kobiety stanowią 50,27% (3986)

• mężczyźni stanowią 49,73% (3943)

Przyrost naturalny w 2018 roku w gminie Dąbrówka:

• ilość urodzeń mieszkańców - 106

• ilość zgonów mieszkańców - 68

W Urzędzie Gminy Dąbrówka w roku 2018 przyjęto 813 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 

813 dowodów osobistych. Dowody osobiste wydawane były terminowo. Czas oczekiwania na wydanie 

dowodu osobistego, od momentu złożenia wniosku, wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNOŚCI 2018

Sporządzone akty urodzenia 0

w tym:

- zagraniczne 0

- dzieci, które urodziły się w Dąbrówce 0

Sporządzone akty małżeństwa 35

W tym:

- konkordatowe 35
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- cywilne 0

- zagraniczne 0

Sporządzone akty zgonu 51

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 407

Migracja aktów stanu cywilnego 248

Decyzje administracyjne w sprawie imion i nazwisk 2

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie 4

pożycie małżeńskie

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw 2

Tabela nr 34. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w 2018

Praktyką Urzędu Gminy Dąbrówka jest organizowanie uroczystości dla par małżeńskich obchodzących 

jubileusze złotych godów. W dniu 2 grudnia 2018 roku medalami, które przyznaje Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, „Za długoletnie pożycie małżeńskie” odznaczono 4 pary.

5.2 Skargi na działalność Wójta

Na podstawie art. 229 pkt 3 Rada Gminy rozpatruje skargi na działalność Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy po wpłynięciu skargi przekazuje ją do właściwej komisji, informując o tym 

Radę Gminy.

W 2018 roku komisją właściwą do badania zasadności zarzutów poruszonych w skargach była Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy Dąbrówka, powołana przez Radę Gminy do kontrolowania m.in. działalności wójta, 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Od nowej kadencji 2018-2023 

komisją właściwą do badania zasadności zarzutów poruszonych w skargach jest Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy Dąbrówka.

Efektem procedury w komisji staje się propozycja uchwały, której załącznikiem jest sformułowana opinia 

stanowiąca jej uzasadnienie. Jeśli występują zdania odrębne członków komisji badających skargę, to na 

wyraźne ich życzenie zawierane jest w opinii.

Opinia komisji jest swoistą rekomendacją dla Rady Gminy, czy skargę uznać za zasadną, czy nie. Jeśli 

skarga jest zasadna, komisja proponuje sposób jej załatwienia. Efektem końcowym postępowania jest 

zawiadomienie osoby, która wniosła skargę, o sposobie jej załatwienia.
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W 2018 r. do Rady Gminy Dąbrówka wpłynęło ogółem 2 skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrówka, 

z czego obydwie skargi uznano jako niezasadne. W Urzędzie Gminy Dąbrówka prowadzony jest 

szczegółowy rejestr w postaci zestawienia skarg i wniosków umożliwiający monitorowanie sposobu 

załatwienia skarg. Informacja o rozpatrzonych w 2018 roku skargach i wnioskach przedstawiona została 

Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie do 29 marca 2019 roku. Szczegółowy sposób rozpatrzenia skarg na 

działalność Wójta Gminy Dąbrówka zawiera poniższa tabela:
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Lp. Data
wpływu

Data
rejestrów

Adres
osoby/instytucji

wnoszącej
Przedmiot skargi Termin

załatwienia skargi

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za 

załatwienie skargi/sprawy
Data załatwienia Sposób załatwienia sprawy

o<NOMO

o

o
<NOMO

o

Regionalna Izba 
Obrachunkowa w 

Warszawie

Ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

Skarga dotycząca 
przeprowadzonego 
przetargu na zakup 

samochodu
pożarniczego dla OSP 

przeprowadzonego 
przez Wójta Gminy 

Dąbrówka.

0<N
fl
.3̂
1tn

Rada Gminy Dąbrówka 0
R
fl
.3̂
1  
w. <s

Uchwała Nr XXXV/316/2018
Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 

kwietnia 2018 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Dąbrówka.

Skargę uznano w całości za 
bezzasadną.

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. W dniu 27 

kwietnia 2018 r. zawiadomiono 
Departament Postępowań 

Kontrolnych CBA , Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Warszawie 

o sposobie załatwienia skargi.

o<NR
5*
S

ONO

o
<N
03

s
OnO

Mieszkanka
miejscowości

Kuligów

Skarga dotycząca 
niestosownego 

zachowania Pana Wójta 
na zebraniach wiejskich 

mieszkańców wsi 
Kuligów oraz Wójt 

Gminy Dąbrówka nie 
chce wywiązać się z 
ustaleń zawartych w 

pisemnym 
porozumieniu z dnia 

12.03.2015 r. 
określającym warunki 

kupna sprzedaży gruntu.

o<N

O.
tn

Rada Gminy Dąbrówka
o
<N
03

- i

03O.
w.

Uchwała Nr XXXIX/343/2018 
Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 
października 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pani Barbary 
Łukasiewicz z dnia 8 maja 2018 r.

Skargę uznano w całości za 
bezzasadną.

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia.

W dniu 17 października 2018 r. 
zawiadomiono Skarżącą o 

sposobie załatwiania skargi.

