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Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do 

organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej oraz tworzenie warunków je j racjonalnego i harmonijnego rozwoju.
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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 wiejską Somianka (powiat wyszkowski)

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

• od południowego-wschodu z gminą miejsko-wiejską Tłuszcz (powiat wołomiński)

• od południa z gminą wiejską Klembów (powiat wołomiński)

• od zachodu z gminą miejsko-wiejską Radzymin (powiat wołomiński)

granica g m in  
granica p o w ia tó w  
granica pod reg lonów

Rysunek nr 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 7 051 ha ogólnej powierzchni 

gminy, lasy i grunty leśne to ok. 1 580 ha. Pod zabudowę mieszkaniową mamy przeznaczone 

1 871 ha, pod zabudowę usługową 420 ha.

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

Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski -  pełni funkcję wójta nieprzerwanie od 

1.12.2014 roku.
W skład Rady Gminy Dąbrówka wchodzi 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe 

komisje:

• Komisja Rewizyjna

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

• Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

• Komisja Budżetowo - Finansowa

• Komisja Gospodarcza

• Komisja Rozwoju i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Gminne jednostki organizacyjne:

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce

• Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce

• Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce

• Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

• Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce

• Przedszkole Samorządowe pod „Wesołym Ekoludkiem" w Dręszewie

• Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce

• Publiczna Szkoła Podstawowa im Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Józefowie

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa. Na terenie Gminy Dąbrówka jest 27 

sołectw.

• Chajęty

• Chruściele

• Cisie

• Czarnów

• Dąbrówka

• Dręszew

• Działy Czarnowskie

• Guzowatka
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• Józefów

• Karolew

• Karpin

• Kołaków

• Kowalicha

• Kuligów

• Lasków

• Ludwinów

• Małopole

• Marianów

• Ostrówek

• Sokołówek

• Stanisławów

• Stasiopole

• Ślężany

• Teodorów

• Trojany

• Wszebory

• Zaścienie

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

Gminę Dąbrówka, według prowadzonego przez Gminę rejestru mieszkańców, zamieszkuje 

ponad
8 040 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

31.12.2019 r. 7 963

31.12.2020 r. 7 986

31.12.2021 r. 8 040

Tabela nr 1. Liczba ludności 2015-2021

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.

2020 2021

Kobiety 4032 4061
Mężczyźni 3954 3979
Ilość urodzeń 87 92
Ilość zgonów 71 98

Tabela nr 2. Podział ludności

SOŁECTWO
W 2020 ROKU W 2021 ROKU

Chajęty 471 473

Chruściele 132 142

Cisie 87 87

Czarnów 172 180

Dąbrówka 751 758

Dręszew 422 416

Działy Czarnowskie 63 58

Guzowatka 488 489

Józefów 319 329

Karolew 174 175

Karpin 509 506

Kołaków 488 494
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Kowalicha 224 228

Kuligów 479 493

Lasków 503 500

Ludwinów 286 288

Małopole 400 391

Marianów 215 219

Ostrówek 144 147

Sokołówek 95 100

Stanisławów 50 49

Stasiopole 32 29

Ślężany 224 222

Teodorów 78 79

Trojany 547 555

Wszebory 414 417

Zaścienie 219 216

Ogółem 7986 8040

Tabela nr 3. Liczba stałych mieszkańców w latach 2019-2020

800

700

600

<5
*NO

■ LICZBA MIESZKAŃCÓW W 2020 ROKU ■ LICZBA MIESZKAŃCÓW W 2021 ROKU 

Wykres nr 1. Liczba mieszkańców w latach 2020-2021

W Urzędzie Gminy Dąbrówka w roku 2021 przyjęto 616 wniosków o wydanie dowodu 
osobistego, w porównaniu do roku 2020, w którym przyjęto 441 wniosków, tj więcej o 175 w
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stosunku do roku 2020 i wydano 613 dowodów osobistych w porównaniu w 2020 r. było to 

441, tj. więcej o 172.
Dowody osobiste wydawane były terminowo. Czas oczekiwania na wydanie dowodu 

osobistego, od momentu złożenia wniosku, wynosił maksymalnie 4 tygodnie.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNOŚCI 2021

Sporządzone akty urodzenia 0

w tym:
- zagraniczne 0

- dzieci, które urodziły się w Dąbrówce 0

Sporządzone akty małżeństwa 40

W tym:
- konkordatowe 32

- cywilne 8
- zagraniczne 0

Sporządzone akty zgonu 83

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 794

Migracja aktów stanu cywilnego 525
Decyzje administracyjne w sprawie imion i nazwisk 0
Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie pożycie 0
małżeńskie
Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw 8

Tabela nr 4. Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego

Praktyką Urzędu Gminy w Dąbrówce jest organizowanie uroczystości dla par małżeńskich 

obchodzących jubileusze złotych godów. W czerwcu 2021 odbyła się uroczystość wręczenia 
„Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” jest 

nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznakę 

„Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

wręczono 4 parom podczas uroczystości w dniu 13 czerwca 2021 r. w Kościele 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce.
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II. OCENA FINANSÓW GMINY DĄBRÓWKA ZA 2020 ROK
2.1 Ogólna charakterystyka

Dochody Gminy Dąbrówka w 2021 roku wyniosły 59 323 491,52 zł, co stanowi 96,78% 

założonego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55 760 203,53 zł, co 

stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 56 251 449,84 zł.

Wykonanie dochodów ogółem, w tym: 59 323 491,52
- dochodów bieżących 55 760 203,53
- dochodów majątkowych 3 563 287,99
Tabela nr 5. Dochody ogółem

Dochody Gminy Dąbrówka w 2021 roku

17,77%

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

Wykres nr 2. Dochody Gminy Dąbrówka w 2021 roku
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Nazwa -  treść

2021

plan wykonanie
%

wykonania struktura
%

1 2 3 4 5

DOCHODY WŁASNE 22 410 311,61 20 614 627,98 91,98 34,75
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH 
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 
PAŃSTWA

9 568 922,00 10 380 415,85 108,48 17,50

TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU 
PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

29 319 518,22 28 328 447,69 96,62 47,76

w tym:
Subwencje 10 539 306,00 10 539 306,00 100,0 17,77
Dotacje 18 780 212,22 17 789 141,69 94,72 29,99

OGOŁEM 61 298 751,83 59 323 491,52 96,78

Wykonanie dochodów ogółem 59 323 491,52
Wykonanie podstawowych dochodów 
podatkowych (PDP)

19 998 634,83

Tabela nr 6. Struktura dochodów w 2021 roku.

Lp. Podstawowe dochody podatkowe Gminy Dąbrówka w 2021 roku kwota
1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 325 786,85
2. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 10 054 629,00
3. Podatek rolny 208 408,58
4. Podatek od nieruchomości 7 551 469,96
5. Podatek leśny 73 228,18
6. Podatek od środków transportowych 119 186,85
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 4 980,56
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500 412,03
9. Wpływy z opłaty skarbowej 78 019,50
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 82 513,32

Razem 19 998 634,83
Tabela nr 7. Podstawowe dochody podatkowe Gminy Dąbrówka w 2021 roku

Wykres nr 3. Podstawowe dochody podatkowe Gminy Dąbrówka w 2021 roku
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Podstawowym dochodem Gminy w 2021 roku były dochody własne (34,75%), 

następnie dotacje (29,99%), subwencje (17,77%) dalej udziały w podatkach dochodowych 

od osób fizycznych i prawnych (17,50%). Grupa podstawowych dochodów podatkowych 

stanowi 33,71% dochodów ogółem. Największy udział w niej stanowią wpływy z tytułu PIT 

(50,28%) (jest to ściśle powiązane z koniunkturą gospodarczą w kraju i w porównaniu do 

2020 roku odnotowano wzrost o 17,18 %. Drugą znaczącą pozycją są wpływy z podatku od 

nieruchomości (37,76%), jest to podatek gruntowy o największym potencjale dochodowym 

wśród podatków lokalnych. Dochody z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych 
i pozostałych stanowią 11,96% dochodów.

Wykonanie dochodów ogółem 59 323 491,52
Wykonanie dochodów majątkowych 3 563 287,99

Dochody majątkowe Gminy Dąbrówka w 2021

Lp. Kwota
1. 839 666,00 dotacja z PROW WM (Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy”.

2. 1 056 632,00 środki z uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie 
kanalizacji

3. 1 249 162,00 uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe 
inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

5. 80 000,00 dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego z 
przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 
z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów”

6. 17 522,99 dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (refundacja fundusz sołecki)
7. 28 305,00 środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na „Zakup i montaż instalacji 

fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany”
8. 7 000,00 dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. „Przygotowanie 

dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska 
Polskiego w Kuligowie"

9. 10 000,00 środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Termomodernizację strażnicy 
OSP Chajęty”

10. 25 000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach projektu Mazowieckie 
Strażnice OSP -2021 na „Modernizację dachu strażnicy OSP Ślężany”;

11. 200 000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” z przeznaczeniem na 
modernizację sali sportowej przy szkole w Dąbrówce

12. 50 000,00 środki z WFOŚiGW na zadanie „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy 
Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie”

Ogółe
m

3 563 287,99

Tabela nr 8. Dochody majątkowe Gminy Dąbrówka w 2021
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Grupę dochodów majątkowych w większości stanowią dotacje pozyskane zarówno z 

krajowych jak i unijnych programów wspierających finansowanie inwestycji gminnych. Ze 

sprzedaży mienia gmina nie pozyskała w 2021 roku wpływów do budżetu.

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 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 2021 roku wyniosły 58 459 080,09 zł, co stanowiło 88,80% 

założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 52 243 875,99 zł, co 

stanowi 97,59% planu wynoszącego 53 531 381,42 zł. Wydatki majątkowe na plan 

12 299 703,20 zł wykonano w wysokości 6 215 204,10 zł, co stanowi 50,53%.

Rodzaj wydatków

Plan na 2021 Wykonanie w 2021

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

Inwestycyjne 12 299 703,20 18,7 6 215 204,10 10,6 50,5

Bieżące 53 531 381,42 81,3 52 243 875,99 89,4 97,6

O g ó ł e m 65 831 084,62 100,0 58 459 080,09 100,0 88,8

Tabela nr 11. Struktura wydatków 2021

Wykonanie wydatków ogółem 58 459 080,09
Wykonanie wydatków bieżących 52 243 875,99
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Dział Nazwa działu -  wydatki bieżące Plan wykonanie
•/o

wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 339 485,32 3 429 932,32 79,04
600 Transport i łączność 1 995 062,94 1 712 842,84 85,85
700 Gospodarka mieszkaniowa 391 227,91 349 280,07 89,28

710 Działalność usługowa 96 877,80 66 358,26 68,50
720 Informatyka 85 000,00 76 983,25 90,57
750 Administracja publiczna 5 521 108,00 5 240 009,84 94,91
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7 941,00 7 790,69 98,11

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1 009 083,62 992 093,72 98,32

757 Obsługa długu publicznego 400 000,00 308 143,20 77,04

758 Różne rozliczenia 140 000,00 0,0 0,0
801 Oświata i wychowanie 24 548 470,12 19 832 491,86 80,79
851 Ochrona zdrowia 457 695,48 382 865,19 83,65

852 Pomoc społeczna 1 658 478,00 1 591 036,01 95,93
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000,00 1 000,00 16,67

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 398 688,00 391 353,41 98,16
855 Rodzina 15 120 139,00 15 078 144,68 99,72
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 216 844,43 7 582 557,19 92,28
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 203 853,00 1 187 057,24 98,60

926 Kultura fizyczna 235 130,00 229 140,32 97,45
O G Ó ŁEM 65 831 084,62 58 459 080,09 88,80

Tabela nr 10. Wydatki bieżące 2021

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 i wychowanie, która pochłania 33,92% wydatków 

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. Kolejną grupą, co do wielkości w strukturze ogółem są środki przeznaczane na 

finansowanie zadań związanych z utrzymaniem podstawowej grupy społecznej jaką jest 

rodzina (25,79%). 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.
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Realizacja wydatków bieżących w latach 2008-2021

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących w latach 2008-2021

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 58 459 080,09

Wykonanie wydatków 
inwestycyjnych

6 215 204,10

L
P

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 roku Łączne koszty 
finansowe Plan

Wykonanie

1
Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy

3 838 
680,00 3 217 562,81 2 837 520,03

2 Modernizacja wodociągu na terenie Gminy: w m. Działy 
Czarnowskie (przełożenie wodociągu);

164
500,00 164 500,00 155 999,67

3 Wykup nowo wybudowanych sieci infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej na terenie Gminy Dąbrówka

19
000,00 19 000,00 18 450,00

4
Budowa wodociągu w miejscowościach :Karolew, Chajęty - ul. 
Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych 
miejscowościach Gminy

626
500,00 626 500,00 242 836,82

5
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy 
Dąbrówka: Stasiopole, Kuligów, Ślężany, Kowalicha, Zaścienie - 
Karolew - dokumentacja projektowa

135
000,00 135 000,00 0,00

6
Rozbudowa drogi powiatowej nr |4338W od skrzyżowania ulic 
Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic 
Marianowskich w msc. Marianów gm. Dąbrówka

283
975,36 160 384,00 160 384,00

7
Przebudowa ul. Królewskiej Kowalicha - Ślężany; Przebudowa 
drogi Kołaków etap II; przebudowa ul Norwida w Laskowie etap II; 
przebudowa ul. Widokowej Lasków i Dąbrówka; Działy

144
300,00 144 300,00 10 282,00
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Czarnowskie Dokumentacja projektowa

8 Przebudowa dróg w msc Kuligów 90
000,00 90 000,00 35 000,00

10 Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie (w tym 
dokumentacja projektowa)

100
000,00 100 000,00 17 958,00

11 Modernizacja ulicy Brzozowej w Dąbrówce 10
000,00 10 000,00 6 500,00

12
Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem 
oraz budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z 
odwodnieniem w msc. Guzowatka (FS- 24 000)

79
000,00 79 000,00 78 826,22

13 Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. ew. nr 88, 87/1 w m. Trojany, 
Gmina Dąbrówka

82
500,00 82 500,00 82 395,12

14 Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Mazowieckiej w 
Karpinie (brakujący chodnik) - dokumentacja projektowa

25
042,00 25 042,00 25 000,00

15 Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja 
projektowa)

50
000,00 50 000,00 22 900,00

16 Zakup gruntu (FS: Małopole - 27 769,66) 232
558,68 232 558,68 228 729,45

17 Modernizacja serwera 30
000,00 30 000,00 29 777,14

18 Wykonanie adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka 120
000,00 120 000,00 9 840,00

19 Poprawa dostępności do budynków gminnych 46
250,00 46 250,00 17 562,00

20 Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Wołominie

15
000,00 15 000,00 15 000,00

21 Zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla 
Komisariatu Policji w Radzyminie KPP w Wołominie

20
000,00 20 000,00 20 000,00

22 Zakup i zabudowa zbiornika na paliwo dla KP PSP w Wołominie 15
000.00 15 000,00 15 000,00

23 Zakup sprężarki do napełnienia butli aparatów Ochrony Dróg 
Oddechowych

45
000,00 45 000,00 44 621,08

24 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy 
OSP Ślężany

38
750,00 38 750,00 38 745,00

25 Termomodernizacja strażnicy OSP Ślężany 174
000,00 174 000,00 173 580,55

26 Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty - wymiana stolarki 
okiennej

39
200,00 39 200,00 39 110,72

27 Montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP 
Lasków

21
100,00 21 100,00 21 050,00

28 Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją 
gaśniczą dla OSP Kuligów

114
000,00 114 000,00 114 000,00

29 Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej - OSP Kuligów 14
500,00 14 500,00 12 397,99

30 Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej we Wszeborach

4 500 
000,00 4 500 000,00 110 700,00

31 Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Guzowatce 48
000,00 48 000,00 47 974,99

32 Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we 
Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej

283
400,00 30 400,00 30 135,00

33 Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły 
Podstawowej w Józefowie

5
000,00 5 000,00 0,00
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34 Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 316
000,00 316 000,00 315 075,00

35 Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Józefowie 60
700,00 60 700,00 60 650,00

36 Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż. w szkole 
podstawowej w Dąbrówce

11
500,00 11 500,00 11 500,00

37 Budowa szlabanu na parkingu przy szkole podstawowej w 
Dąbrówce

18
000,00 18 000,00 17 622,21

38 Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym 
w Dręszewie

67
000,00 67 000,00 66 964,50

39 Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce 230
000,00 230 000,00 217 819,00

40
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa 
kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy ( 
dokumentacja projektowa)

2 977 
500,00 236 205,00 67 035,00

41 Wykup nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce na dz. 
ew. nr 355/3 i 366/15 795,00 39 795,00 39 794,85

42 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Dąbrówce

389
450,71 389 450,71 389 433,68

43 Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza - wymiana pieców

100
000,00 100 000,00 95 000,00

44 Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - Trojany - 
Zaścienie; Chajęty, Małopole

135
000,00 135 000,00 26 076,00

45
Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Załubicka w Kuligowie: 
Zaścienie - Karolew; ul. Leśna, Sosnowa i Słoneczna w Ostrówku, 
Działy Czarnowskie

62
500,00 62 500,00 62 280,00

46 Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 
(wymiana opraw na energooszczędne)

80
000,00 80 000,00 52 129,90

47
Zakupy inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, zakup 
urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia rur sieci 
kanalizacyjnej, zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW 
Kołaków)

30
405,00 30 405,00 30 404,12

48 Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka 20
000,00 20 000,00 20 000,00

49 Zagospodarowanie placu im. C.K. Norwida 40 000,00 40 000,00 39 360,00

50 Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich 26
000,00 26 000,00 17 184,06

51 Projekt koncepcji budowy boiska sportowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą

24
600,00 24 600,00 24 600,00

OGÓŁEM 16 038 706,75 12 299 703,20 6 215 204,10

Tabela nr 12. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku stanowiły 10,63% wydatków zrealizowanych 

ogółem. Głównie były to zadania realizowane z zakresu infrastruktury wodociągowej 

(52,36%) -  budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, rozbudowa SUW; z zakresu 
gospodarki komunalnej (12,58%) -  budowa oświetlenia ulicznego, budowa PSZOK; z 

zakresu bezpieczeństwa publicznego (7,94%) - zakup samochodów strażackich,

modernizacja strażnic; z zakresu oświaty (10,63%) -  modernizacja obiektów, instalacji oraz 
projekty na przebudowę budynków oświatowych; z zakresu infrastruktury drogowej (6,69%) -  

projekty i budowa dróg.
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Wykres nr 6. Realizacja wydatków inwestycyjnych w latach 2008-2021

Wydatki inwestycyjne w gminie uznawane są za czynnik decydujący o jej rozwoju. 

Aktywność inwestycyjna jest zawsze wynikiem ukierunkowania na zidentyfikowane potrzeby 

mieszkańców. Po dwóch latach stabilnego wzrostu dynamika inwestycji na kolejne dwa lata 

uległa osłabieniu w związku z mniejszą wydolnością budżetu, natomiast w 2021 roku znowu 
pojawiła się tendencja wzrostowa spowodowana absorbcją środków z nowych programów 

rządowych oraz unijnych.

2.2 Podatki lokalne
Wójt Gminy jako organ podatkowy zobowiązany jest do prowadzenia spraw związanych ze 

zobowiązaniami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz 

podatku od środków transportowych. Do jego zadań należy m.in.: wydawanie decyzji 

podatkowych określających ich wysokość w danym roku oraz prowadzenie postępowań w 

sprawach podatków lokalnych. Organem, który stanowi podstawę do działań wójta jest rada 

gminy, która decyduje o stawkach obowiązujących na dany rok podatkowy oraz może 
wprowadzać zwolnienia z podatków lokalnych w graniach określonych przez ustawy i inne 
przepisy prawa.

W gminie Dąbrówka na koniec 2021 roku liczba podatników podatku od nieruchomości, 
rolnego oraz leśnego od osób fizycznych wynosiła łącznie 8563. Warto podkreślić, iż ta 

liczba wzrosła w stosunku do roku 2020 o 331 podatników. W roku 2020 było to 8232 

podatników. Dla gminy jest to korzystne zjawisko, gdyż wzrastająca corocznie liczba 
podatników wpływa na podwyższenie przychodów do budżetu gminy z tytułu podatków 

lokalnych. Położenie gminy Dąbrówka przy trasie ekspresowej S8 wypłynęło korzystnie na

20



rozwój przemysłu. Powstało wiele zakładów, które prowadzą działalność handlowo- 

usługowo-produkcyjną. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. na terenie gminy funkcjonowało 

130 firm będących podatnikami jako osoby prawne, czyli o 4 więcej w stosunku do roku 

ubiegłego.

Podmiot opodatkowania Rok
2020 2021

osoby fizyczne 8232 8563
osoby prawne 126 130
Tabela nr 13. Liczba podatników osób fizycznych i prawnych w roku 2020 i 2021 -porównanie.

Obszar gminy Dąbrówka należy do typowych krajobrazów nizinnych. Na terenie gminy 

Dąbrówka w roku 2021 było 5789 podatników posiadających działki do 1 hektara, natomiast 

liczba podatników posiadających gospodarstwa rolne wynosiła 2774. Warto również 

zaznaczyć, iż w gminie Dąbrówka jest wiele działek rekreacyjnych z zabudową letniskową, 

która w większości powstała we wsiach Kuligów, Czarnów, Ślężany, Marianów, Dręszew 

oraz Kowalicha znajdujących się w Dolinie Rzeki Bug.

Porównanie dochodów z tytułu podatków lokalnych osób fizycznych i prawnych w roku 2020 

oraz 2021 zostało przedstawione na poniższych wykresach.

N
£

4 500 000,00 

4 000 000,00 

3 500 000,00 

3 000 000,00 

2 500 000,00 

2 000 000,00 
1 500 000,00 

1 000 000,00 
500 000,00 

0,00

nieruchomości środków
transportowych

12020 3 799 028,10 198 944,38 47 140,57 262 697,58

12021 4 054 522,73 204 644,58 49 744,18 98 453,85

Wykres nr 7. Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych w roku 2020 i 2021.
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3 500 000,00 

3 000 000,00 

2 500 000,00 

fe; 2 000 000,00
SJ
-  1 500 000,00

'  i 000 000,00

0,00
podatek od 

nieruchomości
podatek rolny podatek leśny podatek od 

środków 
transportowyc 

h
■ 2020 3 095 098,39 3 694,00 23 178,00 37 160,00

■ 2021 3 496 947,23 3 764,00 23 484,00 20 733,00

Wykres nr 8. Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych w roku 2020 i 2021

W latach 2020-2021 stawki podatku od nieruchomości były utrzymane na podobnym

poziomie.
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Lp. Przedmiot
opodatkowania

2020 2021

Górna
stawka

podatkowa

Stawka 
w gminie 
Dąb rówk 

a

Górna
stawka

podatków
a

Stawka 
w gminie 

Dąbrówka

1.
grunty, które związane są z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej

0,95 zł 0,95 zł 0,99 zł 0,95 zł

2.

grunty położonych pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi lub 
płynącymi jezior oraz sztucznych 
zbiorników

4,80 zł 4,80 zł 4,99 zł 4,80 zł

3. grunty pozostałe 0,50 zł 0,50 zł 0,52 zł 0,40 zł

4.

grunty niezabudowane, które zostały 
objęte obszarem rewitalizacji oraz 
położone na terenach, gdzie miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego zezwala na zabudowę 
mieszkaniową bądź usługową lub 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
dotyczącym tylko i wyłącznie tych 
rodzajów zabudowy

3,15 zł - 3,28 zł -

5. budynki mieszkalne lub ich części 0,81 zł 0,61 zł 0,85 zł 0,61 zł
6. budynki zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej 23,90 zł 23,00 zł 24,84 zł 23,00 zł

7.
budynki albo ich części, które zostały 
zajęte na działalność gospodarczą w 
ramach obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym

11,18 zł 11,18 zł 11,62 zł 11,18 zł

8.
budynki albo ich części zajęte przez 
podmioty udzielające świadczenia 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej

4,87 zł 4,87 zł 5,06 zł 4,87 zł

9. pozostałe budynki lub ich części:
a) budynki pozostałe np. garaże, 
budynki gospodarcze,
b) budynki rekreacji indywidualnej

8,05 zł
5,50 zł 

8,05 zł
8,37 zł

4,50 zł 

8,05 zł
10. budowle 2% 2% 2% 2%
Tabela nr 14. Porównanie stawek podatkowych w latach 2020-2021.

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są w drodze uchwały przez radę gminy na 
podstawie obwieszczenia Ministra Finansów. Komunikat Prezesa GUS dotyczący ceny 

towarów i usług konsumpcyjnych jest wyznacznikiem do ustalania stawek podatkowych na 
dany rok podatkowy. Ukazany wskaźnik cen wpływa na ustalane co rok przez Ministra 

Finansów górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Ponadto na rok podatkowy 2021, Rada Gminy Dąbrówka na mocy uchwały XXI. 181.2020 

z dnia 20 listopada 2020 r. obniżyła średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS,
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z kwoty 58,55 zł do kwoty 45,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę do obliczania podatku 
rolnego.

Podatek leśny jest obliczany na podstawie średniej sprzedaży drewna ogłoszonej przez 

Prezesa GUS. Rada Gminy Dąbrówka na rok 2021 nie podejmowała stosownej uchwały 

mającej na celu obniżenie średniej ceny skupu drewna, dlatego też podstawą do naliczenia 

podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa 
GUS.

Liczba podatników uiszczających podatek od środków transportowych na koniec 2021 roku 

wynosiła -  50, natomiast liczba pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych na 

terenie gminy Dąbrówka wyniosła -  142.
W 2021 roku wydano 78 zaświadczeń dotyczących wielkości posiadanych użytków rolnych, 

hektarów przeliczeniowych oraz o dochodzie z gospodarstw rolnych. Zaświadczenia 

wydawane były głównie do celów socjalnych. Ponadto wydano 70 zaświadczeń 

o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Wydano również 7 postanowień dotyczących 

zaliczenia lat pracy w gospodarstwie rolnym.

W ciągu roku podatkowego 2021 na kontach określonych podatników dokonano 1015 zmian, 

których podstawą do naniesienia były zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji 
gruntów i budynków przesyłane ze Starostwa Powiatowego w Wołominie.

2.3 Fundusz sołecki w 2021 r.

Lp .

N azw a
s o łe c tw a N azw a  za d a n ia , p rz e d s ię w z ię c ia

Ł ą c z n ie
p la n

Ł ą c z n ie
w y d a tk i

1 Cisie Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie -  6 535,09 
Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe -  3 870,00 
Prace modernizacyjne budynku gminnego- domu sołeckiego -  
5 000,00

15 405,09 14 869,94

2 Chruściele Wieżyczka do siatkówki -  1 800,00 
Dofinansowanie do turnieju siatkówki w 2021 r. -  1 000,00 
Ekran zabezpieczający przy boisku do gry siatkówkę -  8 843,89 
Piknik rodzinny -  integracja mieszkańców -  6 000,00

17 643,89 17265,06

3 Czarnów Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Długiej w Czarnowie -  
10 000,00
Wycieczka integracyjna dla dzieci i dorosłych z msc. Czarnów - 
3 000,00
Projekt latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie 
-  1 000,00
Wymiana latarni na ledowe w msc. Czarnów -  5 776,08

19 776,08 18 776,08

4 Chajęty Renowacja i nowy sprzęt na plac zabaw w Chajętach -  25 034,04 
Renowacja dróg -  11 000,00

36 034,04 35 999,89

5 Dręszew Wykonanie projektu chodnika na ul. Wiejskiej -  23 422,11 
Budowa placu zabaw -  10 000,00

33 422,11 30 500,00

6 Dąbrówka Remont ul. Wrzosowej -  10 000,00
Remont ul. Łąkowej -  3 000,00
Remont ul. Lazurowej -  9 000,00
Remont ul. Wesołej -  3 000,00
Remont sufitu w sali OSP Dąbrówka -  20 000,00
Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców -  5 479,65

50 479,65 50 440,97

7 Działy
Czarnowskie

Budowa linii oświetlenia -  8 000,00 
Remont drogi gminnej -  6 125,77

14 125,77 13 999,99
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8 Guzowatka Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem- 
12 000,00
Budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z 
odwodnieniem- 12 000,00
Konserwacja dróg po zimie wraz z odwodnieniem -  11 000,00 
Integracja mieszkańców -  2 046,84

37 046,84 37 046,77

9 Józefów Prace modernizacyjne budynku - dom sołecki- 15 000,00 
Utwardzenie drogi ul. Cicha, Spokojna, Kwiatowa -  12 665,19

27 665,19 27 665,13

10 Karolew Fizyczne wykonanie rowu -  2 000,00 
Postawienie dwóch wiat przystankowych -  10 000,00 
Utwardzenie dróg gminnych kruszywem -  7 829,39

19 829,39 17 829,02

11 Karpin Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Mazowieckiej (brakujący 
chodnik)-17347,00
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ul. Wierzbowa i Chabrowa- 
7 000,00
Utwardzenie pobocza na ul. Mazowieckiej -  3 000,00 
Konserwacja dróg gminnych -  6 000,00 
Integracja mieszkańców sołectwa Karpin -  4499,41

37 846,41 37 845,97

12 Kołaków Siatka maskownica ochronna -  5 000,00 
Remont kuchni, zakup sprzętu -  12 833,62 
Drogi (utwardzenie) -  15 000,00 
Piknik -  4 000,00

36 833,62 36 633,58

13 Kuligów Wykonanie oświetlenia na ul. Załubickiej -  5 000,00 
Budowa zjazdu dla łódek -  2 000,00 
TGW Nadbużanki (środki na kulturę) -  1000,00 
Remont dróg w Kuligowie -  13 800,57 
Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej -  14 500,00

36 300,57 34 184,18

14 Kowalicha Naprawa stanu dróg na terenie sołectwa Kowalicha -  22 441,32 22 441,32 21 999,92

15
Lasków Utwardzenie dróg gminnych -  12 000,00 

Zakup i montaż lamp LED -  13 206,75 
Remont Strażnicy OSP -  12 000,00

37 206,75 37 206,74

16 Ludwinów Remont i modernizacja budynku (dom sołecki) -  25 746,22 25 746,22 25 746,22

17 Małopole Organizacja Dnia Rodziny w 2021 r. i zakupu niezbędnych materiałów- 
4 000,00
Zakup nieruchomości w Małopolu na cele sołectwa Małopole -  
27 769,66

31 769,66 31 769,66

18 Marianów Naprawa dróg: Kocanki i Sosnowa -10 000,00zł 
Wymiana lamp oświetleniowych -  11 228,10zł

Działalność kulturalna sołectwa -  1 000,00zł

22 228,10 22 228,07

19 Ostrówek Ukończenie projektu oświetlenia ul. Jałowcowej -  5 800,00 
Budowa dodatkowego progu zwalniającego szt. 1 + znaki drogowe ul. 
Wspólna -  5 000,00
Utwardzenie kruszywem ul. Sosnowej i ul. Jałowcowej -  7 536,85

18 336,85 18 336,80

20 Sokołówek Budowa boiska do piłki nożnej -  10 000,00
Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej i do siatkówki -  5 565,00

15 565,00 14 940,00

21 Stasiopole Remont i modernizacja budynku sołeckiego - 6 000,00
Remont drogi ( Stasiopole-Józefów) -  5 000,00
Zakup i montaż drugiej tablicy informacyjnej (od strony Czarnowa) -
1 366,71

12 366,71 11 676,50

22 Stanisławów Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stanisławów 
dz. ew. nr 51 (etap II) -  9 840,00
Wyrównanie i utwardzenie dróg gruntowych w Stanisławowie -  3 
432,90

13 272,90 13 272,90

23 Slężany Wyrównanie i utwardzenie poboczy, częściowo ulica Prosta,, ul
Słoneczna i Parkowa -  6 000,00zł
Odwodnienie ul Krótka -  5 000,00zł
Dwa progi zwalniające, ul. Wiejska i ul. Prosta -  10 000,00zł
Nawiezienie ziemi i posianie trawy -  1 228,10 zł

22 228,10 22 202,00

24 Trojany Projekt oświetlenia ulicznego i zawieszenie lamp -  6 000,00 
Remont, budowa drogi -  33 925,30

39 925,30 39 460,30
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25 Teodorów Remont dróg gminnych na terenie sołectwa -  13 500,00 
Tablica informacyjna podświetlana -  1 158,82

14 658,82 14176,46

26 Wszebory Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. 
W ąska-10 000,00
Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem budowy chodnika na 
ul. Trakt Napoleoński w stronę Głuch, za szkołą, trzeci etap -  
12 569,23 zł
Modernizacja ul. Akacjowej -  10 000,00

32 569,23 32 569,22

27 Zaścienie Modernizacja budynku OSP Zaścienie -  22 601,24 22 601,24 22 601,22

OGÓŁEM^ 713 324,85 701 242,59

Tabela nr 15.Realizacja funduszu sołeckiego 2021

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 2021 roku stanowił 1,19% poniesionych wydatków ogółem. 

Obszary przedmiotowe środków poniesionych na poszczególne przedsięwzięcia zgłoszone 

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

gospodarka komunalna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

2.4 Wyniki budżetu Gminy Dąbrówka w 2021 roku

l ..... ■__________  | 4 532 332,79
Wykonanie -  nadwyżka 864 411,43

Powstała nadwyżka spowodowana była min. przez wpływ dodatkowych środków pod 
koniec 2021 roku na zadania inwestycyjne oraz bieżące, min. uzupełnienie subwencji 
ogólnej.

Planowane przychody 8 699 045,11
Wykonanie 8 610 864,74

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 24 398 325,96 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętych kredytów 16 227 000,00 zł,

- z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 771 325,96 zł,

- z tytułu emisji obligacji 5 400 000,00zł

26



Wykres nr 9. Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zadłużenie gminy w 2021 roku osiągnęło poziom stanowiący 41,12% zrealizowanych 

dochodów. Na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań podpisane zostały nowe zobowiązania - emisja obligacji -  2 000 000,00 zł. 

Obsługa zadłużenia wraz ze spłatą należnych rat stanowiła 4,16% zrealizowanych 

dochodów. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniósł 5,76% przy dopuszczalnym 6,59%.

Planowaną spłatę zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:
Rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030 | 2031

Kwota 2 016 273,5 
0

3 621 882,4 
6

4 527 000,0 
0

4 129 500,00 2 600 000,0 
0

2 103 670,00 1 200 000,0 
0

1 200 000,0 
0

2 000 000,0 
0

1 000 000,0 
0

Tabela nr 16. Planowana spłata zadłużenia w latach 2022-2031
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Zadłużenie Gminy Dąbrówka w latach 2008-2021

Wykres nr 10. Zadłużenie Gminy Dąbrówka wiatach 2008-2021

Dług zaciągany był przez Gminę na finansowanie wydatków nie znajdujących 
pokrycia w dochodach budżetowych. W 2020 roku zadłużenie stanowiło 43,2% 

zrealizowanych dochodów a w 2021 roku spadło o 2,08 punkty procentowe, tj. do poziomu 

41,12%. Realizacja w poprzednich latach inwestycji na dużą skalę, tj. w roku 2017 -  

9 821 661,74 zł i w roku 2018 - 11 400 002,34 zł przełożyła się na bardzo duży wzrost 
zobowiązań długoterminowych (o kwotę 11 508 411,66zł.) W dalszej perspektywie Gmina 

nie może pozwolić sobie na zaciąganie nowych przychodów zwrotnych na porównywalnym 

poziomie sprzed lat. Pomimo zauważalnego faktu, że dochody zwrotne mogą dać Gminie 

podstawę do zwiększania wydatków inwestycyjnych, powodują one jednak zaciąganie 

zobowiązań finansowych o określonych kosztach. Niekontrolowane zadłużanie jest 

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

finansowej, na co uwagę już niejednokrotnie zwracała Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Warszawie (opiniując budżet i sprawozdania z jego realizacji). Analizując kwotę zadłużenia, 
Gmina nie powinna wykonywać żadnych ruchów, które nadmiernie wpłyną na zwiększenie 

już 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. Obecna sytuacja finansowa Gminy wymaga 

bezwzględnie wprowadzania większej dyscypliny wydatkowej poprzez stały monitoring 

wydatków bieżących, przy zastosowaniu badania relacji kosztów funkcjonowania 
poszczególnych obszarów w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Brak powyższych
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działań nie daje gwarancji sprawnego funkcjonowania samorządu Gminy Dąbrówka w latach 

następnych.

2.5 Majątek Gminy

Wartość mienia komunalnego Gminy Dąbrówka na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 

ogółem - 109 565 846,89 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń. Ogółem wartość 

umorzeń środków trwałych oraz wyposażenia wynosi 45 807 052,45 zł. Mienie komunalne 

nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

MIENIE KOMUNALNE GMINY DĄBRÓWKA

Wyszczególnienie Stan na Stan na Sposób zagospodarowania

ostatni dzień roku 

poprzedniego
31.12.2021 r. w  bezpośrednim 

zarządzie

w zarządzie jednostek 

organizacyjnych

wieczyste

użytkowanie

1 2 5 6 7 8

I. G runty ogółem 

(ha) w  tym:

173,3309 181,9419 4 793 991,20 242 444,00 25 900,00

Rolne - - - - -

Działki budowlane 9,61 9,61 1 447 218,85 - -

Tereny rekreacyjne 2,31 2,0526 80 000,00 - 25 900,00

Pozostałe grunty 161,4109 170,2819 3 266 772,35 242 444,00 -

II. Lasy - - - - -

III. Parki - - - - -

IV. Budynki -liczba  

Ogółem w  tym :

41 40 7 210 214,83 15 601 982,75

Mieszkalne 3 3 245 770,00 83 351,72 -

Obiekty szkolne 11 11 14 223 718,01 -

Obiekty służby zdrowia 3 3 1 443 559,03 - -

Pozostałe obiekty użyteczności 

publicznej

24 23 5 520 885,80 1 294 913,02

V. Budowle i

urządzenia techniczne w  tym :

67 540 504,75 4 631 265,82
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Wodociągi - długość (km) 130,8502 133,1502 21 325 194,86 - -

Kanalizacja 26,6626 26,7746 9 091 414,20 - -

Oświetlenie uliczne 50 61 1 445 934,20 - -

Urządzenia 135 153 8 580 343,91 277 687,66 -

Drogi 41,624 41,624 18 145 401,31 - -

Obiekty sportowe 32 32 2 632 997,28 3 786 235,27 -

Ogrodzenia 15 16 170 639,67 97 606,03 -

Punkty czerpalne -  studnie 17 17 339 312,11 9 738,83 -

Pozostałe obiekty 39 40 5 809 267,21 459 998,03 -

VI. Środki transportu 27 27 2 570 348,50 410 558,71 -

- sam. służbowe 6 6 179 292,64 29 840,00 -

- sam. na wyposażeniu: 

OSP, ZGK, Oświaty

21 21 2 391 055,86 380 718,71

VII. WYPOSAŻENIE, 

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY

17 33 78 404,12 211 501,43

Razem środki trwałe (011) - - 82 193 463,40 21 097 752,71 25 900,00

VIII. W artości niematerialne i 

prawne (020)

281 353,57 216 329,27

IX. Pozostałe środki trwałe 

(013)
-

"
1 138 919,65 3 905 996,43

“

Urząd Gminy - - 714 669,34 - -

GOPS - - - 102 709,00 -

ZGK - - - 139 074,16 -

OŚWIATA - - - 3 414 596,38 -

Jednostki OSP - - 424 250,31 - -

GCK - - - 135 085,21 -

GBP - - - 114 531,68 -

X. ZBIORY BIBLIOTECZNE 

(014)

* * “ 706 131,86 “
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GBP 463 883,71

Biblioteki szkolne - - - 242 248,15

OGÓŁEM - - 83 613 736,62 25 926 210,27 25 900,00

Inwestycje w  budowle (080) 2 831 511,25 21 539,06

Tabela nr 17. Mienie komunalne 2021

Mienie komunalne Gminy Dąbrówka
.67,08%

21,11%

i grunty 3,63%/

' budowle i urządzenia techniczne 

> wyposażenie, narzędzia i przyrządy 

s zbiory bibloteczne

budynki

środki transportu 

pozostałe środki trwale

2,90%

Wykres nr 11. Struktura mienia komunalnego 2021
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III. NFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

3.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obszar Gminy Dąbrówka zajmuje powierzchnię 10 900 ha. Tereny Gminy Dąbrówka objęte 

obecnie obowiązującymi planami miejscowymi stanowią 26,2 % powierzchni Gminy, 
co wynosi ok. 2856,6 ha.

Wykres nr 12. Zestawienie powierzchni Gminy objętej obowiązującymi planami miejscowymi.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka występuje 

najwięcej terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę 
rekreacyjną i stanowi aż 72,7 % powierzchni planów miejscowych, terenów usługowych 

o powierzchni 14,6 % planów miejscowych, tereny użytkowane rolniczo stanowią w planach 
miejscowych obszar 0,9 %, tereny komunikacyjne stanowią 9,9 % powierzchni planów 

miejscowych, pozostałe tereny (zieleń, zabudowa rekreacyjna i inne) stanowią 1,9 % 

powierzchni planów miejscowych.

Zestawienie powierzchni Gminy objętej obowiązującymi planami
wymi [%]

■ Obszar Gminy Dąbrówka objęty planami miejscowymi

■ Obszar Gminy Dąbrówka nie objęty planami 
miejscowymi

Z e s ta w ie n ie  p o szczeg ó ln ych  te re n ó w  ob ję tych  
p lan am i m ie js c o w y m i [% ]

■ inne  tereny (z ie leń , zabudow a 
zagrodow a)

■ zabudow a usługow a

■ te reny użytkow ane ro ln iczo

■ te reny kom u n ikac ji

■ zab ud ow a  m ieszkan iow a

Wykres nr 13. Procentowe zestawienie poszczególnych terenów objętych planami miejscowymi.
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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. jest w trakcie realizacji 8 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze o łącznej powierzchni: 166,2 ha.

Obecnie realizowane są następujące plany miejscowe:

L.P. Nazwa Planu Miejscowego Nazwa Uchwały
Powierzchnia
opracowania

1. „Dąbrówka-Sosnowa”
Uchwała nr XXXI/263/2017 z dnia 

6 listopada 2017 r.
9,1 ha

2. „Dręszew-Letnisko 1"

Uchwała nr XXVI1/213/2017 

z dnia 17 maja 2017 

r.

8,3 ha

3. „Guzowatka- Letnisko”

Uchwała nr XXVI1/214/2017 

z dnia 17 maja 2017 

r.

9,3 ha

4. „Dąbrówka ul. Piękna”
Uchwała nr XVI/129/2020 z dnia 

19 lutego 2020 r.
46 ha

5. „Józefów- cmentarz”
Uchwała nr XVI11/149/2020 z dnia 

29 czerwca 2020 r.
21,5 ha

6. „Karolew - Południe”
Uchwała nr XXV.234.2021 z 

dnia 28 kwietnia 2021 r.
42,1 ha

7.
„Kuligów -  ul. Warszawska dla 

obszarów I i II”

Uchwała nr XXVI.246.2021 z dnia 

28 czerwca 2021 r.
20,1 ha

8. „Guzowatka -  rejon A”
Uchwała nr XXX.285.2021 z dnia 

20 grudnia 2021 r.
9,8 ha

Razem 166,2 ha
Tabela nr 18. Zestawienie sporządzanych w gminie Dąbrówka miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.

Z 166,2 ha opracowywanych planów miejscowych część powierzchni - ok. 56,3% 
stanowią nowe tereny, które nie były dotychczas objęte planami miejscowymi. Pozostałe ok. 