Tabela nr 34. Tabela rozptrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Dąbrówka

ania

1

2
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5.3 Realizacja uchwał Rady Gminy

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy 

jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady 

Gminy. Dąbrówka jest gminą wiejską. Zgodnie ze Statutem Gminy organem stanowiącym 

i kontrolnym jest Rada Gminy Dąbrówka, a organem wykonawczym -  Wójt Gminy Dąbrówka.

Rok 2018 r. obejmuję dwie kadencję Wójta i Rady Gminy Dąbrówka. Rada Gminy Dąbrówka liczy 

15 radnych. W kadencji 2014-2018 funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówka pełnił Pan 

Marcin Kaczmarczyk, a Wiceprzewodniczącym Rady był Pan Sławomir Krzysztof Rosa. W Radzie 

Gminy Dąbrówka funkcjonowały następujące komisje stałe:

❖  Komisja Rewizyjna;

❖  Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego;

❖  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;

❖  Komisja Budżetowo- Finansowa;

❖  Komisja Rozwoju i Gospodarki Mieniem Komunalnym;

❖  Komisja Gospodarcza.

Stałe komisje Rady Gminy Dąbrówka działy w oparciu o zatwierdzone roczne plany pracy.

W dniu 21 listopada 2018 r. na kadencję 2018-2023 Rada Gminy Dąbrówka na swojego 

Przewodniczącego wybrała Panią Agnieszkę Gryglas, a na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano 

Pana Sławomira Krzysztofa Rosę. W Radzie Gminy Dąbrówka została powołana stała Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji.

Sesje Rady Gminy Dąbrówka są jawne, otwarte dla wszystkich. Z każdego posiedzenia publikowane 

są protokoły oraz od początku nowej kadencji 2018-2023 każda Sesja Rady Gminy Dąbrówka jest 

transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad oraz 

protokoły z komisji czy sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem 

komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego, pomocy społecznej, spraw związanych 

z oświatą i ochroną środowiska.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie 

zgodności z prawem -  Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych -  Regionalna Izba 

Obrachunkowa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Tabela I. Działalność Rady Gminy Dąbrówka w 2018 roku.

Odbyte sesje, w tym: 9

Uroczyste 2

Podjęte uchwały: 89

Tabela nr 35. Działalność Rady Gminy Dąbrówka w 2018 r. 

ŹRÓDŁO: BIURO RADY GMINYDABRÓWKA

W  okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku Rada Gminy Dąbrówka podjęła ogółem 89 

uchwał.

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i 

terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał 

zawiera poniższa tabela.

111



Lp. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały

1. XXXIV/280/2018 28 luty 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2018 rok.

2.

zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami 

XXXIV/281/2018 28 luty 2018 r. pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2018 rok.

3. XXXIV/282/2018 28 luty 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2018 -  2020.

4.

XXXIV/283/2018 28 luty 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2018.

5.

XXXIV/284/2018 28 luty 2018 r.

6.

XXXIV/285/2018 28 luty 2018 r.

7. XXXIV/286/2018 28 luty 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas 
pierwszych szkól podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Dąbrówka a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i

Zatwierdzono roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej Rad 
Dąbrówka.

W załączniku do Uchwały Nr XXXIV/271/2017 Rady 
Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Dąbrówka z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok uchyla się §2 i 
dotychczasowe paragrafy nr 3-25 otrzymują numerację 2
24.

Przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2018 -  2020.

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2018. Uchwała 
realizowana w ciągu roku.

Przebieg realizacji

Określono kryteria oraz liczbę punktów do drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego w publicznym przedszkolu i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę.

Określono kryteria rekrutacji dla klas pierwszych szkól 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia.

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Dąbrówka a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
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8.

9.

10.

11.

12.

Autostrad Oddział w Warszawie.

XXXIV/287/2018 28 luty 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadania z 
zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego.

XXXIV/288/2018

XXXIV/289/2018

XXXIV/290/2018

XXXIV/291/2018

28 luty 2018 r.

28 luty 2018 r.

28 luty 2018 r.

28 luty 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVlII/233/2017 Rady 
Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2017 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego: 
„Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową 
w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, 
gm. Dąbrówka”.

w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w
miejscowościach Dąbrówka i Lasków”.

w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w
miejscowościach Dąbrówka i Lasków”.

w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w
miejscowości Kłaków”.

Autostrad Oddział w Warszawie w sprawie przejęcia przez 
Wójta Gminy Dąbrówka zadania zarządzania drogami o 
znaczeniu lokalnym przebudowanymi/wybudowanymi w 
ramach inwestycji „Budowa Drogi Ekspresowej S8, odc. 
Radzymin- Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa ".

Przejęto zadanie Powiatu Wołomińskiego polegające na 
utrzymaniu dróg publicznych w zakresie utrzymania zieleni 
przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w 
granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka w okresie 
od 2 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Uchwała 
zrealizowana.

Udziela się pomocy finansowej w latach 2018-2019 w 
formie dotacji celowej Powiatowi Wołomińskiemu w
łącznej kwocie 260 000,00zł na realizację zadania 
budżetowego: „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką 
autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. 
Chajęty, gm. Dąbrówka ".

Zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę w roku
budżetowym 2018 w wysokości 503 489,00 zł na
wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją 
zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w 
miejscowościach Dąbrówka i Lasków".

Zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę w roku
budżetowym 2018 w wysokości 340 530,00 zł na
wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją 
zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w 
miejscowościach Dąbrówka i Lasków".

Zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę w roku
budżetowym 2018 w wysokości 742 065,00 zł na
wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją 
zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w 
miejscowości Kołaków".
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13.

XXXIV/292/2018

14.

XXXIV/293/2018

15.

XXXIV/294/2018

16. XXXIV/295/2018

17. XXXIV/296/2018

18.

XXXIV/297/2018

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/218/2017 Rady 
Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

28 luty 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie 
zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Dręszew- Marianów-Kowalicha".

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

28 luty 2018 r. Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie
zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w miejscowości Ślężany”..

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

28 luty 2018 r. Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie
zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w miejscowości: Zaścienie, Karolew”.

28 luty 2018 r.

28 luty 2018 r.

28 luty 2018 r.

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 -2025.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2018 rok.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych oraz o niedochodzeniu 
należności mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Dąbrówka lub jej podległym 
jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu lub 
osób uprawnionych do udzielania ulg.

Zaciągnięto długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w 
związku z realizacją następującego zadania „Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów - 
Kowalicha"- w 2017 r. na kwotę 485 364,36 zł, w 2018 r. 
na kwotę 210 965,21 zł.

Zaciągnięto długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w roku budżetowym 2018 w wysokości 
436 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 
związku z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowości Ślężany".

Zaciągnięto długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w roku budżetowym 2018 w wysokości 
790 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 
związku z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowości: Zaścienie, Karolew".

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Dąbrówka na lata 2018 -2025.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała w trakcie realizacji; obowiązuje do dnia 30 
czerwca 2021 roku.
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19.

XXXIV/298/2018 28 luty 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym 
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 
dotacji.

Określono tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom i 
przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego, tryb przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz termin i 
sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

20.
XXXIV/299/2018 28 luty 2018 r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka.

Wyrażono zgodę na nabycie niezabudowanych działek 
położonych w obrębie 0004 Czarnów gm. Dąbrówka 
oznaczonych numerami: 656/1,656/4,667/4,668/1,657/5.

21.
XXXIV/300/2018 28 luty 2018 r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka.

Wyrażono zgodę na nabycie niezabudowanych działek 
położonych w obrębie 0013 Kowalicha gm. Dąbrówka 
oznaczonych numerami: 76/5 i 76/11.

22.
XXXIV/301/2018 28 luty 2018 r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka..

Wyrażono zgodę na nabycie niezabudowanych działek 
położonych w obrębie 0013 Kowalicha gm. Dąbrówka 
oznaczonych numerem 57/28.

23.
XXXIV/302/2018 28 luty 2018 r. w sprawie zbycia gruntu przez Gminę Dąbrówka.

Wyrażono zgodę na nabycie niezabudowanych działek 
położonych w obrębie 0014 Kuligów gm. Dąbrówka 
oznaczonych numerem 2303 w udziale 549/867.

24.
XXXIV/303/2018 28 luty 2018 r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka.

Wyrażono zgodę na nabycie niezabudowanych działek 
położonych w obrębie 0018 Małopole gm. Dąbrówka 
oznaczonych numerem 456/3.

25.
XXXIV/304/2018 28 luty 2018 r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka.

Wyrażono zgodę na nabycie niezabudowanych działek 
położonych w obrębie 0023 Ślężany gm. Dąbrówka 
oznaczonych numerami 202/1 i 202/7.

26.
XXXIV/305/2018 28 luty 2018 r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka.

Wyrażono zgodę na nabycie niezabudowanych działek 
położonych w obrębie 0024 Wszebory gm. Dąbrówka 
oznaczonych numerem 202/4.

27. XXXIV/306/2018 28 luty 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrówka na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby

Dokonano podziału Gminy Dąbrówka na okręgi wyborcze , 
ustalono ich granice, numery oraz liczbę radnych
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XXXIV/307/2018
28.

29.
XXXV/308/2018

30.

XXXV/309/2018

31.
XXXV/310/2018

32.

XXXV/311/2018

33.
XXXV/312/2019

34. XXXV/313/2019

35. XXXV/314/2019

28 luty 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

radnych wybieranych w każdym okręgu.

w sprawie podziału Gminy Dąbrówka na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.

zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do 
programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.

w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
opłat, jak również trybu ich pobierania.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Dąbrówka w 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i 
szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży 
pożarnej.

w sprawie nadania nazwy wspólnej ulicy dla 
miejscowości Kowalicha i Marianów.

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 - 2025.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2018 rok.

wybieranych w każdym okręgu.

Dokonano podziału Gminy Dąbrówka na stałe obwody 
głosowania, ustalono ich numery, granice oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych.

Wprowadzono zmiany w 2§ 3 ust. 1 w pkt. 1 zmienia się lit 
a) do Uchwały Nr XXXIV/265/2014 Rady Gminy 
Dąbrówka z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Określono szczegółowe warunki przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Dąbrówka w 2018 r.

Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za 
każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w 
wysokości 15,00 zł oraz za każdą godzinę udziału w 
szkoleniu pożarniczym w wysokości 10,00 zł.

Nadano nazwę ulicy „Mistrza i Małgorzaty” drodze 
położonej w miejscowości Kowalicha i drodze położonej w 
miejscowości Marianów.

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Dąbrówka na lata 2018 -2025.

Uchwała zrealizowana.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

XXXV/315/2019

XXXV/316/2018

XXXV/317/2018

XXXVI/318/2018

XXXVI/319/2018

XXXVI/320/2018

42.

XXXVI/321/2018

43.

XXXVI/322/2018

25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 
celowych z budżetu Gminy Dąbrówka, trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu 
jej rozliczania.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Dąbrówka.

w sprawie zbycia gruntu przez Gminę Dąbrówka.

Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z 
budżetu Gminy Dąbrówka przeznaczonej na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie 
lub dofinansowanie inwestycji służących wyłącznie 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Uznano skargę w całości za bezzasadną.

Wyrażono zgodę na zbycie niezabudowanej działki 
położonej w obrębie 0014 Kuligów, gm. Dąbrówka, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 
2302 w udziale 523/812.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 
Gminy Dąbrówka za 2017 rok.

w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrówka 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Dąbrówka za 2017 rok.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego 
Centrum Kultury w Dąbrówce poprzez wydzielenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce.

zmieniająca Uchwalę Nr XXXV/310/2018 Rady 
Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Dąbrówka.

uchylająca uchwałę Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy 
Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie 
zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrówka 
za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 2017 r.

Udzielono Wójtowi Gminy Dąbrówka absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 5 i nr 6 do Uchwały 
Nr XX/123/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 
podziału Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce poprzez 
wydzielenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce .

Wprowadzono zmiany w §4 i w załączniku do uchwały w 
§5 w pkt.3 tiret 4 do Uchwały Nr XXX/310/2018 Rady 
Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała zrealizowana.
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przyłączami w miejscowości Ślężany”.

44.

XXXVI/323/2018

45.

XXXVI/324/2018

46.

XXXVI/325/2018

47.

XXXVI/326/2018

48. XXXVI/327/2018

49. XXXVI/328/2018

50.

XXXVI/329/2018

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

uchylająca uchwałę Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy 
Dąbrówka w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami w miejscowości: 
Zaścienie, Karolew”.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Dąbrówka w 2018 roku oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek.

w sprawie: przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadań z 
zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 
stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrówka 
instrumentem płatniczym.

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 -2025.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2018 rok.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i 
szkołach dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Dąbrówka.

Uchwała zrealizowana.

Zaciągnięto długoterminowy kredyt w banku krajowym na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Dąbrówka w 2018 roku w wysokości 6 900 000,00 zł.

Przejęto realizację zadania publicznego Powiatu 
Wołomińskiego polegając na budowie chodnika w drodze 
powiatowej nr 4338W, ul. Wojska Polskiego w msc. 
Kuligów, gm. Dąbrówka.

Dopuszczono zapłatę podatków stanowiących dochód 
budżetu Gminy Dąbrówka za pomocą instrumentu 
płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Dąbrówka na lata 2018 -2025.

Uchwała zrealizowana.

Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w 
przedszkolach i szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Dąbrówka.

118



51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

XXXVII/330/2018 30 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż: poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych, napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu 
sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy 
Dąbrówka miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

Ustala dla terenu Gminy Dąbrówka maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i 
poza miejscem sprzedaży. Uchwała zrealizowana.

XXXVII/331/2018 30 lipca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/109/2015 Rady Gminy 
Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia 
Wójta Gminy Dąbrówka.

W Uchwale Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Dąbrówka z 
dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka 
dokonano zmian w § 1.

Uchwała uchylona.

XXXVII/332/2018 30 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą 
Radzymin porozumienia w sprawie wspólnego 
wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego, łączącego obszar Gminy Dąbrówka z 
obszarem Gminy Radzymin.

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą 
Radzymin w sprawie wspólnego wykonywania zadań w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała w 
trakcie realizacji.

XXXVII/333/2018 30 lipca 2018 r.

w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami 
lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do 
ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji 
na terenie gminy Dąbrówka.

W środkach lokalnego transportu zbiorowego dla których 
organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina 
Dąbrówka ustala się szczegółowe opłaty za usługi 
przewozowe. Uchwała zrealizowana.

XXXVII/334/2018 30 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018-2025.

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Dąbrówka na lata 2018 -2025.

XXXVII/335/2018 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2018 rok. Uchwała zrealizowana.

XXXVnI/336/2018 10 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrówka w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2018. Uchwała realizowana w ciągu roku.

XXXYIII/337/2018 10 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/109/2015 Rady Gminy 
Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie

W Uchwale Nr XIH/109/2015 Rady Gminy Dąbrówka z 
dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
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XXXVIII/338/2018

59.

60.

XXXVtn/3 39/2018

61.

62.

63.

XXXVin/340/2018 

XXXVin/341/2018

XXXIX/342/2018

64.

65.

66.

XXXIX/343/2018

XXXIX/344/2018

XXXIX/345/2018

ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka 
Wójta Gminy Dąbrówka. dokonano zmian w §1.

Uchwała zrealizowana.

10 września 2018 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: 
”Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w 
miejscowościach Dąbrówka i Lasków”.

Zaciągnięto długoterminową pożyczkę w roku 
budżetowym 2018 w wysokości 503 489,00 zł na 
wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją 
zadania ”Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w 
miejscowościach Dąbrówka i Lasków”. Uchwała 
zrealizowana.

10 września 2018 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w 
miejscowości Trojony i Wszebory”.

Zaciągnięto długoterminową pożyczkę w roku 
budżetowym 2018 w wysokości 340 530,00 zł na 
wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją 
zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w 
miejscowości Trojony i Wszebory”. Uchwała 
zrealizowana.

10 września 2018 r. 

10 września 2018 r.

15 października 2018 r.

15 października 2018 r.

15 października 2018 r. 

15 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2018 rok.

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 - 2026.

zmieniająca uchwalę Rady Gminy Dąbrówka w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrówka.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B Ł z dnia 8 maja 
2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz

Uchwała zrealizowana.

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Dąbrówka na lata 2018 -2026.

W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/301/2014 Rady 
Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Dąbrówka wprowadza się 
zmiany.

Uznano skargę w całości za bezzasadną.

Ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała określiła tryb i sposób powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
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67. XXXIX/346/2018 15 października 2018 r.

68.

XXXIX/347/2018 15 października 2018 r.

69.

XXXIX/348/2018 15 października 2018 r.

70. XXXIX/349/2018 15 października 2018 r.

71. XXXIX/350/2018 15 października 2018 r.

72. I/1/2018 21 listopada 2018 r.

73. I/2/2018 21 listopada 2018 r.

74. I/3/2018 21 listopada 2018 r.

75. I/4/2018 21 listopada 2018 r.

76. I/5/2018 21 listopada 2018 r.

77. I/6/2018 21 listopada 2018 r.

szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Trojany gmina Dąbrówka.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Kuligów gmina Dąbrówka.

zmieniająca Uchwalę Nr V/30/2011 Rady Gminy 
Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych.

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 - 2026.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2018 rok.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Dąbrówka.

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy Dąbrówka.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Dąbrówka.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Dąbrówka i ustalenia jej składu.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Gminy Dąbrówka i ustalenia jej składu.

Uchwała zrealizowana.

Nadano nazwę „Wodna” ulicy położonej w miejscowości 
Trojany. Uchwała zrealizowana.

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kuligów 
nadano nazwę „Zielona’.

Uchwała zrealizowana.

Dokonano zmian w Uchwale Nr V/30/2011 Rady Gminy 
Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych. Uchwała zrealizowana.

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Dąbrówka na lata 2018 -2025.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .
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78. I/7/2018 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady 
Gminy Dąbrówka.

79.

II/8/2018 3 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 
przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w 
szkole i w domu" na lata 2019-2023.

80. II/9/2018 3 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego 
„Posiłek dla dzieci i uczniów”.

81.
II/10/2018 3 grudnia 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego 
na terenie Gminy Dąbrówka.

82.

II/11/2018 3 grudnia 2018 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Dąbrówka w 2018 roku oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek.

83. II/12/2018 3 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 - 2026.

84. II/13/2018 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2018 rok.

85. II/14/2018 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka.

86.

III/15/2018 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2019 rok.

87.
III/16/2018 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVłII/338/2018 
Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 września 2018 roku 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na

Uchwała zrealizowana.

Podwyższono do 150% kryterium dochodowe dla celów 
przyznawania pomocy społecznej w formie świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku 
lub żywności.

Przyjęto program osłonowy w zakresie dożywiania 
„Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023.

Obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty 54,36 zł za 1 dt 
do kwoty 38,50 zł za 1 dt.

Zaciągnięto długoterminowy kredyt na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 
roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 zł.

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Dąbrówka na lata 2018 - 2026.

Uchwała zrealizowana.

Ustalono wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wójta 
Gminy Dąbrówka.

Przyjęto „Program współpracy Gminy Dąbrówka z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,.

Dokonano zmiany w §1 uchwały w brzmieniu: zaciąga się 
długoterminową pożyczkę w roku budżetowym 2018 w 
wysokości 381 053,00 zł na wyprzedzające finansowanie w
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wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w 
miejscowościach Dąbrówka i Lasków”.

związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej 
nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków”.

88. III/17/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 - 2026.

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Dąbrówka na lata 2018 - 2026.

89. III/18/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2018 rok. Uchwała zrealizowana.

Tabela nr 36. Tabela ze szczegółowym wykonaniem uchwał
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VI. NWESTYCJE I POZYSKANE ŚRODKI UNIJNE

W roku 2018 się pracowano nad 19 wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na różnym 

jego etapie -  m. in. przygotowanie wniosku wraz z załącznikami, podpisanie umowy o udzielenie 

pomocy finansowej, monitorowanie realizacji zadania, terminowe rozliczenie, sprawozdawczość itp. 