43,7% 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 miescowymi

■ Tereny dla których zmieniane 
są obowiązujące plany 
miejscowe

Wykres nr 14. Opracowywanych planów miejscowych.

Uchwałą Nr XXVI1/259/2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 20 września 2021 roku 

uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Karpin - S8” dla obszaru 

położonego w miejscowości Karpin przy drodze ekspresowej S8, gmina Dąbrówka.

W 2021 roku Gmina Dąbrówka rozpoczęła również procedurę sporządzenia planu 
miejscowego dla:

• obszaru położonego na południu miejscowości Karolew wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 636,

• obszaru obejmującego część miejscowości Guzowatka, gmina Dąbrówka,

• obszarów położonych w miejscowości Kuligów przy ul. Warszawskiej.

Opracowanie planów miejscowych pozwoli na prawidłowe zagospodarowanie 

przedmiotowych terenów, poprzez ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy dla nowych terenów. Ponadto, ma na celu 

doprowadzenie do zgodności zapisów obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz uporządkowanie zasad zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym 

rozgraniczenia poszczególnych funkcji, a także uporządkowania obsługi komunikacyjnej.
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Rysunek nr 4. Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Karniew - Południe” 

dla obszaru położonego w miejscowości Karniew, gmina Dąbrówka.

Załącznik graficzny nr 1 
do UCHWAŁY NR XXVI.246.2021 

RADY GMINY DĄBRÓWKA 
z dnia 28 czerwca 2021 roku 

Skala 1:S000

wółkacri

Rysunek nr 5. Granice obszaru I objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Kuligów -  ul. Warszawska” dla obszarów I i II, położonych w miejscowości Kuligów, gm. Dąbrówka.
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Rysunek nr 6. Granice obszaru II objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Kuligów -  ul. Warszawska" dla obszarów I i II, położonych w miejscowości Kuligów, gm. Dąbrówka.

Legenda:

Granice opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Guzowatka* rejon A*.

Rysunek nr 7. Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Guzowatka- rejon A 

dla obszaru obejmującego część miejscowości Guzowatka, gmina Dąbrówka.

Załącznik graficzny do Uchwały 
Nr XXX.285.20Z1 

Rady Gminy Dąbrówka z dnia 
20 grudnia 2021 roku

n
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Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Rok Liczba decyzji

2020 54

pozytywne 36

negatywne 4

przeniesienie warunków zabudowy na inną 

osobę fizyczną lub prawną
g

zmiana warunków zabudowy 5

2021 53

pozytywne 43

negatywne 2

przeniesienie warunków zabudowy na inną 

osobę fizyczną lub prawną
6

zmiana warunków zabudowy 2

Tabela nr 19. Zestawienie liczby decyzji o warunkach zabudowy.

W 2021 roku wydano o jedną decyzję o warunkach mniej w stosunku do roku 2020.

Wydane w 2021 roku decyzje negatywne o warunkach zabudowy, wynikały z braku 

możliwości zabudowania danego terenu 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.

Rok Rodzaj zabudowy Liczba decyzji Suma

2020

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 48

54

zabudowa usługowa 1

budynki gospodarcze 2

zabudowa zagrodowa 2

zmiana sposobu użytkowania budynku 1

2021
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 52

53
OZE 1

Tabela nr 20. Zestawienie liczby decyzji o warunkach zabudowy wg podziału na rodzaj zabudowy.

Niniejsze dane prezentują zwiększanie się zabudowy mieszkaniowej na terenach nie 

objętych planami miejscowymi.
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Największą ilość wydanych decyzji odnotowano w miejscowościach Kołaków, Wszebory, 

Józefów i Guzowatka. 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:

Rok Liczba decyzji

2 0 2 0 11

2021 1

Tabela nr 21. Zestawienie liczby decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W 2021 roku wydano 1 decyzję o lokalizacji celu publicznego, to jest o 10 mniej do roku 

ubiegłego.

Podziały nieruchomości:

Rok Liczba decyzji

2 0 2 0 77

2021 104

Tabela nr 22. Zestawienie liczby decyzji o podziale nieruchomości.

W 2021 roku wydano 104 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości, czyli o 27 więcej 
w stosunku do roku 2020.
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Postanowienia:

Rok Liczba postanowień

2 0 2 0 129

2021 156

Tabela nr 23. Zestawienie liczby wydanych postanowień.

W ramach prowadzonych postępowań w 2021 roku dotyczących wydania decyzji 

o warunkach zabudowy, wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

w sprawach podziałów nieruchomości, w sprawach rozgraniczeń nieruchomości wydano 

łącznie 156 postanowień, czyli o 27 więcej w stosunku do roku 2020.

Zaświadczenia dotyczące zmiany sposobu użytkowania budynku:

Rok Liczba zaświadczeń

2 0 2 0 17

2021 13

Tabela nr 24. Zestawienie liczby wydanych zaświadczeń.

W 2021 roku wydano 13 zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynków 

z ustaleniami planu miejscowego, czyli o 4 mniej w stosunku do roku 2020.

Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Rok Liczba zaświadczeń

2020 632

2021 734

Tabela nr 25. Zestawienie liczby wydanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.

W 2021 roku wydano 734 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, czyli o 102 więcej w stosunku do roku 2020.
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Zaświadczenia, że działka nie jest objęta planem miejscowym:

Rok Liczba zaświadczeń

2 0 2 0 53

2021 79

Tabela nr 26. Zestawienie liczby wydanych zaświadczeń.

W 2021 roku wydano 79 zaświadczeń, że działki nie są objęte miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, czyli o 26 więcej w stosunku do roku 2020.

Zaświadczenia o rewitalizacji:

Rok Liczba zaświadczeń

2020 359

2021 461

Tabela nr 27. Zestawienie liczby wydanych zaświadczeń.

W 2021 roku wydano 461 zaświadczeń, że w Gminie Dąbrówka nie obowiązuje program 

rewitalizacji i nie określono obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, czyli o 102 
więcej w stosunku do roku 2020.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
W 2021 r. kontynuowane są prace nad analizą istniejących materiałów o charakterze 

planistycznym oraz analizą zasobu dziedzictwa kulturowego Gminy Dąbrówka na podstawie, 
których odtworzona zostanie Gminna Ewidencja Zabytków.

Zabytki, które zostaną ujęte w gminnej ewidencji zabytków podzielono na dwie wielkie grupy:

> zabytki nieruchome (to znaczy elementy krajobrazu kulturowego, układy 
urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, 

w tym obronnego, obiekty techniki, takie jak kopalnie, huty, elektrownie, cmentarze, 
parki, ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne lub działalność 

wybitnych osobistości bądź instytucji),

> zabytki ruchome (dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, sztuki 

użytkowej, kolekcje, numizmaty, militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i
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ordery, wytwory techniki, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory 

sztuki ludowej i rękodzieła oraz obiekty etnograficzne).

Jednocześnie wskazano stanowiska archeologiczne (pozostałości terenowe pradziejowego i 

historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, 

religijnej i artystycznej).

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 Barak: stary GOZ w Dąbrówce -  1 mieszkanie;

• 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 2018 został rozebrany budynek stary GOZ w Dąbrówce. Na koniec 2021 r. 

jedenaście lokali było zamieszkałych.
W 2021 r. w zasobie mieszkaniowym Gminy Dąbrówka wysokość czynszu ustalana 

była na podstawie zarządzenia nr 213.2020 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie określeniu stawek czynszu za lokale mieszkalne. Zgodnie z ww. zarządzeniem 

stawka czynszu wynosi 4,00 zł/m2.

3.3 Gmina strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dąbrówka w 

latach 2016-2021

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
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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 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 I  PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU

SYSTEMU WSPARCIA OSÓB ■  ORAZ POMOC OSOBOM I H  WSPARCIE BEZROBOTNYCH
I RODZIN BĘDĄCYCH H  RODZINOM UBOGIM H  I POSZUKUJĄCYCH PRACY

W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ

AKTYWIZACJA SENIORÓW
ORAZ SYSTEM POMOCY DLA H  ROZWÓJ AKTYWNOŚCI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I H  SPOŁECZNEJ
DŁUGOTRWALE CHORUJĄCYCH

Schemat nr 1. Cele strategiczne zawarte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrówka 
na lata 2016-2021’’
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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 Konsultacyjno-lnformacyjnego

• 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, 

dzieci i młodzieży

• Stworzenie, rozpowszechnianie i aktualizacja kompleksowej bazy danych z

informacjami nt instytucji/organizacji świadczących pomoc rodzinom

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
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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.

W ramach pracy z rodziną, w której występuje przemoc podejmujemy następujące strategie 
działań:

Interwencję, która realizuje cele -  instytucji i ma za zadanie: zatrzymanie przemocy na „tu i 

teraz”, zapewnienie bezpieczeństwa pokrzywdzonym oraz doraźną pomoc;

Działania w kryzysie -  tzw. działania pomostowe mające na celu: rozpoznanie i 

zaspokojenie potrzeb, ochronę poszkodowanych oraz pomoc w konkretnych sprawach; 
Pomoc psychologiczną (towarzyszenie w zmianie), której celem jest rozwój prowadzący do 

bardziej satysfakcjonującego życia, życia bez przemocy.

Schemat nr 2. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce w 2021 roku z powodu 

trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem przemocy w rodzinie skorzystało 28 

rodzin (102 osoby). Dane te zawierają liczbę rodzin korzystających z pracy socjalnej mającej 

na celu poprawę funkcjonowania rodzin w ich środowisku społecznym, świadczonej także 

bez względu na posiadany dochód rodziny. Jednocześnie odnotowuje się spadek ilości 
rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu przemocy w rodzinie w porównaniu do 

roku 2020 o 5 rodzin.
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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.

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, 

ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej 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 w ramach 
procedury „Niebieskie Karty”, z konkretnymi rodzinami uwikłanymi w przemoc tzn. osobami 

doznającymi i stosującymi przemoc oraz świadkami przemocy domowej.
Szczegółowy wykaz prowadzonych procedur Niebieskiej Karty zawierają poniższe wykresy.

39

2019 2020 2021
■ Liczba procedur NK B N K - A  BNK- C  b NK-D

Wykres nr 15. Liczba zakończonych procedur NK oraz liczba przekazanych zawiadomień do organów ścigania w 

latach 2019-2021.
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■ Liczba zakńczonych 
procedur NK, w tym z 
powodu:

■ zakończenia przemocy w 
rodzinie oraz 
zrealizowania 
indywidualnego planu 
pomocy

braku zasadności 
podejmowanych działań

■ Liczba przekazanych 
przez ZI/GR zawiadomień 
do organów ścigania 
(Policja, Prokuratura) o 
popełnieniu przestępstwa 
w związku z użyciem 
przemocy

Wykres nr 16. Liczba zakończonych procedur NK oraz liczba przekazanych zawiadomień do organów ścigania w 
tatach 2019-2021.

Poniżej prezentujemy dane dotyczące działań interwencyjnych Policji realizowanych w latach 
2019 -  2021 na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc:

Liczba interwencji policyjnych z kategorii "domowych", w tym: 123 121 115

Liczba sprawców przemocy zatrzymanych do wytrzeźwienia 3 4 5

Liczba osób wobec których zaistniało podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie

8 9 15

Liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych z art. 

207 k.k.

12 12 14

Liczba podjętych działań profilaktycznych podjętych na rzecz 

dzieci i młodzieży

18 3 28

Liczba wniosków o wgląd w sytuację małoletnich 12 9 7

Tabela nr 28. Dane dotyczące działań interwencyjnych Policji realizowanych w latach 2019 -  2021 na rzecz 
rodzin uwikłanych w przemoc

Do najistotniejszych działań zrealizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie należą:
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• Zapewnianie rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy dostępu do

pomocy terapeutyczno-psychologicznej, wsparcia psychospołecznego, prawnego 

oraz merytorycznego dla osób uwikłanych w przemoc poprzez dostępne w Gminnym 

Punkcie Konsultacyjno-lnformacyjnym dyżury: psychologa, terapeuty, radcy

prawnego oraz specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, plakatów, ulotek,

rozpowszechnianie informacji w mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej itp.)

• Stworzenie, rozpowszechnianie i aktualizacja kompleksowej bazy danych z

informacjami nt instytucji/organizacji świadczących pomoc rodzinom uwikłanych w 

przemoc (stworzenie na stronie internetowej Urzędu Gminy „zakładki

przeciwdziałanie przemocy” z w/w danymi, utworzenie plakatu informacyjnego z 

danymi teleadresowymi Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Policji i najważniejszymi telefonami zaufania (m.in. Niebieska Linia))

• 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”

• Informowanie osób doznających 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 osób stosujących przemoc o konsekwencjach prawnych oraz 

motywowanie w/w do podjęcia działań na rzecz zatrzymania przemocy i zmiany 

swojego zachowania

• Kierowanie do programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w 

rodzinie

• Prowadzenie działań terapeutycznych skierowanych do sprawców przemocy w tym 

nadużywających alkoholu

• Prowadzenie przez placówki oświatowe i Policję działań profilaktycznych, 

informacyjnych i edukacyjnych w obszarze przemocy i uzależnień wśród dzieci i 

młodzieży
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• 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

• Realizacja wsparcia w postaci konsultacji psychologicznych dla członków Grup 

Roboczych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego

• 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.

• Funkcjonowanie Punktu Przyjęć Interesantów Dzielnicowego w Dąbrówce w ramach 

programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

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 2021-2023, który został przyjęty Uchwałą nr 

XXIII/201/2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 lutego 2021 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
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wsparcie rodziny naturalnej oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić 

własną rodzinę.

Główne zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny:

• diagnozowanie problemów rodziny i dziecka na terenie gminy Dąbrówka,

• prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

• monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych, uzależnionych, stosujących przemoc,

• podejmowanie działań w środowisku, praca socjalna z rodzinami w kryzysie, 

inicjowanie interwencji w uzasadnionych przypadkach,

• praca socjalna i praca asystenta rodziny z rodzinami biologicznymi dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej, w celu ich powrotu do rodziny,

• opracowanie planu pomocy dostosowanego do indywidualnych problemów i potrzeb 

rodziny,

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym,

• współpraca z wszystkimi instytucjami i organizacjami mającymi na celu pomoc 

rodzinie i dziecku,

• organizowanie konsultacji i mediacji rodzinnych oraz poradnictwa specjalistycznego: 

rodzinnego, prawnego i psychologicznego na terenie gminy Dąbrówka,

• tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego - świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań,

• dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach,

• organizowanie czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 

młodzieży,

• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez pomoc materialną, 

udział w projektach i zajęciach dodatkowych,

• 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,

• zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych jak i rodzinie, w której u dziecka zdiagnozowano ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, 

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wsparcia 

i pomocy asystenta rodziny,

49



• wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych za pomocą rodzin wspierających (zgodnie ze zgłaszanymi 
potrzebami),

• szkolenia dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych,

• podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom przemocy w rodzinie i 

uzależnieniom,

• rozwój i wykorzystywanie gminnej bazy sportowej w celach aktywności ruchowej i 
rekreacyjnej,

• propagowanie zdrowego stylu życia i realizacja programów profilaktycznych i 

prozdrowotnych.

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 2020 roku wyniosła 10 rodzin, asystent 

rodziny zakończył pracę z 3 rodzinami. Natomiast w 2021 roku asystent rodziny pracował z 

10 rodzinami, zaś pracę zakończono z 4 rodzinami. Zakończenie pracy asystenta w 2 

rodzinach 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 

działania przyczyniły się do tego, że rodzina zdobyła umiejętności samodzielnego, 
prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo -  wychowawczych. W następnych 2 rodzinach 

asystent rodziny zakończył pracę ze względu na brak efektów i współpracy rodziny do 

zmiany sytuacji życiowej oraz ze względu na zmianę metody pracy.
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2019 2020 2021

liczba asystentów

liczba rodzin,z kórymi pracował 
asystent rodziny

Wykres nr 17. Liczba asystentów i rodzin z którymi pracowali w latach 2019-2021

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 31.12.2021 r.) wynika, że w rodzinnej pieczy 

zastępczej było 10 dzieci z terenu Gminy Dąbrówka: 2 dzieci umieszczone w 

rodzinnym domu dziecka, 2 dzieci w 2 rodzinach niezawodowych oraz 6 dzieci w 5 

rodzinach spokrewnionych.

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

dzień 31.12.2021 r.) nadzorem kuratora sądowego było objęte 19 rodzin z terenu 

Gminy Dąbrówka.
Poniżej wykres prezentujący lokalny system wsparcia rodziny w ujęciu instytucji 

działających w obszarze wsparcia rodziny na terenie gminy Dąbrówka.
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GOPS -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

PCPR -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

NGO -  organizacje pozarządowe

Zl -  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

Schemat nr 3. Lokalny system wsparcia rodziny.

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 Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Zadania własne Gminy w obszarze profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym 

uchwałą Nr XXII.191.2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 grudnia 2020 roku.
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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 programie finansowane są ze środków uzyskanych z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa COVID-19, nie 

wszystkie zaplanowane działania udało się zrealizować.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:
Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 2021 r. prowadziło ogółem 24 punkty 

sprzedaży /stan na dzień 31.12.2021 r./ na podstawie wydanych zezwoleń w tym: z 

napojami przeznaczonymi do spożycia poza miejscem sprzedaży/sklepy/ według zawartości 
alkoholu:

do 4,5% i piwo - 24

- od 4,5%-18% -22

- powyżej 18% -23

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

- do 4,5% i piwa - 3

- od 4,5%-18% -1

powyżej 18 % -1

Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 roku na terenie Gminy na podstawie złożonych 

oświadczeń przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wg 

zawartości alkoholu w porównaniu do lat ubiegłych wynosi:

Wartość Wartość Powyżej 18% Razem
sprzedaży do sprzedaży od alkoholu wartość
4,5% alkoholu i 
piwa

4,5%-18% z 

wyjątkiem piwa
sprzedaży
alkoholu

Rok
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3 523 229,60 585 077,36 4 061 885,42 8 170 192,38 2020
3 282 306,85 644 501,85 4 244 458,51 8 171 267,21 2021

240 922,75/-/ 59 424,49/ +/ 182 573,09/+/ 1 074,83/+/ Różnica/ -/+/
Tabela nr 29 . Wartość sprzedanego alkoholu na terenie Gminy Dąbrówka w latach 2020 - 2021

Jak wynika z powyższej tabelki wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu 

ogólnie wzrosła w porównaniu do 2020 roku o 1 074,83 złotych tj. 1,02%. Natomiast spadła 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa a wzrosła 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 18% i powyżej.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży podjęty uchwałą Nr XXXVI1/330/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 

lipca 2018 roku wynosi 35, a punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży wynosi 3.

Na 268 mieszkańców powyżej 18 roku życia, przypada na 1 punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Wysokość środków uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 wyniosła 184 368,91 zł oraz uzyskane przez 

gminę środki z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach 

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 19 548,30 zł. 
Ogółem dochody z tytułu opłat od sprzedaży wyniosły 203 917,30 zł. W ramach programu 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania 
narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 146 631,52 zł.

Zadania zawarte w programie realizowane były przez Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, która została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrówka Nr 

0050.253.2020 z dnia 8 października 2020 roku w nowym składzie:

1. Krystyna Augustyniak - Przewodnicząca
2. Anna Królik -  Pedagog szkolny

3. Ewelina Sadlik- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrówce
4. Krystyna Pachulska -  emerytowana nauczycielka

5. Anna Matak -  sołtys wsi Chruściele
6. Jolanta Sikorska -  emerytowany pracownik GOPS

7. Sylwia Borzymek - dzielnicowa Komisariatu Policji w Radzyminie
8. Aneta Szczepańska -  Pedagog szkolny

9. Monika Wielemborek- Pedagog szkolny
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10.Beata Wyka -Lancholc -  Pedagog szkolny

11 .Mirosława Stępień -  pracownik socjalny GOPS

12. Jacek Jeziorski -  Kierownik GOPS

1) Do zadań Komisji w szczególności należy:

opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrówka;

2) rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzaniem w życie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Dąbrówka;

3) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, innych uzależnień, w tym narkomanii oraz przemocy w rodzinie w 

zakresie m.in.:

a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych 

substancji, w tym narkotyków oraz przemocą,

b) udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie,
c) profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności 

wobec dzieci i młodzieży;
4) rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających 

wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu;
5) prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:

a. kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

b. wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku 

braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

6) prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
b) wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia;

7) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy;
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8) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrówka na podstawie 

upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Dąbrówka;

9) współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, 

stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu 

życia i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy;

10) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez 

osoby uzależnione od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa posiedzenia zgodnie z 

przyjętym harmonogramem i wykonuje swe czynności w oparciu o „Regulamin organizacyjny 

GKRPA” przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrówka. W 2021 roku odbyło się 9 

posiedzeń komisji.

Za udział w posiedzeniach Komisji jej członkowie pobierają wynagrodzenie według stawek 
uchwalonych przez Radę Gminy Dąbrówka.

Zadanie koordynowania wykonania GPPiRPA realizuje Przewodniczący Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wynagrodzeniem uchwalonym przez Radę 
Gminy Dąbrówka.