Przedmiotowe wnioski dotyczyły różnych zadań inwestycyjnych, obsługiwanych przez wiele 

instytucji w ramach programów szczegółowych, między innymi był to:

❖  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Operacyjny Rybactwo 

i Morze, Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, 

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;

❖  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020, Priorytet 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej;

❖  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, 

Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych;

❖  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Dotacje ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych, Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

❖  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016 -  2019;

❖  Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej;

❖  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2018;

❖  Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze 2018;

❖  Mazowieckie Strażnice OSP 2018;

❖  Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Rządowy Program na Recz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej;
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❖  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

❖  Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej;

❖  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, 

Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+

W 2018 r. realizowane były zadania inwestycyjne na które wnioski o dotacje składane były w 2016 r. 

ale ich kontynuacja lub zakończenie przypadły na rok 2018 -  były to 3 umowy na przebudowę dróg 

gminnych w miejscowościach Kołaków, Dąbrówka -  Lasków oraz Trojany -  Wszebory, na łączną 

kwotę dotacji wszystkich etapów 2 583 444,00 zł, z których do rozliczenia w roku 2019 r. został II 

etap przebudowy drogi Trojany -  Wszebory w kwocie 340 530,00 zł

W 2018 r. realizowano zadania inwestycyjne na które wnioski o dotacje składane były w 2017 r. -  

były to 4 umowy na kwotę dotacji 960 000,00 zł. Dzięki tym dotacjom udało się zrealizować m. in. 

następujące zadania: Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m 

-  treningowy, Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska w Dąbrówce, Przebudowa drogi gminnej 

Zaścienie - Karolew, Gmina Dąbrówka.

Tylko w samym 2018 r. zostało złożonych 12 nowych wniosków o dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych na łączną kwotę dotacji 3 384 162,00 zł, zostały podpisane umowy na kwotę 

1 720 033,00 zł. Obecnie oczekiwanie na podpisanie 2 umów na kwotę 741 600,00 zł. Nie udało się 

otrzymać dofinansowania 5 wniosków w których Gmina ubiegała się o dotacje w kwocie: 

922 529,00zł.

Przy wsparciu z dodatkowych środków zewnętrznych w 2018 r. zostały zrealizowane m. in. 

następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa dróg gminnych nr 430113W w miejscowościach 

Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole, Zakup nowego ciężkiego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 z wyposażeniem, Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej w 

Kuligowie, Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Lasków.
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Dzięki złożonym wnioskom w 2018 r. możliwa będzie realizacja w 2019 r. m. in. następujących zadań 

inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w miejscowości Zaścienie, Przebudowa 

drogi gminnej nr 430111W w miejscowości Chruściele, Gmina Dąbrówka.
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Instytucja Program Działanie Priorytet Nazwa zadania

Mazowiecka
Jednostka
Wdrażania
Programów
Unijnych

RPO WM 2014
2020

10.1 Kształcenie i 
rozwój dzieci i 
młodzieży

10.1.1 Edukacja ogólna Rozwój 
kompetencji i 
umiejętności 
paszportem do 
lepszej przyszłości

Fundacja 
Promocji Gmin 

Polskich

Program 
Operacyjny 

Innowacyjna 
Gospodarka 2014

2020

Oś priorytetowa III 
-  Cyfrowe 
Kompetencje 
Społeczeństwa

Działanie 3.1. 
Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju 
kompetencji 
cyfrowych

„Podniesienie
kompetencji
cyfrowych
mieszkańców
województwa
mazowieckiego”
realizowanego
przez Gminę
Dąbrówka

Koszt całkowi
kwota dotacj

Data
złożenia
wniosku

Planowany
termin

zakończenia
zadania

1 839 500,23

1 746 448,23
30.11.2018 09.2021

Uwagi

Wniosek 
pozytywnie 
przeszedł 

ocenę formalną 
i został

skierowany do 
oceny

merytorycznej

148320.00
148320.00 09.10.2018 02.2020

Wniosek 
pozytywnie 
oceniony - 
realizacja 

projektu od 
marca 2019r

Tabela nr 37. Inwestycje i środki unijne
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VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono 10 zamówień o wartości zawartych umów bez 

podatku od towarów i usług na kwotę 3 584 207,03 zł.

W tym:

Z Roboty budowlane: 7 postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia o łącznej wartości 

bez podatku od towarów i usług 2 707 410,58 zł.

Z Usługi: 2 postępowania zakończone udzieleniem zamówienia o łącznej wartości bez podatku 

od towarów i usług 616 796,45 zł.

Z Dostawy: 1 postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia o łącznej wartości bez 

podatku od towarów i usług 260 000,00 zł.

W trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono 5 zamówień na łączną kwotę bez podatku od towarów i 

usług 1 029 845,79 zł.

W tym:

Z Roboty budowlane: 4 postępowania zakończone udzieleniem zamówienia o łącznej wartości 

bez podatku od towarów i usług 921 845,79 zł.

Z Usługi: 1 postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia o łącznej wartości bez podatku 

od towarów i usług 108 000,00 zł.

Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono 1 zamówienia na usługę o wartości zawartej umowy 

bez podatku od towarów i usług w kwocie 1 043 939,43 zł.

Zamówienia których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której 

mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (poniżej 30 tys. euro.) - Wartość 

udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług: 3 490 603,82 zł.

W 2018 unieważniono 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie ze spoczywającym na nim obowiązkiem złożył roczne sprawozdanie o 

udzielonych zamówieniach za rok 2018 do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 nie wniesiono odwołań do 

Krajowej Izby Odwoławczej.
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VIII. OBSŁUGA INFORMATYCZNA, WYPOSAŻENIE, PROGRAMY, 
URZĄDZENIA, BEZPIECZEŃSTWO

Gmina Dąbrówka od lat prowadzi działania, kładąc nacisk na kwestie unowocześnienia i ujednolicenia 

infrastruktury informatycznej. Polityka informacyjna prowadzona jest w oparciu o sprawdzone 

rozwiązania teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. W kadencji 2014-2018 znacznie zwiększono rozwój zasobów informatycznych.

• Urząd Gminy Dąbrówka wyposażony jest w 63 komputery z czego 37 stanowią komputery 

stacjonarne, 24 notebooki i 2 komputery serwerowe.

• Stanowiska pracy wyposażone są w urządzenia drukujące. Każdy pracownik urzędu oraz 

podległych jednostek posiada dostęp do wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Wyposażenie 

urzędu wygląda następująco. Urządzenia drukujące 35 szt. z czego 6 szt. to drukarki 

atramentowe, 27 szt. drukarek laserowych, 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz 6 skanerów.

• Urząd Gminy korzysta z nowoczesnych systemów audio, które umożliwiają nagłośnienie sal 

konferencyjnych przy posiedzeniach komisji oraz sesji Rady Gminy. Sprzęt został zakupiony z 

myślą o walorach estetycznych, doskonałej akustyce i funkcjonalności. W skład systemu Bosch 

CCS900 wchodzi centralna jednostka sterująca oraz 17 pulpitów mikrofonowych.

• Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Urząd Gminy Dąbrówka zakupił 

nowoczesny system do rejestracji obrazu i dźwięku oraz głosowania podczas odbywających się 

sesji rady gminy. System DSSS Vote PRO oraz DSSS Video Stream, będący na wyposażeniu 

Urzędu Gminy daje gwarancję uniknięcia błędów w głosowaniu oraz pozwala zarejestrować 

najdrobniejsze szczegóły podczas transmisji. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy

• Z początkiem 2018 roku oddano do użytku sale konferencyjną Urzędu Gminy, która została 

wyposażona w solidny i funkcjonalny sprzęt audio. W oparciu o nowe rozwiązania został 

idealnie dopasowany do pomieszczenia. Wyposażenie stanowią 4 kolumny LDM-CINEMA- 

210X, mikser Behringer XENYX 1202 FX oraz wzmacniacz The T.AMP D4-500. Sala 

umożliwia projekcje prezentacji multimedialnych przez zamontowanie projektora BenQ MH 

534 DLP 1080p oraz odtwarzacza SONY UHP-H1 Blu-ray, idealnie sprawdza się podczas 

szkoleń i zebrań z pracownikami.

• ,,Wi-Fi w zasięgu ręki’’ Interesanci, którzy odwiedzają Urząd Gminy Dąbrówka mają stały 

dostęp do internetu. Dzięki urządzeniom Ubiquity UAP-AC-PRO rozmieszczonych w ciągach 

komunikacyjnych urzędu mogą stale korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej na 

wszelkich urządzeniach mobilnych np. tablet czy smartphone.

• Urząd Gminy korzysta z wielu rozwiązań teleinformatycznych służących do poprawy 

bezpieczeństwa pracy w sieci. Jednym z nich jest wysokiej klasy UTM, który sprawnie bada w
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czasie rzeczywistym cały ruch pomiędzy siecią urzędu a siecią publiczną dostępną przez dwa 

łącza internetowe DSL oraz zapasowe LTE. Oprócz tego każdy komputer ma zainstalowany 

centralnie zarządzany program antywirusowy, który w czasie rzeczywistym informuje o 

zdarzeniach w sieci. Cała sieć logiczna zbiega się do centralnego pomieszczenia zwanym 

serwerownią. Składa się ona z pięciu serwerów fizycznych oraz czterech wirtualnych, 

zarządzają one wszystkimi zasobami oraz wszystkimi uprawnieniami. Aby utrzymać ciągłość 

pracy w razie przerw w dostawach energii elektrycznej, cały sprzęt komputerowy posiada 

urządzenia UPS, które podtrzymują zasilanie do momentu uruchomienia agregatu 

prądotwórczego. Wszystkie dane zabezpieczone są przed utratą przez codzienną kopie 

zapasową. W razie wystąpienia awarii pomaga w krótkim czasie przywrócić system 

informatyczny do stanu z momentu wykonania ostatniego poprawnego backupu.
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IX. PROMOCJA GMINY

Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest budowanie marki Gminy 

Dąbrówka. Ważnym elementem wszelkich działań jest właściwe oznakowanie inicjatyw i 

przedsięwzięć gminnych. System identyfikacji wizualnej opiera się na logo Dąbrówki, które 

stosowane jest w oznakowaniu działań własnych gminy, współfinansowanych przez gminę lub 

realizowanych pod patronatem Wójta Gminy Dąbrówka.