Ponadto do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
1) planowanie i organizowanie pracy Komisji;

2) bieżący nadzór nad terminowością i prawidłowością realizacji zadań Komisji;
3) reprezentowanie Komisji przed organami gminy i na zewnątrz;

4) podpisywanie dokumentów wyrażających stanowisko Komisji;

5) współpraca z podmiotami zajmującymi się problematyką rozwiązywania problemów 
uzależnień i Przemocy;

6) przygotowanie korespondencji w sprawach bieżących Komisji;

7) prowadzenie wszelkiej dokumentacji Komisji, w tym sprawozdawczości;

8) przygotowywanie dokumentacji spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Komisji;
9) powiadamianie członków Komisji o terminie, miejscu i ustalonym porządku obrad oraz 

kontroli punktów sprzedaży alkoholu;

10) przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych;

11) bieżąca koordynacja i nadzór nad formalną i merytoryczną zgodnością wykonywanych 

zadań z przyjętym harmonogramem działań ujętych w GPPiRPA

12) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, udział w naradach i szkoleniach
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doskonalących, służących podnoszeniu kwalifikacji i wzrostowi kompetencji w 

dziedzinie organizacji i prowadzenia pracy profilaktycznej, dotyczącej metod 

rozwiązywania problemów alkoholowych, współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody i 

Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2021 roku Komisja pracowała z 31 osobami uzależnionymi motywując ich do podjęcia 

leczenia odwykowego. Wobec 21 osób komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 

placówce leczenia uzależnienia polegające na skierowaniu osób nadużywających alkohol na 

badanie przez biegłych sądowych psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wobec 8 osób gminna komisja sporządziła wnioski do 

sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia. Koszty związane wyniosły- 2 834,62 zł

Jednym z podstawowych zadań w GPRPAiPN jest finansowanie działalności Punktu 

Konsultacyjnego. W Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób 

uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób 

doświadczającym przemocy w rodzinie.

Zadania wykonywane przez psychologa/ terapeutę systemowego w wymiarze 12 godzin 

miesięcznie (poniedziałki w godz. 13-19) dwa razy w miesiącu odbywały się w formie 

telefonicznej, online, kontakcie w punkcie konsultacyjnym jaki i w miejscu zamieszkania 
osoby. Różne formy pomocy były spowodowane pandemią związaną z wirusem COVID -19 

oraz brakiem możliwości innego kontaktu osób potrzebującym ze specjalistą.

Łącznie odbyło się 178 konsultacji w tym (około 65% to kobiet, 35% mężczyźni w tym ok. 4 

% to dzieci). Z porad/konsultacji skorzystało 69 osób, część kilkakrotnie. Część osób jest w 

terapii, cykliczne spotkania co 2 tygodnie.

Głównie są to osoby doświadczające przemocy w rodzinie (przemoc psychiczna i 

ekonomiczna) oraz osoby uzależnione od alkoholu. Z cyklicznej pomocy korzystają również 

osoby współuzależnione (głównie kobiety). W sytuacjach związanych z nadużywaniem 

alkoholu lub współuzależnionych rolą psychologa/terapeuty jest motywowanie zarówno osób 

uzależnionych jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w specjalistycznych 

placówkach. Jednocześnie motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale 
nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia. Dominującą problematyką zgłoszeń 

była przemoc domowa związana z nadużywaniem alkoholu, rozwodami, alimentacją, 

eksmisją - 45%, trudności emocjonalne - 40% (współwystępowanie z problemem 

alkoholowym), trudności edukacyjne dzieci spowodowane sytuacją domową -15%.

Punkt Konsultacyjny jest miejscem, gdzie prowadzone jest przede wszystkim poradnictwo i 

konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych.
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Konsultacje to również spotkania jednorazowe. Osoby korzystające zgłaszały się głównie z 

uwagi na trudne sytuacje życiowe - rodzinne lub zawodowe. Pomoc była udzielana 

niezwłocznie. Zdarzały się sytuacje w których niezbędna była pomoc w miejscu 

zamieszkania. Wówczas w ramach spotkania z wsparcia korzystało kilka osób (np. matka i 

córka, czasami małżonkowie). Pojawiały się tematy związane z relacjami zawodowymi, 

nieumiejętnością radzenie sobie z sytuacją stresu czy mobbingu w miejscu pracy.

W 2021 roku z wsparcia rodzinnego skorzystały 4 rodziny. Tematy poruszane w aspekcie 

pracy z rodziną to głównie -  relacje międzypokoleniowe, odpowiedzialność za obowiązki 

domowe, nieradzenie sobie ze stresem w miejscu pracy lub szkole.

Do zadań Punktu należy także:

• motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii(leczenia odwykowego);

• kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób 

współuzależnionych do podjęcia terapii;

• motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru 

picia;

• udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;

• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji 

o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Konsultacje odbywają się w siedzibie: Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Dąbrówce przy 

ul. T. Kościuszki 12 (budynek w którym mieści się Poczta Polska, wejście od strony Urzędu 

Gminy Dąbrówka). Każdy z potrzebujących mieszkańców indywidualnie ma możliwość 

korzystania z usług Gminnego Punktu Konsultacyjnego.

2020 2021

Ilość porad ogółem 184 210
W tym z problemami alkoholowymi 80 86

Członkowie rodziny 54 79

Osoby doznające przemocy w rodzinie 20 95

Osoby stosujące przemoc w rodzinie 36
Tabela nr 30. Ilość udzielonych porad

Koszty związane z działalnością punktu konsultacyjnego wyniosły - 23 760,00 zł
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Przemoc w rodzinie
Najczęściej jedną z przyczyn przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu. Terapeuta 

rodzinny, psycholog specjalista ds. przemocy w rodzinie oraz Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na co dzień współpracują z Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce. Członkowie Komisji biorą udział w posiedzeniach 

grup roboczych powołanych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ponadto nadal zatrudniamy specjalistę do spraw przemocy w rodzinie, który bierze udział w 

posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych przez ten Zespół. 

Udziela wskazówek i porad w podejmowaniu decyzji dotyczących osób, które stosują 

przemoc w rodzinie oraz członków tych rodzin.

Koszt wynagrodzenia wynosi: 16 320,00 złotych.

W zakresie udzielania rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz pomocy socjalnej
W 2021 roku na 173 rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 19 rodzin objętych było 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 58 604,00 złote

W ramach organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2021 roku 

zorganizowano kolonie z programem profilaktycznym dla 72 dzieci z terenu gminy 

Dąbrówka. W związku z trwającą pandemią Covid-19, mniejsze było zainteresowanie 
wyjazdem na kolonie jak w latach poprzednich. Koszt organizacji kolonii wyniósł 21 900,00 

złotych.

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży 

zrealizowano następujące zadania:
W 2021 roku mimo ograniczeń związanych z pandemią COVID 19 zrealizowaliśmy działania 
profilaktyczne w postaci warsztatów i programów profilaktycznych, konkursów i spektakli, 

pogadanek oraz programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Zadanie to 

zostało zrealizowane częściowo poprzez realizację warsztatów w formie on-line.

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
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wobec przemocy, 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,

Lp. Działanie Grupa wiekowa
Liczba

uczestników

1. Program profilaktyczny „Spójrz inaczej” Wszystkie klasy 370

2. „Nie pal przy mnie proszę „ IV-VIII 51

IV-VI 120
„znajdź właściwe rozwiązanie” IV-VII 184

„Debata"

3. Szkolenie dla rodziców nt.:

- Wspomaganie dziecka w okresie pandemii.

- Bezpieczeństwo w sieci- rekomendowane
rodzice 200

metodv kontroli rodzicielskiej

4. Spotkanie profilaktyczne z policją-,, Będąc 

widoczny, jesteś bezpieczny”
KI. IV-VIII 90

Tabela nr 31. Działania podejmowane w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce

Lp. Działanie Grupa wiekowa
Liczba

uczestników
1. Warsztaty „Pracowita mróweczka” KI. 1-3 39

2. Warsztaty „powrót do szkoły po nauce 

zdalnej”
Klasy 4-8 90

3. Scena profilaktyczna „Wspieramy się” Klasy-6 -8 85
4. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej „Uczeń z 

zaburzeniami nastroju w szkole”
Rada Pedagogiczna 33

5. Spotkanie profilaktyczne z policją-,, Będąc 
widoczny, jesteś bezpieczny”

Klasy 4-6 

Klasy 7-8

90

Tabela nr 32. Działania podejmowane w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności.

60



Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Józefowie

Lp. Działanie Grupa wiekowa
Liczba

uczestników

1. Program profilaktyczny „Debata”
KI. VII 50

2. Projekt „Świadoma młodzież-Mazowsze” VI, VII i VIII 94

Spotkanie profilaktyczne z policją-,, Będąc 
widoczny, jesteś bezpieczny”

KI. IV-VIII 80

Tabela nr 33. Działania podejmowane w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach

Lp. Działanie Grupa wiekowa
Liczba

uczestników

1. Warsztaty „Narkotykowe dylematy” kl. VII-VIII 51

2.
Trudny okres dojrzewania-warsztaty kl. VIII

22

3. Integracja grupy -zapobieganie uzależnieniom Kl. VII 29

4. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Kl. VI 12

5. Integracja grupy-zapobieganie uzależnieniom Kl. V 16

6. Integracja grupy- zapobieganie uzależnieniom Kl. IV 22

7.
Spotkanie profilaktyczne z policją-,, Będąc 

widoczny, jesteś bezpieczny”
Kl. IV-VIII 80

Tabela nr 34. Działania podejmowane w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności.

Koszt realizacji wszystkich działań zrealizowanych w szkołach wyniósł -  26 536,00 zł.

Ponadto zakupiono materiały profilaktyczne w kwocie 5270,55 zł, które przekazano do szkół 

i ośrodków zdrowia na terenie gminy oraz opłacono prenumeratę - miesięcznika Remedium i 

Świat Problemów w kwocie 1 680,00 zł. Zakupiono materiały dla potrzeb komisji oraz 
artykuły spożywcze na paczki świąteczne dla rodzin z problemem alkoholowym w kwocie 

2031,25 zł

W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
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Komisja zaopiniowała pozytywnie 4 wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Opiniowane punkty sprzedaży spełniały warunki usytuowania 

zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Dąbrówka. Zorganizowano szkolenie dla 

sprzedawców napojów alkoholowych, w którym wzięło udział tylko czterech sprzedawców, 

czterech członków komisji i pracownik Urzędu Gminy, który wydaje zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych -  koszt szkolenia 800,00 zł. Ponadto zorganizowano szkolenie dla 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pokryto koszty konsultacji psychologicznych w 
kwocie 2 760,00 złotych.
W 2021 roku komisja skierowała 21 osób na badania przez biegłego psychologa i psychiatrę 

w przedmiocie uzależnienia i wydania opinii w tym zakresie. Opinie te niezbędne są do 

wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia. Na ten cel 

wydatkowano kwotę 3 662,06 zł.
Koszty wynagrodzenia Komisji oraz składki na ubezpieczenie, podatek, kasę chorych i 

fundusz pracy od wynagrodzeń wyniosły - 41 837,04 zł

Wydatki na realizację Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 wyniosły ogółem - 146 631,52 zł.

3.7 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w 2021 roku była realizowana na podstawie Uchwały 

Nr XXIII.209.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Dąbrówka w 2021 r.

Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i 

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

Gminy Dąbrówka.

Do najważniejszych zadań programu należały:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, leczenie, obligatoryjną kastrację albo 

sterylizację, elektroniczne znakowanie zwierząt przebywających w schronisku oraz ich 

wyłapywanie na terenie Gminy Dąbrówka,

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej całodobowej, kastrację lub sterylizację zwierząt 

domowych, kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów, elektroniczne 

znakowanie zwierząt w ramach umowy zawartej z lekarzem weterynarii,

3) elektroniczne znakowanie zwierząt oraz sterylizacja i kastracja zwierząt domowych, 
które posiadają właściciela lub opiekuna,
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4) dokarmianie kotów wolno żyjących,

5) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich.

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) 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;

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dąbrówka;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

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

7) usypianie ślepych miotów;

8) edukacja mieszkańców gminy Dąbrówka w zakresie opieki nad zwierzętami;
9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich odebranych czasowo na podstawie decyzji Wójta.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dąbrówka realizują:

1) schronisko dla Bezdomnych Zwierząt BAROS - Maciej Glijer, w miejscowości 

Suchedniów 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 

polegać będzie na właściwym żywieniu, optymalnych warunkach bytowania, pielęgnacji 

i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiece weterynaryjnej;

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i 
innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dziko żyjących na terenie 
gminy będzie realizowana 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, świadczącym usługi całodobowe;

3) Urząd Gminy poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz 

zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo właścicielowi lub opiekunowi, miejsca
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w gospodarstwie rolnym znajdującym się w miejscowości Józefów przy ul. Kościelnej 

34a, 05-252 Dąbrówka na podstawie stosownej umowy - zlecenia zawartej pomiędzy 

Gminą, a właścicielem gospodarstwa rolnego o gotowości do przyjęcia zwierzęcia, 

zapewnienia opieki i właściwych warunków.

Ilość bezdomnych zwierząt, którym zapewniono opiekę na koszt Gminy Dąbrówka w 2021 r.: 

bezdomne psy -  18 szt., bezdomne koty -  1 szt.

Ilość wykonanych zabiegów sterylizacji/kastracji na koszt Gminy w 2021 r. -  88 szt.

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) na rok 2021 r. 

wyniósł: 58 380,00 zł.

3.8 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 o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.
W okresie od 02.10.2020 roku do 16.10.2020 roku zostały przeprowadzone konsultacje 

projektu Programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 rok (Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówka Nr 0050.244.2020). 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zbierania pisemnych uwag, wniosków 

i propozycji na temat projektu Programu. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych 

uwag do projektu Programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Program Współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr 
XXI/179/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Głównym celem Programu było zwiększenie 

zaangażowania podmiotów w rozwój gminy i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy 

Dąbrówka, kształtowanie i wzmocnienie współpracy między Gminą Dąbrówka a 

organizacjami pozarządowymi w zakresie definiowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców 
Gminy oraz zwiększenie aktywności społeczności lokalnej.
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Cele szczegółowe Programu

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;

4) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym poprzez wzmocnienie potencjału
organizacji pozarządowych oraz ich integrację.

Podstawową formą współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi w 2021 

roku było wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy poprzez udzielanie dotacji na ich 
realizację.

Priorytetowe zadania publiczne w 2021 roku

Zadania priorytetowe zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie zakresu 
zadań realizowanych w gminie w latach poprzednich.

Sfera zadań priorytetowych na 2021 rok obejmowała m. in. zadania z zakresu:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Lista priorytetowych zadań publicznych w roku 2021 nie wykluczała możliwości współpracy w 

innych obszarach pozostających w zakresie zadań Gminy, przy czym zakres ten mógł 
obejmować wyłącznie strefę zadań publicznych, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formy współpracy

Gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i wspieranie 

wykonywania priorytetowych zadań publicznych wymienionych w programie. Ważnym
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elementem opracowywania programu były 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 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz.1396). 
Zgodnie z założeniami programu, współpraca przebiegała w formie finansowej oraz 

pozafinansowej natomiast środki zaplanowane na zlecanie zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym na 2021 rok przyznawane były na podstawie ofert złożonych przez 

organizacje pozarządowe, z pominięciem otwartego konkursu - tzw. „małe granty”.

Współpraca pozafinansowa:
Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach.

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, m.in. poprzez publikowanie na stronie internetowej Urzędu ważnych dla 

podmiotów informacji,
2) zapraszanie organizacji pozarządowych do uczestniczenia oraz współorganizowania 

na terenie Gminy Dąbrówka imprez: kulturalnych, sportowych, turystycznych,

3) udostępnianie różnych obiektów i pomieszczeń organizacjom pozarządowym do

realizacji zadań i celów statutowych: np. boiska, sali widowiskowej, sprzętu,

4) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu
projektów i pisaniu wniosków,

5) prowadzenie zakładki dedykowanej podmiotom na stronie Urzędu:

www.dabrowka.net.pl -  Współpraca z NGO.
6) promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im

publikowania istotnych wiadomości na stronie internetowej Gminy;

7) przekazywania informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze 

źródeł zewnętrznych.

Współpraca finansowa:
Na realizację zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert w rozumieniu przepisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Dąbrówka nie przekazała 

żadnych środków finansowych.

Oferty złożone w trybie pozakonkursowym -  tzw. mały grant
> Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: oferta 

złożona przez Gminny Klub Sportowy „Dąbrówka” ul. Warszawska 14, 05-254 Kuligów 

w dniu 04.03.2021 r.
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> Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; oferta 

złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka” ul. 

Kościuszki 20A, 05-252 Dąbrówka w dniu 29.04.2021 r.

> Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej: oferta złożona 

przez Stowarzyszenia Koncept ul. Słowackiego 51/39, 05-250 Radzymin w dniu

17.06.2021 r.
> Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: oferta 

złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka” , ul. 

Kościuszki 20A, 05-252 Dąbrówka w dniu 23.09.2021 r.

> Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: oferta 

złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Dąbrówka” ul. Kościuszki 14b, 05-252 

Dąbrówka w dniu 24.09.2021 r.

> Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: oferta 
złożona przez Gminny Klub Sportowy „Dąbrówka” ul. Warszawska 14, 05-254 Kuligów 

w dniu 05.10.2021 r.

W roku ubiegłym w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty) -  zgodnie z art. 19a ustawy 

udzielono dotacji dla czterech organizacji.

W ramach tzw. małych grantów w 2021 roku organizacje pozarządowe i pożytku publicznego 

wykorzystały pozyskane z budżetu Gminy Dąbrówka dotacje w łącznej wysokości 36 900, 00 

zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.P. Podmiot Nazwa zadania Kwota dotacji Kwota wykorzystanej 

dotacji

1. Gminny Klub Sportowy 

„Dąbrówka” - ul. 

Warszawska 14, 05-254 

Kuligów

„Wynajem boiska oraz udział 

we współzawodnictwie 

sportowym w dyscyplinie 

piłka nożna”.

10 000,00 zł 10 000,00 zł

2. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „MUKS 

Dąbrówka" - ul. T. 

Kościuszki 20A, 05-254 

Dąbrówka

„Zagraj z nami w jednej 

drużynie”.

3750,00 zł 3750,00 zł

3. Stowarzyszenie „Koncept” 

-ul. Słowackiego 51/39, 05- 

250 Radzymin

„Badania spirometryczne -  

działania profilaktyczne po 

COVID-19”.

2000,00 zł 2000,00 zł

4. Międzyszkolny Uczniowski „Razem tworzymy zespół”. 6000,00 zł 6000,00 zł
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Klub Sportowy „MUKS 

Dąbrówka” - ul. T. 

Kościuszki 20A, 05-254 

Dąbrówka

5. Stowarzyszenie Klub 

Seniora „Dąbrówka" - ul. T. 

Kościuszki 14b, 05-252 

Dąbrówka

„Kulturalni i zdrowi seniorzy”. 5150,00 zł 5150,00 zł

6. Gminny Klub Sportowy 

„Dąbrówka” - ul. 

Warszawska 14, 05-254 

Kuligów

„Wynajem boiska oraz udział 

we współzawodnictwie 

sportowym w dyscyplinie 

piłka nożna”.

10 000,00 zł 10 000,00 zł

7. SUMA: 36 900,00 zł 36 900,00 zł

Tabela nr 35. Kwoty wykorzystane na określone zadania.

Wszystkie organizacje realizujące zadania publiczne Gminy Dąbrówka złożyły wymagane 

przez przepisy sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań 
przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.

Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez Gminę 

realizowanych zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo 

pomiędzy administracją publiczną, organizacjami oraz mieszkańcami Gminy Dąbrówka. 

Realizacja Programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi daje 
podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji 
pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków 

publicznych. Dla Wójta Gminy priorytetem jest zlecanie realizacji zadań, które są 

odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności oraz służą rozwiązywaniu istniejących 
problemów.
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IV. PODSTAWOWE ZADANIA DZIAŁALNOŚCI GMINY

4.1 Gospodarka komunalna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce został utworzony Uchwałą nr XXXVI/234/2006 

Rady Gminy Dąbrówka z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce.

Podstawowym zadaniem ZGK jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków. Z terenu nieobjętego zbiorczym systemem kanalizacji, ścieki są dowożone przez 

trzy firmy posiadające zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych.

Stan osobowy ZGK przedstawia się następująco:

> biuro ZGK - 4 osoby (4 etaty)

> oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna -  4 osoby( 3,5 etatu)

> trzy stacje uzdatniania wody i sieć wodociągowa -  4 osoby (4  etaty)

> pracownicy fizyczni w dziale gospodarczym -  5 osoby (5 etaty)

Łącznie -17 osób (16.5 etatu)

Uzdatnianie wody odbywa się na terenie Gminy w 3-ech SUW-ach: Dąbrówka, Kołaków i 
Kuligów. W roku 2021 na w/w Stacjach pozyskano 286,4 tys. m3 wody.

Na w/w SUW-ach można na dzień dzisiejszy wyprodukować 1170 m3 wody uzdatnionej (785 

m3/dobę w roku 2021). Mówiąc o zaopatrzeniu w wodę, poza SUW cel ten realizuje się 
poprzez rozbudowaną sieć wodociągową -  o długości łącznej 119,9 km. Obecnie mamy 

przyłączonych do sieci wodociągowej 2136 obiektów, tj. więcej od roku ubiegłego o 130 

obiektów.

Obsługa klientów ze strony ZGK następuje w oparciu o faktury wystawione przez 1 inkasenta 

oraz faktury wystawione w biurze obsługi klienta Zakładu Gospodarki Komunalnej. W roku 

2021 opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za pobór wód podziemnych wyniosły 26.937,00 

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

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołominie, wykonuje własne badania w 

ilości min. 18 prób rocznie i koszty poniesione na ten cel w roku 2021 wyniosły 6 011 zł. 

Opłata energetyczna stanowiąca zasadniczy element wydatków w dziale produkcja wody 

wyniosła 110.015 zł

Drugim zadaniem realizowanym przez Zakład jest odbiór i oczyszczanie ścieków. Długość 

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

595 szt.

Ilość oczyszczonych ścieków w 2021 roku: ogółem 99 tys. m3, w tym ścieków dowożonych 

wozami asenizacyjnymi 10 tys. m3.
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Tak jak za wodę, wprowadzając ścieki do środowiska, należy wnieść opłaty, które w 2021 

roku wyniosły 12 123,00 zł.
Znaczącą jest też opłata za energię elektryczną, która stanowi istotną część kosztów w 

dziale oczyszczania ścieków i w roku 2021 wyniosła 195.408 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 Mińsku Mazowieckim. W roku sprawozdawczym badania wykazały, 

że ścieki odprowadzane spełniają określone normy i nie wykazywały przekroczeń 

poszczególnych parametrów a koszty poniesione na ten cel w roku 2021 wyniosły 10.633 zł. 

Cena wody w okresie od 01.01.2021 do 09.02.2021 wynosiła 2,34 zł/m3a od 10.02.2021 do

31.12.2021 cena wynosi 2,25. Cena za ścieki wynosi w okresie od 01.01.2021 do

09.02.2021 wynosiła 4,00 zł/m3 a od 10.02.2021 do 31.12.2021 cena wynosi 6,00 zł/m3 dla 

taryfy od osób fizycznych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Uchwała nr 

XXIV.217.2021 z dnia 29.03.2021 ustalono dopłatę z budżetu Gminy Dąbrówka do taryfy za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrówka 

dla Taryfowej grupy odbiorców usług, grupy 1 i 1 R w wysokości 3,39 zł netto do 1 m3 

odprowadzonych ścieków na okres od dnia 1.04.2021 r. do dnia 09.02.2022 r.

4.2 Infrastruktura drogowa

Transportem lokalnym objęto całą Gminę Dąbrówka. W porozumieniu z gminą Radzymin 
uruchomiono linię przez Sokołówek -  Kuligów -  Czarnów (linia R4). Pozostałą część gminy 

obsługują linie: D ^ ^ s d la  których Organizatorem transportu jest Gmina Dąbrówka.
Długość dróg gminnych wynosi około 130,00 km (w tym o nawierzchni asfaltowej 63,00 km, 

o nawierzchni gruntowej ulepszonej 67,00 km).

Inwestycje zrealizowane w 2021 r.:
1) modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na 

energooszczędne);
2) budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Kuligowie, ul. Załubicka i w 

Działach Czarnowskich;
3) wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej, ul. Norwida w m. 

Lasków i dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze gminnej, ul. Wiejska 

w m. Dręszew;

4) zamówienie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej, ul. Wojska 

Polskiego w m. Kuligów;

5) wykonanie koncepcji modernizacji drogi gminnej, ul. Brzozowa w m. Dąbrówka;
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6) wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (dz. ew. nr 242) w m. Guzowatka;

7) utwardzenie drogi wewnętrznej dz. ew. nr 88 i 87/1 w m. Trojany;

8) wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Mazowieckiej w m. 

Karpin;

9) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Trojany 

-  Zaścienie i Małopole;

Zadania wykonywane przez Wójta Gminy Dąbrówka w 2021 r. w ramach bieżącego 

utrzymania dróg gminnych:

1) remonty cząstkowe (kruszywo betonowe, granulat asfaltowy, równanie i wałowanie, 

łatanie ubytków w jezdni;

2) zimowe utrzymanie dróg gminnych (posypywanie), odtworzenie rowów pełniących 

funkcje odwodniania dróg gminnych;

3) remont istniejących przepustów zlokalizowanych pod drogami;

4) realizacja zadań drogowych w ramach funduszu sołeckiego;

5) wykonywanie elementów oznakowania poziomego, pionowego, elementów 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD);
6) wymiana opraw oświetleniowych w miejscowościach na terenie gminy;

7) opracowywanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby realizacji prac remontowych i 

inwestycyjnych;
8) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót drogowych.

Zadania wykonywane przez Wójta Gminy Dąbrówka w 2021 r. w ramach dysponowania 

pasem dróg gminnych, w wyniku czego wydano:

1) 125 decyzji na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym;

2) 114 decyzji na zajęcie pasa drogowego;
3) 108 decyzji ustalających opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

4) 10 decyzji na lokalizację zjazdów ;

5) 28 zaświadczeń o dostępie działki do drogi publicznej.

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.
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W 2021 r. wpłynęło 11 wniosków o wydanie decyzji środowiskowej, 3 postępowania 

zakończono wydaniem decyzji środowiskowej, 1 postępowanie umorzono jako 

bezprzedmiotowe. Pozostałe postępowania są kontynuowane w bieżącym roku.

Wydane decyzje określały środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięć 

polegających na:

1) Decyzja nr 21/2021 z dnia 17 września 2021 roku - Polskie Domy Seniora Sp. z o. o.,
Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Działy Czarnowskie o mocy do 1,40 MW wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 10 i 12, obręb 0007 Działy Czarnowskie, 

gm. Dąbrówka, pow. wołomińskim, woj. mazowieckie;

2) Decyzja nr 18/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku - Marek Rytych Architekt,
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo -  usługowo - produkcyjnego wraz z 

przestrzeniami socjalno -  administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami 

parkingów na części działek ewidencyjnych nr 583, 584, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 

obręb Małopole, gm. Dąbrówka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie;

3) Decyzja nr 20/2021 z dnia 6 września 2021 roku - Wójta Gminy Dąbrówka
Przebudowa i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dąbrówka, 
gm. Dąbrówka, pow. wołomiński, na działkach o nr ew. 266/3, 266/10 Aglomeracja 

Dąbrówka.

Zezwolenie 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 2021 roku do Urzędu Gminy Dąbrówka wpłynęło 6 wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew. W całości przeprowadzono 5 postępowań zezwalających na usunięcie 
drzew. Pozostałe postępowania są kontynuowane w bieżącym roku.

Wykaz wydanych przez Wójta Gminy Dąbrówka decyzji zezwalających na usunięcie 
drzew w 2021 roku

L.p. Nr decyzji Data decyzji Ilość drzew Miejscowość
1. 10/2021 12.04.2021 r. 1 Józefów
2. 22/2021 22.09.2021 r. 11 Guzowatka
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3. 24/2021 01.10.2021 r. 4 Guzowatka

4. 25/2021 19.10.2021 r. 1 Karpin

5. 32/2021 20.12.2021 r. 1 Guzowatka

Razem 18
Tabela nr 36. Wykaz wydanych decyzji przez Wójta Gminy Dąbrówka zezwalających na usuniecie drzew w 2021 

roku.

W ramach kompensacji utraconych siedlisk Wójt Gminy Dąbrówka w wydanych decyzjach 

nałożył na wnioskodawców obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 13 

szt. drzew.

W przypadku usuwania drzew z działek stanowiących własność Gminy Dąbrówka, organem 

właściwym do wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew jest Starosta Wołomiński. 

Wójt Gminy Dąbrówka w 2021 roku uzyskał 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, na 

podstawie których usunięto 158 szt. drzew.

Decyzje Starosty Wołomińskiego zezwalające na wycięcie drzew na terenach 

należących do Gminy Dąbrówka w 2021 roku

L.p. Nr decyzji Data decyzji Ilość drzew Miejscowość
1. 171/21 09.06.2021 r. 99 Marianów

2. 183/21 24.06.2021 r. 3 Wszebory

3. 282/21 24.08.2021 r. 50 Zaścienie
4. 322/21 20.09.2021 r. 1 Marianów

5. 338/21 30.09.2021 r. 5 Kuligów

Razem 158
Tabela nr 37. Wykaz wydanych decyzji przez Starostę Wołomińskiego zezwalających na wycięcie drzew w 2021 

roku.

W 2021 r. wpłynęło 236 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 226 spraw zostało rozpatrzone pozytywnie. Natomiast 10 spraw 

zostało rozpatrzone negatywnie z powodu nieuzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Nasadzenia drzew w 2021 r.
Dokonano nasadzeń drzew w ramach kompensacji utraconych siedlisk w ilości 50 sztuk.
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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.

W 2021 r. nie wydano żadnej decyzję w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.

Aktualnie jest 1 postępowanie, które zostały wszczęte w latach wcześniejszych, było 

rozpatrywane przez organ II instancji i nie zostały jeszcze zakończone decyzją.

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:

1) „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;
2) „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;
3) „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 2021 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.

W 2021 r. wpłynęło 12 wniosków o udostępnienie informacji o środowisku oraz 19 wniosków 

o udostępnienie informacji publicznej.
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4.4 Ochrona zdrowia

Mieszkańcy gminy Dąbrówka w 2021 roku mieli zapewnioną podstawową opiekę medyczną. 

Do podstawowej infrastruktury zdrowotnej na terenie gminy Dąbrówka należą następujący 

świadczeniodawcy:
> Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia „Elle Med”, ul. Warszawska 5, Kuligów. Zakres 

usług: w przychodni przyjmują lekarze: POZ, pediatra, lekarz rodzinny, prowadzony 

jest punkt pobrań, punkt szczepień, pielęgniarka środowiskowa. W poradni 

funkcjonowała poradnia stomatologiczna prywatna.

> Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie -  Filia w 

Dąbrówce, Podstawowa Opieka Zdrowotna, ul. Kościuszki 16, Dąbrówka. Zakres 

usług: badania i porady udzielane przez lekarza, pielęgniarkę środowiskową i położną 

środowiskową, badania diagnostyczne, transport sanitarny, skierowanie w razie 

uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęciem szpitalnym, 

bezpłatne badania profilaktyczne.

> Centrum Medyczne Dąbrówka, ul. Kościelna 8D, Dąbrówka. Zakres usług: w 

przychodni przyjmują lekarze: POZ, pediatra, lekarz rodzinny, prowadzony jest punkt 

pobrań, punkt szczepień, pielęgniarka środowiskowa. W budynku znajduję się także 

gabinet stomatologiczny Stomadentika - Małgorzata Łęcicka

APTEKI:

ul. Warszawska 5A -  Kuligów 

ul. T. Kościuszki 15 -  Dąbrówka

W razie nagłych zachorowań pomoc można było uzyskać w NPL w Radzyminie w godzinach 

od 18-8 oraz Szpitalu Powiatowym im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Liczba zadeklarowanych pacjentów w 2021 roku korzystających z usług:

> Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia „Elle Med" w Kuligowie - 1775 osób
> Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie -  Filia w Dąbrówce 

-  brak danych
> Centrum Medyczne Dąbrówka, ul. Kościelna 8D, Dąbrówka -  4711 osób

W 2021 roku lekarze Przychodni Lekarskiej Świat Zdrowia wykonali 5083 porad lekarskich, 

1815 porad pielęgniarskich, 17 porad położnej środowiskowej, Centrum Medyczne im. Bitwy

75



Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie -  Filia w Dąbrówce.................. -  natomiast w Centrum

Medycznym Dąbrówka 14 133 porad.

Przychodnia Lekarska „Świat Zdrowia” realizuje profilaktykę zdrowotną w zakresie chorób 

układu krążenia (CHUK) oraz gruźlicy. Ponadto prowadzi szczepienia p/grypie, szczepienia 

fsme -  kleszczowe zapalenie mózgu KZM. Przychodnia wspiera i na bieżąco przypomina o 

ogólnopolskich akcjach prozdrowotnych, aktywnie promuje światowe dni zdrowia (Dzień 

Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów, Świadomy pacjent -  skuteczna terapia, 

Polipragmazja czyli wielolekowość, Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia). 

Ponadto Przychodnia posiada portal rezerwacyjny www.moi.swiatzdrowia.pl, wprowadziła 

również kartę pacjenta, dzięki której pacjenci mają wszystko w jednym miejscu tj. historię 

zdrowia, wyniki badań, przypomnienia o zbliżających się wizytach, informację o 

wystawionych receptach.

Pod koniec 2020 roku, w wyniku zakończenia procedury przetargowej, nowym najemcą 

budynku tzw. Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce, będącego własnością gminy zostało Centrum 
Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie -  Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej. W ramach zawartej umowy, nowy najemca rozpoczął 
świadczenie usług z dniem 4 stycznia 2021 r. i zapewnił podstawową opiekę zdrowotną. 

Docelowo umowa gwarantować będzie również opiekę specjalistyczną, tj. kardiologa, 
gastroenterologa oraz psychologa. Planowane są także świadczenia zdrowotne komercyjne 

tj. lekarz medycyny pracy czy gabinet masażu. Przewidziane jest również stworzenie 

pracowni USG.

Dowóz na szczepienia przeciw COVID-19 w Gminie Dąbrówka
Wójt Gminy uruchomił gminną infolinię dla mieszkańców Gminy Dąbrówka, dotyczącą 

transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Infolinia funkcjonowała od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 503 922 846. Z 
pomocy dowozu na szczepienia w okresie od 28.01.2021 r. do 8.04.02021 r. skorzystało 25 
mieszkańców.
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DOWÓZ NA SZCZEPIENIA PRZECIW 
COVID-19 W GMINIE DĄBRÓWKA

GMINNA INFOLINIA 503 922 846

M
A

pon-pt. w godz. 8:00 -15:00
dotyczącą transportu osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
chorobie SARS-CoV-2 wywoływanej przez wirus COVID-19, 
w tym osób niepełnosprawnych.

Dla kogo dowóz na szczepienia?
- osoby posiadające aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub
odpowiednio I grupę z w /w  schorzeniami

-osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw 
COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu 
szczepień

#szczepimysię

Rysunek nr 8. Mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19

Mieszkańcy Gminy Dąbrówka mieli możliwość skorzystać z dobrowolnych i bezpłatnych 

szczepień przeciw COVID-19. Na szczepienia nie obowiązywały zapisy.

Szczepienia miały miejsca podczas wydarzeń kulturalnych: 21.08.2021 r. -  „Huzarzy 

Śmierci” w Kuligowie oraz „Święto pieczonego ziemniaka” w Trojanach. Osoby, które 

zdecydowały się na szczepienia podczas pikników otrzymały certyfikaty oraz upominki.
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ZASZCZEP SIEBIE I SWOJĄ RODZINĘ 
PRZECIW COVID-19 

NA WYDARZENIACH W DNIU 
21.08.2021

SZCZEPIONKA JEDNODAWKOWA 
JOHNSON & JOHNSON

(WYŁĄCZNIE OSOBY POWYŻEJ 18 R. Ż.)

^  GMINA DĄBRÓWKA

GOV.PL/SZCZEPIMYSIE
Rysunek nr 9. Mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19

Mobilny punkt szczepień został również uruchomiony w niedzielę 12.12.2021 r. w godzinach 
10-14, podczas akcji Urzędu Gminy pt.”Gramy dla Laury”, która odbyła się w Dąbrówce w 
hali widowiskowej GCK. Osoby zaszczepione otrzymały upominki.
Program profilaktyki Czerniaka_edycja 2020-2021
W 2021 roku Urząd Gminy Dąbrówka kontynuował współpracę ze Studenckim Kołem 

Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - 

Instytucie im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Warszawie (SKN ONKOMA) przy ogólnopolskim 

programie profilaktyki czerniaka - edycja 2020-2021. Głównym celem tych działań było 

zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka -  czynników ryzyka oraz metod
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skutecznej profilaktyki. W realizacji programu brali udział dyrektorzy placówek oświatowych z 

terenu Gminy Dąbrówka. W programie wzięli uczniowie z czterech szkół podstawowych.

Mammografia
W dniach 5 marca oraz 3 listopada 2021 roku Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka przeprowadziła bezpłatne badania 

mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi -  Etap Podstawowy 

finansowany przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Badania zostały przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb 
mammografii. Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniły specjalnie opracowane 

ankiety, które zawierały informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez 

lekarzy. Jedno badanie obejmowało wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą 

pierś).

10 sierpnia 2021 roku firma Medica Sp. z o.o. realizowała świadczenia zdrowotne w ramach 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program 

skierowany był do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2021 roczniki od 1952 do 

1971), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Badania zostały 

przeprowadzane z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego zarówno ze strony personelu 

jaki i pacjentek (obowiązkowa maseczka). Dla kobiet spoza grupy refundowanej oferowane 
były badania odpłatne w kwocie 80 zł
W ramach lokalnych akcji profilaktycznych (Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi -  finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia) 16 czerwca oraz 2 listopada 2021 

r. roku były wykonane bezpłatne badania mammograficzne. Badania w ramach tego 

programu były dla pań w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych, którym od ostatniej mammografii 

refundowanej przez NFZ minęły co najmniej 24 miesiące. Badania przeprowadził 

wyspecjalizowany zespół Luxmedu. Badania były wykonane z zachowaniem wszelkich 

przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami Lux Med środków ostrożności w 

zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i 

procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

Wszystkie badania mammograficzne odbyły się we współpracy z Urzędem Gminy w 

Dąbrówce.

Cytologia
Cytologia ratuje życie. Z propozycji przygotowanej przez Przychodnię Lekarską Świat 

Zdrowia „Kuligów” mogły skorzystać panie, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały 

wykonanego badania cytologicznego w ramach ubezpieczenia NFZ. Badania były bezpłatne.
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BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE

DLA KOGO?
Kobiety w wieku 25-59 lat 
Badanie jest nieodpłatne raz na 3 lata

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia „Kuligów”
^  ul. Warszawska 5, Kuligów 
®  (29) 758 02 02

UWAGA! Aby skorzystać z badania wymagana jest aktywna 
zweryfikowana deklaracja do położnej.

M
j E  PRZYCHODNIE LEKARSKIE

ŚWIAT ZDROWIA
•2$

O szczegóły zapytaj w rejestracji )

Rysunek nr 10. Bezpłatne Badanie Cytologiczne

Badania osteoporozy oraz badania spirometryczne
„Zadbajmy wspólnie o zdrowie” pod takim tytułem odbyły się bezpłatne badania w kierunku 

osteoporozy oraz badania spirometryczne. Badania były wykonywane 12 lipca, w godz. 9.00- 

17.00 przy Urzędzie Gminy Dąbrówka. Diagnozowanie wykonywane było na bieżąco i nie 
wymagało wcześniejszej rejestracji. Zadanie było realizowane z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia przez Stowarzyszenia Koncept. Udało się przebadać 77 osób. 23 osoby zostały 

pokierowane do lekarza POZ. Badania były połączone z działaniami edukacyjnymi do 
uzyskanych wyników badań.

4.5 Polityka społeczna i wsparcie rodziny
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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. 

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 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.
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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 2021 roku.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE - ZADANIA:

Pomoc społeczna

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Projekt socjalny "Akcja świąteczna paczka"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

Program "Wspieraj seniora"

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny 

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 

Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny 

Program Rodzina 500+

Karta Dużej Rodziny 

Program "Asystent rodziny"

Program  TakRodzina.pl 

Program Senior+

Projekt UE "Bądźmy aktywni"

Schemat nr 4. Schemat graficzny prezentujący zadania realizowane przez GOPS w 2021 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 2021 roku z podziałem na poszczególne zadania.
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■ Liczba rodzin

17

ŚOZ WRISPZ

19 33

173

FA PPWR PKDR PS

491e
ŚR

1201

500+

ŚOZ -  świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

WRISPZ -  wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej

FA -  fundusz alimentacyjny

PPWR -  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

PKDR -  powiatowa karta dużej rodziny

PS -  pomoc społeczna

ŚR -  świadczenia rodzinne

500+ - świadczenia wychowawcze
Wykres nr 18. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w 2021 roku.

W 2021 roku tylko z systemu pomocy społecznej skorzystało 173 rodziny (394 osób w 

rodzinach), co stanowi 4,84% wszystkich mieszkańców gminy Dąbrówka. W 2020 roku 

wskaźnik ten był wyższy i wynosił 6,4%, zaś w 2019 roku kształtował się na poziomie 6,3%. 

Z powyższego wynika, iż w przeciągu 3 lat procentowy udział osób objętych pomocą 

społeczną w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców zmniejszył się o 1,46%. W przypadku 

długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 59 osób, co 

oznacza spadek w stosunku do roku 2020 o 26 osób.

Dane szczegółowe dotyczące liczby osób i rodzin objętych pomocą społeczną na terenie 

Gminy Dąbrówka w latach 2019-2021 przedstawia poniższy wykres.
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Wykres nr 19. Osoby objęte pomocą społeczną w gminie Dąbrówka w latach 2019-2021.

Na podstawie powyższego wykresu można wywnioskować, że ilość rodzin korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich trzech lat odnotowano 

systematyczny spadek ilości osób i rodzin korzystających. Powyższe oznacza, że coraz 

większą grupę klientów stanowią osoby/rodziny oczekujące wsparcia i pomocy w ramach 

pracy socjalnej, która realizowana jest bez konieczności wydania decyzji administracyjnej. 

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. Poniżej zaprezentowane są dane dotyczące 

najczęściej występujących przyczyny trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin na terenie gminy 

Dąbrówka a jednocześnie powody przyznania pomocy społecznej w 2021 roku. Należy 

zauważyć, że w jednej rodzinie może występować więcej niż jedna dysfunkcja.

sytuacja kryzysowa 
trudności po zwolnieniu z ZK 

zdarzenia losowe 
potrzeba ochrony macierzyństwa 

bezdomność
bezradność w spr. opiek-wych. I prow. gos. dom.

bezrobocie 
alkoholizm 

przemoc w rodzinie 
długotrwała lub ciężka choroba 

niepełnosprawność 
ubóstwo

Wykres nr 20. Powody przyznania pomocy społecznej w 2021 roku
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Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”
Celem Programu realizowanego na terenie Gminy Dąbrówka od 2019 roku jest zapewnienie 

posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób 

starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program ten stanowi kontynuację 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, 

niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma 

charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata:

S Moduł dla dzieci i młodzieży; 

s  Moduł dla osób dorosłych;
S Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Samorząd Gminy Dąbrówka dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym do 

wejścia w życie uchwały Rady Ministrów wprowadzającej program rządowy „Posiłek w szkole 

i domu” na lata 2019 -  2023. W ramach uchwał podjętych 3 grudnia 2018 r. przez Radę 

Gminy, wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” ma wynosić 150% kryterium wynikającego z art. 8 

ustawy o pomocy społecznej -  tak samo, jak miało to miejsce podczas realizacji programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Uchwała przyjęta przez radnych przyczynia do ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i 
młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji, jak również 

osób dorosłych -  w szczególności samotnych w podeszłym wieku, chorych lub 
niepełnosprawnych. Wpływa również na poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach 

oraz poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Rada Gminy Dąbrówka przyjęła także program osłonowy „Posiłek dla dzieci i uczniów”, 

dzięki któremu, w myśl uchwały, będzie możliwe skorzystanie przez dziecko z posiłku w 

szkole także doraźnie, bez wcześniejszego wydania decyzji i wywiadu środowiskowego. 