Promocja marki Dąbrówka w latach 2018 realizowana była w następujących obszarach:

❖  prowadzenie portalu gminnego dabrowka.net.pl. który jest nadrzędną platformą informacyjną o 

wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez gminę, strona internetowa 

www.dabrowka.net.pl w prosty sposób umożliwia dotarcie z informacją o działalności 

podejmowanej w gminie do praktycznie nieograniczonego kręgu odbiorców. Ułatwia 

komunikację na linii klient - urząd. dostarcza wiedzy na temat wydarzeń kulturalnych. atrakcji 

turystycznych i informacji gospodarczych. Są to zarówno informacje mówiące 

o działaniach realizowanych przez lokalne władze samorządowe jak i informacje poświęcone 

jednostkom podległym gminie (głównie placówkom oświatowym) oraz organizacjom 

pozarządowym (m. in. kluby sportowe. Ochotnicze Straże Pożarne. organizacje hobbystyczne 

czy pomocowe),

❖  Biuletyn Informacji Publicznej bip.dabrowka.net.pl prowadzony zgodnie 

z wymaganiami prawnymi. gdzie publikowane są dokumenty związane z działalnością 

samorządu.

❖  prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook. którego głównym celem jest 

promocja gminy. informowanie o bieżących wydarzeniach oraz dialog z mieszkańcami.

❖  wydawanie biuletynu informacyjnego Gminy Dąbrówka „Dąbrówka -  Nasze ważne sprawy”. 

obejmującego tematykę gminną. szeroko pojęte aspekty lokalnego życia społeczno- 

kulturalnego. relacjonującego ważne. z punktu widzenia mieszkańców wydarzenia. przybliżanie 

bieżącej pracy urzędu i jednostek podległych popularyzujących działalność i istotne dla interesu 

społecznego osiągnięcia Wójta i Rady Gminy. w tym realizowane i planowane inwestycje. 

opracowanie wszelkich treści informacyjnych służących polepszeniu komunikacji pomiędzy 

samorządem gminnym a mieszkańcami. a także promujących i upowszechniających wiedzę 

o walorach i dziedzictwie historyczno-kulturowym Gminy,

131

http://www.dabrowka.net.pl


❖  publikacje w prasie lokalnej: „Moja Gazeta Regionalna”, „Kurier W”, „Życie Powiatu na 

Mazowszu”, „fakty.wwl”, „Wieści Podwarszawskie”, „Wiadomości.pw”,

❖  audycje radiowe: Radio Fama

W celu popularyzacji marki Gmina wykonywała materiały promocyjne z logo Urzędu Gminy 

Dąbrówka w formie wydawnictw oraz gadżetów, m.in.: albumy „Niepodległa Polska 100 Rocznica 

Odzyskania Niepodległości 1918-2018 MAZOWSZE”, parasole, powerbanki, kubki, torby 

laminowane, etui na ramię.

Dodatkowymi formami promocji były:

❖  produkcja i postprodukcja filmu pt. „Dąbrówka-setna rocznica Odzyskania Niepodległości” z 

okazji uroczystości upamiętniających 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę,

❖  promocja podczas wydarzeń zewnętrznych np.: „IX Festiwal Aktywności Społecznej 

i Kulturalnej Sołectw w Jabłonnie, gdzie Sołectwo Dąbrówka zdobyło trzecią lokatę 

w kategorii „smaki, kuchnia regionalna”.

Proces promocji gminy jest zespołem środków i instrumentów, za pomocą których Urząd Gminy 

Dąbrówka i gminne jednostki:

- kreują na zewnątrz (w powiecie, województwie, kraju czy za granicą) wizerunek gminy 

Dąbrówka,

- oferują swoje zasoby rzeczowe, finansowe czy logistyczne potencjalnym użytkownikom, np. 

turystom czy zainteresowanym inwestorom, dążąc do zwiększenia dochodów, powstania 

nowych miejsc pracy, wzrostu lokalnego popytu oraz dochodów mieszkańców.

Na terenie Gminy Dąbrówka działalność prowadzą następujące organizacje pozarządowe:

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne, Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie, Stowarzyszenie 

Kulturalne Mieszkańców Guzowatki im. Księdza Ignacego Skorupki, Stowarzyszenie 

„Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu”, Lokalna Grupa Działania Zalewu Zegrzyńskiego, 

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Ochotnicze Straże Pożarne w: Dąbrówce, Kuligowie, 

Zaścieniach, Chajętach, Ślęzanach, Ludwinowie-Józefowie, Laskowie, Kołakowie. 

Funkcjonujące organizacje pozarządowe swą formę aktywności kanalizują w określone 

dziedziny życia społecznego, zasadniczo koncentrując się na problemach społeczności 

lokalnych wspierając rozwój lokalny na danym terenie. Organizacje te na obszarach wiejskich 

pełnią funkcje, które w miastach sprawują instytucje publiczne, umożliwiając rozwój regionu 

na wielu płaszczyznach.
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Gmina Dąbrówka jest członkiem trzech organizacji pozarządowych, a mianowicie: Lokalnej 

Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz Związku 

Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Incjatywy i projekty realizowane przez powyższe instytucje umożliwiają prowadzenie 

działań, promocję regionu, pozyskiwanie środków finansowych w postaci dotacji, które służą 

rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów obejmujących zrzeszone gminy.

Z u p  W Ó J T A  
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