Program osłonowy przyjęty przez Radę Gminy jest elementem polityki społecznej gminy w 

zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i 

młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Jego realizatorem jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 
gminy (szkołami, przedszkolami) oraz niepublicznymi placówkami, do których uczęszczają 

dzieci i młodzież z ternu Gminy Dąbrówka. Program jest finansowany ze środków własnych 

gminy oraz dotacji z budżetu państwa.
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Efektywność realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 

W roku 2021 w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” z pomocy ogółem skorzystało 

107 osób. Łącznie wydano 4 231 posiłków osobom uprawnionym i zrealizowano 64 

świadczeń pieniężnych z przeznaczeniem na zakup żywności dla rodzin potrzebujących. 

Całkowity koszt Programu w roku wyniósł 35 179,50 zł, z czego Gmina Dąbrówka pozyskała 

z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania 27 143 zł, co stanowi 80% całkowitych 

kosztów Programu. W ramach programu realizowano wsparcie w formie gorących posiłków 

oraz zasiłków celowych na zakup żywności.

Poniższy wykres prezentuje dane dotyczące ilości osób korzystających z Programu w latach 

2019-2021.

164

■  posiłek ■  zasiłek ce low y

Wykres nr 21. Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019, 2020 i 2021.

Rysunek nr 11. Logo „Akcja Świąteczna Paczka”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce w 2021 roku zrealizował projekt socjalny 

pt. „Akcja świąteczna paczka”. Głównym celem projektu było wsparcie potrzebujących 
mieszkańców z terenu gminy poprzez zorganizowanie zbiórki produktów spożywczych i 

przemysłowych oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w pomoc drugiemu człowiekowi, 

pobudzenie aktywności społecznej i integracji międzypokoleniowej. Zorganizowano łącznie
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148 paczek świątecznych. Wsparciem objęto osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz 

rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno -  materialnej.

Projekt dofinansowany ze środków UE „Bądźmy aktywni”

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

R zeczpospolita
Polska Mazowsze.

serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Dąbrówka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce) w partnerstwie z 

Gminą Klembów (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klembowie) od września 2019 

roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 48 osób (w tym 

24 osób z terenu Gminy Dąbrówka) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 

okresie od września 2019 r. do marca 2022 r.

Cele szczegółowe projektu:

1) określenie deficytów społeczno-zawodowych i sposobów ich zminimalizowania poprzez 

opracowanie indywidualnych diagnoz i ścieżek reintegracji dla 48 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

2) poprawa komunikacji interpersonalnej 48 osób poprzez udział w indywidualnym 

doradztwie psychologicznym, terapeutycznym, treningu motywacyjnym, warsztatach 

umiejętności społecznych, akademii rodziny, treningu dorosłości, zajęciach 

survivalowych;

3) zwiększenie zdolności do zatrudnienia 38 osób poprzez udział w indywidualnym 

doradztwie zawodowym, treningach pracy, kursach zawodowych lub stażach;

4) zwiększenie umiejętności wychowawczych 16 osób poprzez udział w indywidualnym 

doradztwie o charakterze terapeutycznym, akademii rodziny.

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności

społecznej i efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do dwóch grup:
1) osób z niepełnosprawnościami, minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 

34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%;

2) pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, minimalny 

poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności 
zatrudnieniowej wynosi 25%.
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Działania projektowe będą realizowane na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracji z 

wykorzystaniem kontraktu socjalnego dla 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Projekt przewiduje udział co najmniej 20 osób bezrobotnych, co najmniej 20 

osób biernych zawodowo oraz 8 osób z niepełnosprawnościami.

Całkowity wartość projektu to 672 000 zł z czego dofinansowanie wynosi 537 589 zł, co 

stanowi 80% całkowitych kosztów projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku przejął całościowo organizację pomocy 

żywnościowej w ramach POPŻ. Działania w programie realizowano zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów 

biorących udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Podpisano umowę z Bankiem Żywności SOS Warszawa, który dystrybuuje żywność. 

Zorganizowano magazyn, podjęto współpracę w Wojskami Obrony Terytorialnej, 

zakwalifikowano i wydano skierowania osobom spełniającym kryteria udziału w programie, ja 

również podjęto współpracę z wolontariuszami przy rozładunki i wydawaniu żywności. 
Pomocą żywnościową w roku 2021 objętych zostało 110 rodzin (w tym 255 osób). Łącznie 
przekazano ponad 19 ton żywności o wartości 94 781,17 zł. Poprawiło to niewątpliwie 

sytuację materialną tych osób i rodzin poprzez zmniejszenie wydatków na żywność. Pomoc 

udzielana była w ramach Programu w postaci artykułów spożywczych, które były 

przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Dodatkowo poza dystrybucją 

żywności prowadzone były 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.

W 2019 roku Gmina Dąbrówka przystąpiła do realizacji Programu wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w 

życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014 -  2020
Profram Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 

2014-2020

Program „Senior+”
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środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu 

działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i 

Klubów „Senior +”. Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą dwa moduły:

1. Moduł 1 -  jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki,

2. Moduł 2 -  zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W ramach modułu 1 Gmina Dąbrówka otrzymała dofinansowanie na utworzenie placówki 

Klub Senior+ w wysokości 97 868 zł. Środki te zostały przeznaczone na wyremontowanie 

pomieszczeń Klubu wraz z zakupem odpowiedniego wyposażenia.

Klub Senior+ został utworzony na podstawie Uchwały nr Xlll/112/2019 Rady Gminy 

Dąbrówka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Gminie 

Dąbrówka. Klub jest ośrodkiem wsparcia, funkcjonuje w ramach przepisów ustawy o pomocy 

społecznej i działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dąbrówce. Siedziba Klubu mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dąbrówce przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 B.

Klub Senior+ powstał w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu 

społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz 

społecznej aktywizacji, w tym oferty edukacyjnej, kulturalnej, prozdrowotnej i sportowo- 
rekreacyjnej, w zależności od potrzeb.

Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja oraz organizacja zajęć 

umożliwiających uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, w tym zaktywizowanie i 
zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W grudniu 2019 roku przeprowadzono rekrutację uczestników Klubu, zaś od stycznia 2020 

roku Klub rozpoczął swoją działalność. Zatrudniono kierownika klubu oraz animatora 

prowadzącego zajęcia dla uczestników. W lutym nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu. Klub 

przeznaczony jest dla 15 uczestników, natomiast w wielu zajęciach i warsztatach Klub 

dostępny był dla znacznie większej grupy Seniorów z terenu gminy.

u£u 'ii SENIORA
W GMINIE DĄBRÓWKAProgram „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce kierując się 

troską o bezpieczeństwo osób starszych realizował program wspierający ochronę zdrowia i 

życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ten miał na celu realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w 

obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia
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polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora 

zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 

środków higieny osobistej. Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które 

pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a także w szczególnych 

przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 przyczyniła się do ograniczenia 

kontaktów seniorów z innymi osobami w czasie epidemii poprzez pozostawanie w miejscu 

zamieszkania. Program ponadto przyczynił się do upowszechnienia działalności Ośrodka 

wśród seniorów, zwiększył zaufanie do instytucji pomocy społecznej. Informację o 

możliwości zgłoszenia się do Programu seniorzy pozyskali poprzez media - telewizję, 

ogłoszenia gminne -  plakaty, ulotki, stronę internetową gminy, portal społecznościowy, jak 

również od pracowników socjalnych, sołtysów, rodziny i sąsiadów.

Udzielono wsparcia 11 seniorom w tym 7 seniorom w wieku powyżej 70 r.ż. i 4 seniorom w 

wieku poniżej 70 r.ż. Udzielono łącznie 25 świadczeń (w tym zakup środków spożywczych, 

zakup leków, drobne opłaty, pomoc w sprawach urzędowych, kontakt z rodziną, wsparcie 

zdalne -  rozmowy telefoniczne).

f  ■ m m  |  »  m |  •  “  M W I M n U U li in iTOgólnopolska 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 i 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 ponad 29 tys. miejsc zgłoszonych 

przez firmy i instytucje z całej Polski. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych 

dochodów rodzinom, z co najmniej trójką dzieci1, 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 2021 roku ze zniżek mogło skorzystać 563 rodzin. Przyznano 1033 karty rodzicom i 

691 karty dzieciom.

1 www.rodzina.gov.pl

90

http://www.rodzina.gov.pl


Warto wspomnieć, że posiadanie karty dużej rodziny na terenie gminy Dąbrówka uprawnia 

do 20% zniżki w opłatach za odpady komunalne.

TAK
rodzina

Program Powiatowej Karty Rodziny „TakRodzina.pl”
Gmina Dąbrówka przystąpiła do programu Powiatowej Karty Rodziny TakRodzina.pl w 2014 

roku. 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. Karta przyznawana jest na okres 2 lat.

Łącznie od początku realizacji Programu wydano 2042 Karty (w 2021 r. -  300 kart).
Wsparcie dla rodzin wielodzietnych w 2021 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 

publicznych 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.

Poniższy wykres przedstawia ilość wydanych kart w latach 2019, 2020 i 2021 oraz liczbę 

osób korzystających z poszczególnych zniżek proponowanych w ramach Programu na 

terenie Gminy Dąbrówka.
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351

2019 2020 2021

□  ilość wydanych kdr ■  liczba osób korzystających z dożywiania ■  liczba osób korzystających z zająć w  GCK

Wykres nr 22. Ilość wydanych kart wraz z liczbą osób korzystających ze zniżek.

Zainteresowanie Programem na terenie gminy Dąbrówka w latach poprzednich 

systematycznie rosło. W roku 2020 ze względu na pandemię wirusa Sars Cov 2 i 

wprowadzonymi na terenie całego kraju obostrzeniami m.im. zdalnym nauczaniem czy 

zawieszeniem zajęć w Ośrodkach Kultury, mniej osób z terenu naszej gminy skorzystało z 

oferowanych zniżek. Jednak już w roku następnym powróciła tendencja wzrostowa wśród 

posiadaczy karty powiatowej korzystających z dożywiania w placówkach edukacyjnych. W 

zajęciach prowadzonych przez GCK ilość osób korzystających utrzymała się w granicach z 

poprzedniego roku.

Program Rodzina 500+
Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin realizowane przez 

gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na 

dzieci do ukończenia przez nie 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.
Realizatorem Programu „Rodzina 500+” na terenie Gminy Dąbrówka jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Poniższe wykresy prezentują liczby dzieci i rodzin uprawnionych do 

świadczenia 500+ oraz kwoty świadczeń przekazanych w ramach Programu w latach 2019 -  

2021 roku
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2019 2020 2021

■ liczba rodzin t  liczba dzieci

Wykres nr 23. Liczba rodzin oraz liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze w roku 2021 wypłacano wszystkim rodzicom dzieci w wieku do 

ukończenia 18 lat. Zatem w porównaniu z latami poprzednimi, ubiegły rok charakteryzuje się 
wzrostem liczby wypłaconych świadczeń. W 2021 roku świadczenie przyznano na 2173 
dzieci, wypłacono kwotę 11 238 109,10 zł. Wsparcie otrzymało 1201 rodzin.

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 2019 -  2021 liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne uległa 

zmniejszeniu. W 2019 roku było 578 rodzin, w roku 2020 było 491 rodzin zaś w 2021 roku 
było to 445 rodzin.

W roku sprawozdawczym z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 1 767
świadczeniobiorców, którym przyznano 11 090 świadczeń na łączną kwotę 3 099 107 zł. Dla 

porównania w 2020 roku z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 1 894 
świadczeniobiorców, którym przyznano 13 385 świadczeń na łączną kwotę 2 819 867 zł. 

Natomiast w 2019 roku z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 2 102
świadczeniobiorców, którym przyznano 15 118 świadczeń na łączną kwotę 2 819 867 zł.
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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 2019 -  2021 liczba rodzin korzystających ze świadczeń alimentacyjnych wyniosła w 

2019 roku 17 rodzin, w 2020 roku 15 rodzin, a w 2021 roku 19 rodzin. Łącznie w 2021 roku 

zrealizowano 285 świadczeń na kwotę 126 416,40 zł.

4.6 Edukacja

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce, zwanym dalej ,,Centrum” zostało utworzone 

Uchwałą Nr XXI1/164/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 października 2016 roku z mocą 

obowiązującą od dniał stycznia 2017 r.

Centrum zostało utworzone 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.

Działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych 

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;
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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;

2) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków 

pracy i umów cywilnoprawnych;

3) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach.

Pracami Centrum kieruje dyrektor. W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest 9 
osób:

5 osób na stanowisku administracyjnym,

2 osoby na stanowisku kierowcy,
2 osoby jako opiekunowie podczas dowożenia dzieci do i ze szkoły.

ORGANIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Na terenie Gminy Dąbrówka funkcjonuje:
1) Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce ul. T. Kościuszki 20, 05-252 

Dąbrówka

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie, 

ul. Kościelna 2, 05- 254 Dąbrówka z oddziałami przedszkolnymi

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce, Guzowatka 81, 05-252 

Dąbrówka

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, Trakt 
Napoleoński 45, 05-252 Dąbrówka z oddziałem przedszkolnym

5) Przedszkole Samorządowe pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie ul. Szkolna 4, 05- 
252 Dąbrówka

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce ul. T. Kościuszki 20, 05-252 

Dąbrówka

Rysunek nr 12. Szkoła Podstawowa im. C.K.Norwida w Dąbrówce ul. T. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka 

1. Baza szkoły.
21 - sal lekcyjnych

2 -  sale komputerowe

2 -  sale świetlicowe

2 -  sale biblioteki

1- hala sportowa gimnastyczna

1- sala gimnastyczna niepełnowymiarowa

1- sala gimnastyczna zastępcza

kuchnia ze stołówką

plac zabaw

boisko wielofunkcyjne

SZKOŁA „0” KL
I

KLII KI. III KI.
IV

KI.
V

KI. VI KI.
VII

KI.
VIII

Razem

LICZBA
UCZNIÓW - 27 45 51 51 52 15 60 67 368
LICZBA
ODDZIAŁÓW - 2 2 3 3 3 1 3 3 20
Tabela nr 38. Liczba uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.
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3. Poziom zatrudnienia

P LA C Ó W K

A

ROK

S ZK O LN Y

O G Ó ŁEM A D M IN IS T R A C JA O B S ŁU G A N AU CZYCIELE

przeciętna osoby przeciętna osoby przeciętna osoby przeciętna OSO

by

S Z K O ŁA 2021/2022 55,88 58 1,50 2 11,00 11 43,38 45

Tabela nr 39. Poziom zatrudnienia

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (procentowy)

Przedmiot Szkoła Gmina Powiat Województwo

Język polski 65% 63% 64% 64%

matematyka 41% 41% 49% 52%

Język angielski 56% 56% 69% 71%

Tabela nr 40. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (procentowy)

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

ul. Kościelna 2, 05-252 Dąbrówka z oddziałami przedszkolnymi.

Rysunek nr 13. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej w Józefowie, ul. Kościelna 2, 05-252 
Dąbrówka z oddziałami przedszkolnymi.
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1. Baza szkoły:

11 -  sal lekcyjnych

sala gimnastyczna

hala sportowa

pracownia komputerowa

pracownia językowa

gabinet terapii integracji sensorycznej

pracownia fizyczno-chemiczna

biblioteka multimedialna

biblioteka

kuchnia

stołówka

2. Liczba uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

SZKOŁA „0” KI. I KI.II KI. III KI. IV KI. V KI. VI KI. VII KI. VIII RAZEM

LICZBA
UCZNIÓW 49 20 21 20 17 22 12 48 29 238

LICZBA
ODDZIAŁÓ
W

3 1 1 1 1 1 1 2 1 12

Tabela nr 41. Liczba uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

3. Poziom zatrudnienia

PLACÓWKA
ROK

SZKOLNY

OGÓŁEM ADMINISTRACJA OBSŁUGA NAUCZYCIELE

przeciętn
a

osob

y

przeciętn
a

osob

y

przeciętn
a

osob

y

przeciętn
a

osob

y

SZKOŁA 2021/2022 34,08 40 1,00 1 7,92 9 25,16 30
Tabela nr 42. Poziom zatrudnienia

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (procentowy)

Przedmiot
Szkoła Gmina Powiat Województwo

Język polski 56% 63% 64% 64%
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matematyka 39% 41% 49% 52%

Język angielski 47% 56% 69% 71%

Tabela nr 43. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (procentowy)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce, Guzowatka 81, 05 - 252 
Dąbrówka

Rysunek nr 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce, Guzowatka 81, 05-252 Dąbrówka 
z oddziałem przedszkolnym.

1. Baza szkoły
8 -  sal lekcyjnych 

sala komputerowa 

sala gimnastyczna 

hala sportowa 

sala świetlicowa 

biblioteka 

kuchnia 

boisko szkolne

2. Liczba uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

SZKOŁA „0” KL. I KL. II KI. III KI. IV KI. V KI. VI KI.
VII

KI.
VIII

Razem

LICZBA
UCZNIÓW - 11 16 13 10 20 14 23 24 131

LICZBA
ODDZIAŁÓW - 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Tabela nr 44. Liczba uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.
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3.Poziom zatrudnienia

PLACÓWKA ROK OGÓŁEM ADMINISTRACJA OBSŁUGA NAUCZYCIELE

SZKOLNY
przeciętn osob przeciętn osob przeciętn osob przeciętn osob

a y a y a y a y

SZKOŁA 2021/2022 23,45 29 1,00 1 4,50 5 17,95 23

Tabela nr 45. Poziom zatrudnienia

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (procentowy)

Przedmiot Szkoła Gmina Powiat Województwo

Język polski 58% 63% 64% 64%

matematyka 40% 41% 49% 52%

Język

angielski

71% 56% 69% 71%

Tabela nr 46. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (procentowy)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, Trakt 

Napoleoński 45, 05-252 Dąbrówka z oddziałem przedszkolnym

Rysunek nr 15. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, Pakt Napoleoński 45, 

05-252 Dąbrówka z oddziałem przedszkolnym.
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1. Baza szkolna
8 - sal lekcyjnych 

sala komputerowa

sala pomocy psychologiczno-pedagogicznej

świetlica/stołówka

biblioteka

zaplecze kuchenne 

hala sportowa 

plac zabaw 

boisko szkolne

2. Liczba uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

SZKOŁA „0” KI. I KI. II KI. III KI. IV KI. V KI. VI KI. VII KI. VIII RAZEM
LICZBA
UCZNIÓW 14 15 19 20 22 16 14 29 22 171
LICZBA
ODDZIAŁÓW 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
Tabela nr 47. Liczba uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

3. Poziom zatrudnienia

PLACÓWK
A

ROK
SZKOLNY

OGÓŁEM ADMINISTRACJA OBSŁUGA NAUCZYCIELE

średni osoby średni osoby śred
ni

osoby średni osoby

SZKOŁA 2021/2022 27,50 34 1,00 1 5,00 6 1,50 27
Tabela nr 48. Poziom zatrudnienia

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (procentowy)

Przedmiot Szkoła Gmina Powiat Województwo

Język polski 70% 63% 64% 64%

matematyka 47% 41% 49% 52%
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Język angielski 56% 56% 69% 71%
Tabela nr 49. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (procentowy)

Przedszkole Samorządowe pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie ul. Szkolna 4, 05- 
252 Dąbrówka.

Rysunek nr 16. Przedszkole Samorządowe pod,, Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie, Dręszew ul. Szkolna 4, 05- 

252 Dąbrówka.

1. Baza przedszkola 

5 sal lekcyjnych

pokój do zajęć specjalistycznych ( logopeda, psycholog, terapeuta,

oligofrenopedagog)

kuchnia z zapleczem kuchennym

2. Liczba dzieci wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

PRZEDSZKOLE 6 łatki 5 łatki 4 łatki 3 łatki RAZEM
LICZBA
DZIECI 38 27 23 19 107
LICZBA ODDZIAŁÓW 2 1 1 1 5
Tabela nr 50. Liczba uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

3. Poziom zatrudnienia

PLACÓWKA
ROK

SZKOLNY
OGÓŁEM ADMINISTRACJA OBSŁUGA NAUCZYCIELE

średni osoby średni osoby średni osoby średni osoby

PRZEDSZKOLE 2021/2022 22,35 28 0,50 1 0,98 13 0,87 14
Tabela nr 51. Poziom zatrudnienia
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Dotowanie jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST
Przepisy prawne określające zasady dotowania szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne 

podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego zostały zawarte w rozdziale 3 ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na terenie Gminy Dąbrówka w roku 2021 funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne:
1. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” w Chajętach

Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wójta 

Gminy Dąbrówka z dnia 14 września 2010 r. pod nr 1/10 została wpisana placówka 
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” z siedzibą 05-252 Dąbrówka, Chajęty 83, 
zmiana wpisu do ewidencji w 2013 r. (nadanie ulicy) Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy 

Świat” z siedzibą 05-252 Dąbrówka, Chajęty ul. Wspólna 103.

2. Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha” we Wszeborach.
Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wójta 

Gminy Dąbrówka z dnia 6 czerwca 2019 r. nr CUW.4430.1.2019 została wpisana placówka 
Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” z siedzibą 05-252 Dąbrówka, Wszebory ul. 
Graniczna 4.

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie podania o przyjęcie dziecka do placówek 

wychowania przedszkolnego zostały rozpatrzone pozytywnie. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami gmina ponosi koszty utrzymania dziecka w niepublicznym i publicznym 
przedszkolu prowadzonym przez inne podmioty niż Gmina Dąbrówka.

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na 

terenie Gminy Dąbrówka możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego, w roku 

2021 w/w przedszkola otrzymały dotację w wysokości;

Niepubliczne Przedszkole w Chajętach 1 467 695,27 zł dla 97 dzieci,
Przedszkole Niepubliczne we Wszeborach 1 452 640,56 zł dla 115 dzieci.

Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli do przedszkola prowadzonego przez 

gminę uczęszcza dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, niebędące jej mieszkańcem, 

gmina, której mieszkańcem jest to dziecko pokrywa jego koszty wychowania 
przedszkolnego.
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W 2021 r. Gmina Dąbrówka dokonała zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci 

zamieszkałych na terenie naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innej 
gminy w kwocie: 518 702,72 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących każdego 

roku wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 

budżecie na rok 2021 zaplanowano 73 398,00 zł W ramach tych środków nauczyciele 

korzystają z różnych warsztatów, kursów oraz studiów podyplomowych. W tym roku 

szkolnym 5 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie: Filologia polska, 

interwencja kryzysowa i poradnictwo psychologiczne, informatyka, pedagogika specjalna, 

diagnoza i terapia pedagogiczna.

Awans zawodowy nauczycieli
W roku szkolnym 2020/2021 kolejna grupa nauczycieli uzyskała wyższy stopień awansu 

zawodowego;

- 3 nauczycieli stopień nauczyciela kontraktowego;

- 6 nauczycieli stopień nauczyciela mianowanego;

- 5 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe pracodawcom, 

którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez 

pracodawcę, Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina 

otrzymuje środki finansowe z Funduszu Pracy.
W roku 2021 r. dofinansowano kształcenie 10 młodocianym dla 12 pracodawców na łączną 

kwotę 76 260,69 zł.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole organizowana jest w różnych 

formach, które powinny być odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości ucznia. Zasady 
organizacji tej pomocy wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r, poz. 

1591 z późn. zm.). W oparciu o orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno- 

pedagogiczne organizowane jest nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjno-
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wychowawcze oraz kształcenie specjalne. W oparciu o opinie szkoła lub przedszkole 

obejmuje dziecko zindywidualizowaną ścieżką kształcenia lub wczesnym wspomaganiem 

rozwoju. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego (w przedszkolu) oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia (w szkołach), 

są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze 

względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie 

mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i 

procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach są realizowane przez szkoły i 

przedszkola.

Poniższa tabela zawiera uczniów objętych powyższymi formami pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022.

Lp.
Placówka

liczba uczniów objętych 
kształceniem specjalnym

1.
Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce

8

2.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we 
Wszeborach 6

3.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Guzowatce 3

4.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 
Roku w Józefowie 9

5.
Przedszkole Samorządowe pod „Wesołym Ekoludkiem” w 
Dręszewie 3

Tabela nr 52. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym mają zapewnione 
zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczenia lub opinii.

Zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 pedagogów, psychologów, logopedów 
i nauczycieli wspomagających:
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Lp.
Placówka Pedagog Psycholog Logopeda

Nauczyciel
wspomagający

liczba
godzin

osoby liczba
godzin osoby

liczba
godzin osoby

liczba
godzin osoby

1. SP Dąbrówka 20 1 20 1 9 3 96 4

2. SP Józefów 10 1 10 1 7 1 60 3

3. SP Guzowatka 10 1 6 1 10 1 40 2

4. SP Wszebory 8 1 6 1 4 1 35 2

5. SP Dręszew - - 5 1 10 1 60 2
Tabela nr 53. Zatrudnienie w roku szkolnym 2020/2021 pedagogów, psychologów, logopedów i nauczyciele 

wspomagających

We wszystkich szkołach zaplanowane były dodatkowe godziny z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiające objęcie uczniów np. zajęciami 

wyrównawczymi lub zajęciami dla uczniów uzdolnionych łącznie: 98 godzin tygodniowo.

Dożywianie dzieci i uczniów
Zgodnie z ustawą -  Prawo oświatowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 

opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 

zorganizować stołówkę.
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Do opłat wnoszonych za 
korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń 
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń, kosztów przygotowania posiłków 

oraz kosztów utrzymania stołówki.

Rodzice pokrywają jedynie koszty produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. 

Organizacja żywienia w roku szkolnym 2021/2022.
1) W Szkole Podstawowej w Dąbrówce dożywianych było 281 uczniów, posiłek (obiad -  

jedno danie) stawka 3 zł
2) W Publicznej Szkole Podstawowej w Józefowie było dożywianych 130 uczniów, posiłek 

(obiad-jedno danie), stawka 3 zł. oraz podwieczorek stawka 2,00 zł

3) W Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowatce było dożywianych 94 uczniów, posiłek 

(obiad -  jedno danie), stawka 3 zł
4) W Publicznej Szkole Podstawowej we Wszeborach było dożywianych 82 uczniów, 

posiłek ( obiad -  jedno danie) stawka 8,00 zł. Catering
5) Przedszkole Samorządowe pod ,,Wesołym Ekoludkiem" w Dręszewie dożywianych 

było 89 dzieci, posiłek ( śniadanie) stawka 3,00 zł., (obiad) stawka 5,00 zł. 

(podwieczorek) stawka 2,00 zł
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Pomoc materialna dla uczniów
Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty pomoc materialna ma charakter socjalny 

albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
Stypendium szkolne finansowane jest w 80% z budżetu państwa oraz w 20% ze środków 

własnych gminy.

Przysługuje ono uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej 

z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia, a szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, lub 

narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub gdy 

rodzina jest niepełna.

W 2021 r. wydano decyzję przyznające stypendium szkolne dla 48 uczniów. Kwota 

wypłaconych stypendiów wyniosła 28 670,00 zł, z czego to dotacja celowa 22 936,00 zł, a 5 

734,00 zł to wkład własny gminy, w tym wypłacono 1 zasiłek szkolny na kwotę 620,00 

zł.

Stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe finansowane są z dochodów 

jednostki samorządu terytorialnego.
Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen 

oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 
przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 

najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Zasady 

przyznawania ww. stypendium są szczegółowo opisane w art. 90g wyżej cytowanej ustawy. 

W roku szkolnym 2020/2021 przyznano stypendium motywacyjne dla 257 uczniów w łącznej 

kwocie 52 280,00 zł.

Kolejnymi zadaniami o charakterze pomocy materialnej dla uczniów jest: Rządowy program 

„Wyprawka szkolna” oraz dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczony jest na zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2021/2022 z tej formy pomocy nie zaistniała potrzeba skorzystania.
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Celem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa 

w proces wyrównania szans edukacyjnych z różnych środowisk. Możliwe jest to poprzez 

zapewnienie uczniom, w szczególności objętych obowiązkiem szkolnym, bezpłatnego 

dostępu do podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z wysokich cen 

tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów edukacyjnych.

Dotacja celowa dla szkół na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata 

szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego 

zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Natomiast dotacja na materiały 

ćwiczeniowe jest udzielana każdego roku. Z tej formy pomocy korzystają wszyscy uczniowie 

szkół podstawowych z klas l-VIII.

W roku szkolnym 2021/2022 otrzymano dotację na podręczniki i materiały edukacyjne dla 

407 uczniów, a na materiały ćwiczeniowe dla 846 uczniów. Na realizację tego zadania 

pozyskano środki finansowe w kwocie 116 972,30 zł.

Dowóz uczniów uprawnionych do szkól na terenie gminy
W gminie dzieci dowożone są autokarem gminnym oraz przez przewoźnika prywatnego.

Rysunek nr 17. Autokary szkolne

Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić wszystkim 

dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy prawo oświatowe 
( Dz. U. z 2021 poz. 1082) droga dziecka z domu do szkoły w przypadku uczniów klas I -  IV 

szkół podstawowych nie może przekraczać 3 km, a w przypadku uczniów klas V -  VIII szkół 

podstawowych nie może przekroczyć 4 km. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której 

obwodzie dziecka mieszka, przekracza powyżej podane odległości, to obowiązkiem
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gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Jeżeli droga 

dziecka z domu do szkoły nie przekracza powyższych odległości, to gmina może zapewnić i 

zorganizować bezpłatny transport.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy prawo oświatowe dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest 

odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym czy w 

punkcie przedszkolnym. Jeżeli droga 5 -  letniego dziecka przekracza 3 km, obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

W 2021 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli 
autokarem gminnym wyniósł: 212 303,42 zł.
Na powyższy koszt składają się: wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, wydatki związane z 

eksploatacją samochodu, ubezpieczenie, zakup paliwa.

Koszt z tytułu dowozu przez przewoźnika prywatnego za 2021 r. wyniósł: 228 460,93 zł. 
Dowozami objęto grupę około 500 uczniów z terenu Gminy Dąbrówka.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Rysunek nr 18. Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki do szkoły lub zwrot kosztów w 

przypadku dowozu przez rodzica.

Gmina posiada własny środek transportu -  mikrobus marki Ford, którym dowozi dzieci 
niepełnosprawne do trzech szkół -  Wołomin, Radzymin, Kozły.

Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2021 r. wyniósł: 159 921,90 zł.
Na powyższy koszt składają się: wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, wydatki związane z 

eksploatacją samochodu, ubezpieczenie busa, zakup paliwa.
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Gmina Dąbrówka realizuje ponadto dowóz uczniów niepełnosprawnych, który wykonują 2 

zewnętrzne podmioty do szkoły Radzymin, Ostrówek, Izabelin i Warszawa.

Koszt dowozu w 2021 r. wyniósł: 111 065,60 zł.

Gmina Dąbrówka zawarła umowę z 7 rodzicami na zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły 

własnym samochodem na łączną kwotę: 28 323,99 zł.

Zdalne nauczanie
W 2021 r. na nauczaniu zdalnym przebywały klasy IV -  VIII od dnia 18.01.2021 r. do

21.03.2021 r., od 22.03.2021 r. do 30.05.2021 r. oraz od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r. 

wszystkie dzieci były na nauczaniu zdalnym.

Projekt Unijny
W ramach realizowanego przez Gminę Dąbrówka projektu pn. „Rozwój kompetencji 

i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 4 szkoły podstawowe przystąpiły do projektu w okresie od 01.09.2019 r. do

31.12.2021 r. Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych 

(z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), w tym indywidualnego 

podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost 

kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W 
ramach projektu realizowane są następujące rodzaje wsparcia:
s  zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, 

kółko szachowe,

s  zajęcia wyrównujące z języka angielskiego i matematyki,
s  wsparcie terapeutyczne: zajęcia z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, 

korekcyjno-kompensacyjne, 

s  dodatkowe wparcie: robotyka, kreatywność.
W ramach tego projektu powstały nowoczesne pracownie komputerowe na 24 stanowiska 

uczniowskie, stanowisko dla nauczyciela oraz zakupiony został serwer, zakupiono sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem, książki do zajęć edukacyjnych, artykuły szkolne do 

zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy, pomoce do przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych i inne.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.625.847,76 zł.
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Wydatki poniesione przez Gminę na zadania oświatowe w 2021 roku

Lp. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane

1.
Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce ul. T. 
Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka 5.077.002,23

2.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 
Roku w Józefowie, 05-254 Dąbrówka 3.228.507,06

3.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce, 
Guzowatka 81, 05- 252 Dąbrówka. 2.149.670,23

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we 
Wszeborach, Pakt Napoleoński 45, 05-252 Dąbrówka 2.546.964,35

Razem 13.002.143,87
Tabela nr 54. Wydatki poniesione przez Gminę na zadania oświatowe w 2021 roku

L.p. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane

1.
Przedszkole Samorządowe pod „Wesołym Ekoludkiem” w 
Dręszewie ul. Szkolna 4, 05-252 Dąbrówka. 1.595.020,94

Tabela nr 55. Wydatki poniesione przez Gminę na zadania oświatowe w 2021 roku

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2021 wyniosła - 9.505.242,00 zł

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego na 2020 rok wyniosła - 383.931,00 zł

Razem wysokość subwencji i dotacji - 9.889.173,00 zł

Wydatki na zadania szkolne wyniosły -  13.767.083,66 zł

Wydatki na zadania przedszkolne wyniosły -  2.097.664,00 zł

Razem wydatki na zadania oświatowe - 15.864.747,66 zł

Różnica w łącznej kwocie 5.975.574,66 zł. to środki własne gminy, które zgodnie z prawem 

musiały zostać poniesione.

4.7 Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce jest samorządową instytucją kultury wpisaną do 
Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Dąbrówka pod numerem 2/08 i posiada 

osobowość prawną. GBP prowadzi filię w Józefowie.

Siedziba Biblioteki mieści się na I piętrze budynku gminnego użyczonego instytucjom kultury 
przez Gminę Dąbrówka, dysponując powierzchnią 271,16 m2.
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Rysunek nr 19. Czytelnia dziecięca GBP

W skład pomieszczeń Biblioteki wchodzą: wypożyczalnia główna wraz z księgozbiorem dla 

młodzieży, pomieszczenie z księgozbiorem dla czytelników dorosłych, odrębne 

pomieszczenie z księgozbiorem podręcznym i czytelnią internetową oraz czytelnia dziecięca. 

Filia biblioteczna w Józefowie mieści się w prywatnym budynku mieszkalnym i dysponuje 

pomieszczeniem o powierzchni użytkowej 40 m2.
Biblioteka dostępna jest dla użytkowników 6 dni w tygodniu (czynna w sobotę) łącznie 48 

godzin tygodniowo. Filia biblioteczna w Józefowie czynna jest 3 dni w tygodniu, łącznie 20 

godzin.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. (wraz z Filią w Józefowie) to 6 pracowników - 

łącznie 3,45 etatu. 3 osoby (2,5 etatu) to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
bibliotekarskich, pozostałe 3 osoby (0,95 etatu) to pracownik gospodarczy oraz kadra 

zarządzająca (gł. księgowy, dyrektor).

Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych w zakresie rozwijania 

i zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych 

społeczności gminy Dąbrówka.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie (w tym zakup nowości 

wydawniczych i prenumerowanie prasy), opracowywanie, przechowywanie i ochrona 

materiałów bibliotecznych, 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), organizacja spotkań i form pracy z czytelnikiem 

służącym popularyzacji czytelnictwa, nauki i sztuki, promowanie działań GBP w prasie 
lokalnej, na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym, jak również sprawowanie 

nadzoru organizacyjnego nad filią, szkolenie i doskonalenie pracowników, realizacja zaleceń 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie i Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy - 

pełniącymi nadzór merytoryczny.
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W Bibliotece w Dąbrówce udostępnianie księgozbioru odbywa się poprzez system 

informatycznej obsługi biblioteki - MATEUSZ, który umożliwia ponadto przeglądanie, 

rezerwację i zdalne zamawianie materiałów bibliotecznych oraz elektroniczną prolongatę ich 

wypożyczeń. W Filii w Józefowie nadal stosowany jest tradycyjny, kartkowy system 

wypożyczeń.

Ponadto użytkownicy Biblioteki w Dąbrówce i Filii w Józefowie mają dostęp 

do szerokopasmowego Internetu bezprzewodowego oraz możliwość korzystania z urządzeń 
kopiujących.

W 2021 roku zakupiono 992 książki drukowane (w tym 326 woluminów dzięki dotacji 

Biblioteki Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz 80 audiobooków (38 

egzemplarzy z dotacji), 16 woluminów otrzymaliśmy w ramach konkursu „Przerwa na 

wspólne czytanie”, zorganizowanego na zlecenie spółki Ferrero Polska Commecial Sp. z o.o. 

Liczba materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce na dzień 31 

grudnia 2021 roku wyniosła 18 566 woluminów oraz 1 141 egzemplarzy zbiorów specjalnych 

(w tym 52 dokumenty elektroniczne, 597 płyt DVD oraz 492 audiobooki). Stan księgozbioru 

Filii w Józefowie to 6 922 woluminów oraz 210 egzemplarzy zbiorów specjalnych (dokumenty 

elektroniczne, płyty DVD, audiobooki). Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych (książek i 

audiobooków) to 23 079,99 zł, prenumerata czasopism -  671,60 zł, konserwacja zbiorów 

(folia do obkładania książek -810,00 zł) co daje łączną kwotę 24 561,59 zł.
W przeliczeniu na 100 mieszkańców łączna liczba zakupionych książek drukowanych na 

dzień 1.01.2021 roku wynosiła 11,47 woluminów, natomiast na dzień 31.12.2021 wyniosła 

12,34 woluminów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce w 2021 roku wypożyczyła 15 149 książek, 
64 czasopisma, 821 dokumentów audiowizualnych w tym 511 audiobooków. Na miejscu 

udostępniono 9 pozycji książkowych i 3 czasopisma (mała liczba udostępnień na miejscu 

spowodowana jest ograniczeniami w związku z epidemią CON/ID-19). W sumie Bibliotekę 

odwiedziło 5 043 osoby (odwiedziny z wypożyczeniem na miejscu i na zewnątrz).

Działalność Filii w Józefowie, na dzień 31.12.2021 roku, przedstawiała się następująco: 

3 656 książek wypożyczonych na zewnątrz, 224 czasopisma oraz 291 egzemplarzy 
materiałów audiowizualnych. Liczba odwiedzin czytelników Filii to 886 osób (odwiedziny z 

wypożyczeniem na miejscu i na zewnątrz).

Liczba wypożyczeń książek (na zewnątrz i udostępnień na miejscu ) w przeliczeniu na 100 

mieszkańców na dzień 01.01.2021 r. wyniosła 188,47 woluminów, natomiast stan na

31.12.2021 r. to 233,92 książki.
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Ze zbiorów Biblioteki w Dąbrówce skorzystało 571 czytelników (użytkownicy aktywnie 

wypożyczający), w tym 30 osób w wieku do 5 lat, 117 osób w wieku 6-12 lat, 54 osoby w 

wieku 13-15 lat, 49 osób w przedziale wiekowym 16-19 lat, 44 osoby w wieku 20-24 lat, 164 

osoby w wieku 25-44 lat, 59 osób w przedziale wiekowym 45-60 lat oraz 54 osoby powyżej 

60 roku życia.

Czytelnicy Filii w Józefowie to 125 osób : 4 osoby w wieku do 5 lat, 17 osób w wieku 

6-12 lat, 7 osób w wieku 13-15 lat, 11 osób w przedziale wiekowym 16-19 lat, 8 osób 

w wieku 20-24 lat, 32 osoby w wieku 25-44 lat, 17 osób w przedziale wiekowym 45-60 lat 

oraz 29 osób powyżej 60 roku życia.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców na dzień 01.01.2021 r. wynosiła 7,63 

natomiast stan na 31.12.2021 r. to 8,66.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce uzyskała dotację w wysokości 
100.000,00 złotych (wypłaconą w 2 transzach po 50 000,00 zł w 2021 i 2022 r.) ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Biblioteka 
społeczna” zgodnie z założeniami programu BLISKO
Biblioteka/Lokalność/lnicjatywy/Społeczność/ Kooperacja/ Oddolność Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -  2025. Uzyskane w 2021 roku środki 

(50 000,00 zł) zostały przeznaczone na realizację szkoleń dla pracowników biblioteki i jej 

partnerów (Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Seniorzy, przedstawiciele OSP) oraz na inicjatywy przeznaczone dla społeczności lokalnej. 

W okresie wrzesień -  listopad powstał spektakl przygotowany w technice teatru cieni, 

poświęcony życiu i twórczości Cypriana Norwida (Ogólnopolski Rok Norwida), który 

obejrzało ok. 200 os. Odbyły się również międzypokoleniowe warsztaty tworzenia lalek 

cieniowych. Przeprowadzono również diagnozę potrzeb społecznych wśród mieszkańców 

gminy http://www.gckdabrowka.net.pl/imaqes/stories/2021/025 proiekt/DIAGNOZA GBP.pdf 
2- ga cześć zadania będzie kontynuowana w 2022 roku. Odbędą się również szkolenia i 

warsztaty dla pracowników, partnerów i mieszkańców, zostanie ogłoszony konkurs na 

inicjatywy przeprowadzone przez mieszkańców przy wsparciu pracowników biblioteki, 
ponadto zostanie zrealizowana bajka kukiełkowa i słuchowisko (rodzice dla dzieci) oraz rajd 

rowerowy dla czytelników Biblioteki.

W 2021 roku Biblioteka została zakwalifikowana do Programu Towarzyszenie 

realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury. W ramach udziału w programie 

otrzymaliśmy wsparcie ekspertów w pracy nad wybranymi wyzwaniami (jak przyciągnąć 

różne grupy społeczne do biblioteki; jak napisać dobry wniosek; jak integrować i animować 

społeczność lokalną). Wsparcie ekspertów będzie kontynuowane w 2022 roku.
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W 2021 roku biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.077,00 zł 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 

1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do 

nowości wydawniczych. Z otrzymanych środków biblioteka dokupiła wspomniane już w 

raporcie 326 woluminów oraz 38 audiobook’ów.

W drugiej połowie grudnia Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce otrzymała grant o 
wartości 497,17 zł w postaci książek oraz teatrzyku Kamishibai o wartości 120,00 zł. Grant 

był wynikiem udziału GBP w akcji pod nazwą „Przerwa na wspólne czytanie”. Akcja, 

zorganizowana na zlecenie Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., który był jednocześnie 

fundatorem nagród, trwała od września do końca października. Celem było oddawanie 

głosów na wybraną bibliotekę. GBP w Dąbrówce, pod względem uzyskanych głosów, zajęła 

miejsce nagradzane kompletem książek od wydawnictwa Trefl oraz tekturowym teatrzykiem 

Kamishibai. Wśród otrzymanych pozycji książkowych znalazły się trzy książki wieloletniego 

ambasadora akcji „Przerwa na wspólne czytanie”, Michała Rusinka. Dzięki tym książkom 

Kinder Mleczna Kanapka chce zainspirować do wspólnego czytania dzieciom. Otrzymane 

książki należą do literatury dziecięcej i zostały wprowadzone do księgozbioru biblioteki

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce uzyskała grant w wysokości

13.060,00 zł z Fundacji BGK w ramach programu „Generacja 6.0” edycja IV. Projekt pn. 
„Nowe Horyzonty 60+” jest realizowany w okresie od lutego do czerwca 2022 roku i ma na 

celu animowanie seniorów zamieszkujących gminę Dąbrówka. Zorganizowane inicjatywy dla 

osób 60+ (warsztaty arteterapii, choreoterapii, nauki języka angielskiego, trening 

umiejętności cyfrowych) mają poszerzyć ich wiedzę oraz rozwijać ich umiejętności w różnych 

dziedzinach życia. Projekt, w którym weźmie udział 40 seniorów zakończy wspólny wyjazd 

do Teatru Komedia.

Z powodu panującej pandemii w 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna organizowała 

wydarzenia kulturalne w reżimie sanitarnym. Uczestniczyło w nich około 756 osób. Biblioteka 

w związku z tymi wydarzeniami poniosła wydatki w kwocie 68 643,00 z ł .

Wśród wydarzeń kulturalnych znajdowały się m.in.:

s  występy artystów Filharmonii Narodowej, w ramach cyku muzycznego „Spotkania 
z Muzyką” -  są to koncerty przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkół 

podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrówka, jednak nie brakuje też 
słuchaczy z zewnątrz. W 2021 roku z powodu panujących warunków epidemicznych 

udało się zorganizować pięć koncertów on-line (luty-czerwiec) i 4 koncerty 

stacjonarne (wrzesień-listopad) dla szkoły podstawowej w Dąbrówce, Józefowie i 

szkoły podstawowej we Wszeborach, a następnie w grudniu dla seniorów;
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•/ „Moja droga do Norwida” -  czwarte spotkanie tematyczne tego cyklu odbyło się w 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce. O ciągłej aktualności dramatów Norwida 

rozmawiała Anna Kękuś oraz Grzegorz Mrówczyński;

S Konkurs plastyczny „Znajdziesz mnie w bibliotece” zorganizowany na XVIII 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek;

s  Konkurs fotograficzny pt. „Z książką nad Bugiem”;
s  Projekcja spektaklu „Norwid” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza oraz spotkanie z 

aktorem Karolem Stępkowskim pt. „Młodość z Norwidem i Hanuszkiewiczem”. 

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Moja droga do Norwida”;

Rysunek nr 20. Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w Dąbrówce

S Zajęcia organizowane w ramach akcji letniej: wśród nich warsztaty kreatywne, 
wystawy, wycieczki i zajęcia sportowe; 

s  Casting do spektaklu w ramach projektu Blisko;

V Obchody 200. Rocznicy Chrztu C.K. Norwida;

s  Spektakl przedpremierowy w technice teatru cieni pt. „Dom, którego nie miałem”;

Rysunek nr 21. Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w Dąbrówce

s  Premiera spektaklu w technice teatru cieni pt. „Dom, którego nie miałem”;
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Rysunek nr 22. Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w Dąbrówce

s  Spotkanie autorskie z Weroniką Szelęgiewicz, autorką książki „Koniberki” dla uczniów 

klas I i II szkoły podstawowej z Józefowa i Guzowatki; 

s  Warsztaty międzypokoleniowe z tworzenia lalek cieniowych, w ramach realizacji 

projektu Blisko;

nr 23. Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w Dąbrówce

s  przez cały rok najmłodsi czytelnicy w wieku przedszkolnym mieli okazję uczestniczyć 

w projekcie Mała Książka Wielki Człowiek
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Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę biorącą udział 

w projekcie, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze 

czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka 

oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 

minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, 

a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 

czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice -  

przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomina o korzyściach wynikających 
z czytania dzieciom oraz podpowiada, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 

dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostaje 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach 

ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka -  wielki człowiek”.

GMINNE CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce jest samorządową instytucją kultury Gminy 

Dąbrówka posiadającą osobowość prawną, nr RIK 1/00.

Siedzibą Gminnego Centrum Kultury jest budynek gminny, znajdujący się w 

Dąbrówce ul. T. Kościuszki 14A, użyczony instytucji przez Gminę Dąbrówka. GCK 

dysponuje obecnie pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 583,29 m2, 
(budynek współużytkowany jest z Gminną Biblioteką Publiczną oraz OSP Dąbrówka). 

Do dyspozycji mamy wyposażoną salę widowiskową (nagłośnienie i oświetlenie 
sceniczne, wyposażenie multimedialne) wraz z pomieszczeniami przyległymi 

znajdującą się na parterze budynku oraz pracownię artystyczną, 2 sale edukacyjne 

(muzyczna oraz komputerowo - multimedialna), salę edukacyjno - sportową 

mieszczące się na zaadaptowanym poddaszu.
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GCK posiada dostęp do szerokopasmowego Internetu i oferuje darmowy wolny 

dostęp do 5 stanowisk komputerowych, drukarki i kserokopiarki (kserowanie, 
drukowanie dokumentów jest odpłatne).

W Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 

7 pracowników, łącznie 5,5 etatów, w tym: instruktor (1 etat) , 3 pracowników 

merytorycznych (2,75 etatu), 1 osoba na stanowisku pracownik gospodarczy 

(łącznie 0,5 etatu) oraz kadra zarządzająca - dyrektor i główny księgowy (łącznie 

1,25 etatu).

Misją Gminnego Centrum Kultury jest rozwój kultury, przekazywanie wartości i 

umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. 

Współtworzymy, rozwijamy i zaspakajamy potrzeby kulturalne mieszkańców. 

Wspominamy przeszłość i kreujemy przyszłość. Istniejemy po to, aby pobudzać w 

ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Wizją Gminnego Centrum Kultury jest 

miejsce rozpoznawalne i otwarte na mieszkańców regionu. Placówka z kompetentną i 

zaangażowaną kadrą, ukazującą innowacyjne kierunki działań. Miejsce spotkań 

mieszkańców, ośrodek informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, nawiązujące 

współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

GCK realizuje swoje zadania poprzez: organizowanie różnorodnych form edukacji 
artystycznej, kulturalnej i naukowej, organizowanie uroczystości i spotkań tematycznych, 

koncertów, projekcji filmowych, przeglądów osiągnięć kulturalnych, 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, szkołami i placówkami oświatowymi, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, fundacjami i 
organizacjami społecznymi, jak również grupami nieformalnymi i obywatelskimi przy realizacji 

celów statutowych.

W ramach organizacji zajęć edukacyjnych, kreatywnych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych w 2021 roku funkcjonowało 11 sekcji. Należały do nich sekcje kontynuowane z lat 
ubiegłych: zajęcia języka angielskiego dla młodzieży szkolnej, matematyka, zajęcia 

plastyczne, indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych, indywidualne 

zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, zajęcia zumby, fitnessu, zajęcia jogi, lego i nauki czytania 

metodą krakowską.
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Pandemia CON/ID-19 przyczyniła się do ograniczenia działalności, w tym prowadzenia zajęć 

stałych. Średnia miesięczna liczba uczestników zajęć stałych w miesiącach normalnej pracy 

placówki to 170 osób.
Zajęcia są odpłatne zgodnie z ustalonym cennikiem zajęć ustalanym na dany rok kulturalno - 

oświatowy. Uczestnicy zajęć organizowanych w GCK posiadający Powiatową Kartę Rodziny 

mają 50 % zniżki na zajęcia, przy czym miesięczne dofinansowanie na osobę nie może 

przekroczyć 100,00 zł. W 2021 roku z dofinansowania skorzystało 61 osób, w tym 5 

dorosłych i 56 dzieci.
Koszty organizacji zajęć stałych tj. koszty wynagrodzenia instruktorów i osób prowadzących 

to kwota 103.809,37 zł.

W 2021 roku GCK zorganizowało lub współorganizowało 11 imprez i wydarzeń kulturalnych, 

w których wzięło udział łącznie około 7.000 uczestników. Były to przede wszystkim:

- Imprezy i uroczystości patriotyczne:

s  230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

S Obchody „Weller 2. Kołaków ’44”

s  Huzarzy Śmierci. Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Obchody odbyły się w reżimie sanitarnym. Patronat honorowy objął Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.

Program oficjalny obchodów obejmował uroczystą Mszę Świętą i złożenie kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą walki policjantów w 1920 r. Dalsza część miała miejsce na błoniach, 

gdzie odbył się dynamiczny pokaz specjalnej jednostki Centralnego Pododdziału 

Kontrterrorystycznego Policji BOA, pokaz szkolenia psów policyjnych oraz pokaz ułanów z 

musztrą paradną i bojową. Na scenie odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji 

koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu Mateusza Mijała. Imprezie towarzyszyły 

dodatkowe atrakcje przygotowane przez Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP, 

Biuro Operacji Antyterrorystycznych, Komendę Stołeczną Policji, Fundację PGNiG, Klub 

GALAR. Odbył się również piknik ekologiczny, dostępne były punkt szczepień i punkt 

spisowy.
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Rysunek nr 24. Huzarzy Śmierci. Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 roku 

s  Narodowe Święto Niepodległości

- Projekty, konkursy i wydarzenia kulturalne:

s  Warsztaty i wydarzenie plenerowe „Kreacje kulturalne- nadbużańska awangarda”. 
Projekt "Kreacje kulturalne - nadbużańska awangarda" polegał na przygotowaniu wystawy 

promującej tereny Bugu i ochronę środowiska, która została zaprezentowana na pikniku 

rodzinnym. Uczestnicy projektu - mieszkańcy gminy Dąbrówka wzięli udział w warsztatach 

przygotowujących do stworzenia prac i wystawy - warsztatach rękodzielniczych, 

charakteryzatorskich i fotograficznych. Zdjęcia powstałych charakteryzacji umieszczono na 

wystawie. Z projektu został również dofinansowany piknik rodzinny.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie, Lokalna Grupa działania Zalew 

Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel projektu: Rozwój Społeczny obszaru LGD Zalew 

Zegrzyński, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wykorzystanie potencjału grup 

defaworyzowanych.
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Rysunek nr 25. Warsztaty i wydarzenie plenerowe „Kreacje kulturalne- nadbużańska awangarda".

s  XX Jubileuszowy Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid- Poeta Naszej Ziemi”.

Z racji panującej sytuacji formuła konkursu uległa zmianie i eliminacje odbyły się w formie 

online. Jubileuszowa edycja została rozbudowana o kategorie z dziedziny plastyki. GCK 

zapewniło materiały instruktażowe i merytoryczne dla uczestników.

Fundatorem nagród rzeczowych dla uczestników było Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. 
Zakup toreb z logotypem konkursu oraz katalogów prezentujących prace uczestników był 

sfinansowany przez Powiat Wołomiński, współorganizatora konkursu. Organizatorami 

konkursu byli: Wójt Gminy Dąbrówka oraz Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce.

Rysunek nr 26. XX Jubileuszowy Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid- Poeta Naszej Ziemi”.
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s  Akcja letnia dla dzieci 

s  Obchody 200. rocznicy chrztu C.K. Norwida 

Na terenie Dąbrówki miały miejsce obchody upamiętniające 200. rocznicę chrztu Cypriana 

Norwida w ramach Ogólnopolskiego Roku Cypriana Kamila Norwida. W parafialnym kościele 

odbyła się Msza Święta celebrowana przez J.E. Romualda Kamińskiego -  Biskupa Diecezji 

Warszawsko -  Praskiej oraz pokaz malowania piaskiem - obrazujący dzieciństwo Norwida. 

Po mszy zgromadzeni udali się na halę sportową, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne. 

Zwieńczeniem całości był koncert „Fortepian Chopina - Pamięci Cypriana Kamila Norwida” w 

wykonaniu artystów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Na 

pianinie zagrała japońska pianistka Nao Mieno. Koncert został wzbogacony recytacją 
utworów Cypriana Kamila Norwida.

Rysunek nr 27. Recytacja utworów Cypriana Kamila Norwida.

S Projekt „Sfastrygowani" realizowany w ramach Programu „UTW -  Seniorzy w akcji” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. 

Projekt realizowany przez seniorów z Gminy Dąbrówka, GCK pełni rolę instytucji 

wspierającej. Głównym założeniem projektu było stworzenie miejsca, w którym zarówno 

amatorzy jak i pasjonaci zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne z dziedziny 
krawiectwa. Warsztaty krawieckie prowadziła mieszkanka gminy, która przez 35 lat 

pracowała w pracowni krawieckiej Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Spotkania były 

kontynuowane w 2022 roku. W projekcie wzięło udział 16 osób.
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Rysunek nr 28. Projekt „Sfastrygowani"

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce zakwalifikowało się również do programu 

Towarzyszenia organizowanego przez Mazowieckie Obserwatorium Kultury w Warszawie. W 

ramach programu pracownicy uczestniczyli w darmowych warsztatach podnoszących wiedze 

i kwalifikacji animatora kultury.
Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 152.650,00 zł. Środki 

pozyskane przez Gminne Centrum Kultury to kwota 71 315 (środki unijne, darowizny m.in. 

Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji ORLEN Dar Serca, środki finansowe Towarzystwa 

inicjatyw Twórczych „Ę”).

4.8 Sport, turystyka, rekreacja

Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych 
i samorządu gminnego. Gmina co roku wspiera aktywność fizyczną mieszkańców gminy. 

Sama organizuje, a także wspiera rzeczowo, finansowo oraz promocyjnie organizacje 

sportowe w różnego rodzaju zawodach czy turniejach. Baza sportowa Gminy Dąbrówka
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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 (m.in. 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 „A” grupy I mazowieckiej. W ramach klubu prowadzone są także treningi oraz szkolenia 

w zakresie zajęć piłki nożnej. W ostatnim sezonie 2020/2021 klub zajął 8 miejsce w A-klasie 

- Grupa I okręg Warszawa. W 2021 roku powstała sekcja futsalu czyli piłka halowa i mecze 

rozgrywane były na hali sportowej im. Cichociemnych w Dąbrówce. Klub zajął 3 miejsce w 

III lidze. W 2021 roku klub otrzymał 10.000 zł darowizny od Fundacji Orlen. Dzięki hojności 

firmy Orlen klub zakupił nowy sprzęt piłkarki.

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.

Rok 2021 był dużo korzystniejszym rokiem dla zawodników i trenerów niż rok ubiegły. 

Sytuacja w klubie się unormowała. Zawodnicy nieprzerwanie trenowali cały rok, co było 
widoczne w wynikach uzyskiwanych podczas gier ligowych. W sezonie wakacyjnym klub 

przy wsparciu Urzędu Gminy Dąbrówka zorganizował dla dzieci z gminy wypoczynek we 

Władysławowie, na który wyjechało 54 dzieci.

Od kwietnia 2021 r. w lidze organizowanej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej 

reprezentuje naszą gminę cztery roczniki: Młodzik - zawodnicy urodzeni w roku 2009, Orlik - 
zawodnicy urodzeni w roku 2011, Żak - zawodnicy urodzeni w roku 2012 i 2013, Żak - 

zawodnicy urodzeni w roku 2014 i 2015. Dodatkowo grupą trenującą, ale nie grającą w lidze 
był zespół Przedszkolaków-zawodników urodzonych w 2016 i 2017 roku. Zawodnicy od 

marca do listopada rozgrywali swoje mecze ligowe, z czego najstarszy zespół młodzików 

zajął w swojej grupie pierwsze miejsce i uzyskał awans do III ligi Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej.
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W grudniu zespół „MUKS Dąbrówka” włączył się w charytatywną pomoc „Gramy dla Laury” 

organizując całodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy Dąbrówka. Turniej ten 

został zorganizowany oraz przeprowadzony charytatywnie a wszystkie osoby pomagające 

podczas tego wydarzenia pracowały w formie wolontariatu.

Dodatkowo w celu uczczenia 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, Międzyszkolny 

Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka” zorganizował w czerwcu imprezę biegową dla 

dzieci i młodzieży z powiatu wołomińskiego „NORWID WIECZNIE ŻYWY” na boisku i bieżni 

przy szkole podstawowej w Dąbrówce. Środki na organizację oraz przeprowadzenie tej 
imprezy klub pozyskał z grantu organizowanego przez powiat wołomiński, oraz od 

prywatnych sponsorów. Dodatkowo w 2021 roku klub otrzymał dotację z Urzędu Gminy 

Dąbrówka w kwocie 10 000 zł.

Celem klubu jest organizacja oraz pomoc w organizacji imprez sportowych na terenie gminy 

Dąbrówka, pozyskiwanie dotacji od innych instytucji na rozwój sportu dziecięcego, 

organizacja wypoczynków zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Dąbrówka, godne reprezentowanie Gminy Dąbrówka podczas rozgrywek Mazowieckiego 

Związku Piłki Nożnej, poszerzenie oferty zajęć sportowych o inne dyscypliny sportu.

Największym problemem wynikającym z zadań statutowych jest brak pełnowymiarowego 

boiska do piłki nożnej na terenie Gminy Dąbrówka. Niestety zespół Młodzików od dwóch lat 

zmuszony jest grać na boisku w Wyszkowie, a od następnego sezonu także zespół orlików 
będzie swoje mecze rozgrywał w Wyszkowie. Na boisku w Dąbrówce ze względu na swój 

wymiar możliwe jest rozgrywanie tylko meczów do maksymalnie 7 zawodników w jednym 

zespole, natomiast zespół młodzików już od wiosny będzie grał po 11 a zespół orlików po 9.

Gmina Dąbrówka stawia również na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej, a 

sielski klimat sprzyja wypoczynkowi i aktywności ruchowej. Doskonałym miejscem rekreacji 

są też ogólnodostępne place zabaw dla dzieci, które znajdują się w niektórych 

miejscowościach.

Na terenie gminy istnieją doskonałe warunki do chodzenia z kijkami, dlatego też dużą 

popularnością, nie tylko wśród mieszkańców gminy, cieszy się nordic walking.

Szlak NW Zielony
Najkrótszy z trzeb dostępnych szlaków NW w gminie Dąbrówka. Zaczyna się w centrum 

miejscowości Kuligów i wiedzie przy brzegu rzeki Bug do terenów zalesionych w stronę 

ujścia rzeki następnie łąkami wraca do Kuligowa. Długość szlaku to ok. 4 km.

SZLAK NW Czerwony:
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Szlak o długości trochę ponad 10 km to ok 2 godzinny spacer przez tereny Kuligowa i 

Stasiopola. Sama natura -  lasy i pola, szlak specjalnie omija tereny zabudowane żeby każdy 

spacerujący mógł poczuć się jak bezdrożach oddalonych nie o 30 ale o 300 kilometrów od 

Warszawy.

Przez gminę przebiegają szlaki pieszo-rowerowe: Dąbrówka - Lasków (1400m) oraz Józefów 

w stronę Ostrówka (około 1 km) oraz piesze szlaki turystyczne:

Dookoła Dąbrówki (36 km): szlak czerwony
Szlak prezentuje naturalne piękno gminy Dąbrówka. Rozpoczyna swój bieg w Kuligowie 

miejscowości położonej w pięknej okolicy nadbużańskich rozlewisk, kończy się także w 

Kuligowie więc jest to pętla której niespełna 40 kilometrowy przebieg pozwoli nam 

rozkoszować się widokami lasów, łąk i pastwisk, które mimo tak bliskiej odległości stolicy 

przetrwały w swoim naturalnym kształcie.

Dręszew -  Trojany (10 km): szlak żółty
10 kilometrowa część dłuższego szlaku na terenie powiatu wołomińskiego. Cały szlak o 

długości ok 65 km biegnie z Wyszkowa wzdłuż rzeki Bug do Głuch gdzie urodził się C. K. 

Norwid i zawraca na terenach gminy Dąbrówka do Loretto nad Liwcem, w którym znajduje 
się Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

Kultura fizyczna

Niestety w związku obowiązującymi przepisami i zaleceniami/wytycznymi w zakresie działań 

mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2, w 2021 r. 

odbyły się tylko:

Letnie Grand Prix Gminy Dąbrówka w siatkówce plażowej pod patronatem Wójta Gminy 

Dąbrówka Radosława Korzeniewskiego: 26.06.2021 r. -  Chruściele, 10.07.2021 r. -  Kołaków,

17.07.2021 r. -  Trojany, 24.07.2021 r. -  Sokołówek, 31.07.2021 r. -  Kuligów, 7.08.2021 -  

Dąbrówka. Każda drużyna grająca w finale otrzymała pamiątkowy medal, zaś zwycięzcy 

puchary.

Rodzinny piknik biegowy -  „Norwid wiecznie żywy”, organizowany przez MUKS 

„Dąbrówka” - 12 czerwca 2021 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt Radosław 

Korzeniewski.

Świąteczny Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Laury” -  12 grudnia 2021 r. Patronat: Wójt 

Gminy Dąbrówka, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka.
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Gmina Dąbrówka w celu doceniania i uznania osiągnięć sportowych zawodników, finansuje 

nagrody sportowe, (dyplomy, medale, puchary, wyróżnienia). Samorząd również stwarza 

warunki oraz wpływa na rozwój różnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych, 

zapewniając na ten cel środki finansowe w budżecie Gminy.

4.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy Dąbrówka jest 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 3 

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 189, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo- 

gaśniczych. W 2021 r. było 335 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednostki 

Ochotniczych Straży na terenie gminy posiadają 16 samochodów pożarniczych, które 

wyposażone są we wszelki sprzęt i urządzenia 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.

4.10 Promocja

Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest budowanie 

wizerunku Gminy Dąbrówka jako miejsca atrakcyjnego do życia i odpoczynku ale również 

miejsca atrakcyjnego do prowadzenia inwestycji, także tych na większą skalę. 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.
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Promocja Gminy Dąbrówka w 2021 roku 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 oraz 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. Z relacji naszych mieszkańców oraz z ilości udostępnień i wyświetleń 

materiałów wynika, że filmy (ok. 2-4 minutowe) cieszyły się dużą popularnością; Od 1 

stycznia do 31 grudnia 2021 roku serwis Facebook pozyskał 2800 nowych 

obserwatorów. Łączna liczba osób, które polubiły urząd na jego profilu, na koniec 
roku wyniosła 2637 osób.;

> 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. Czasopismo 

rozpowszechniane jest nieodpłatnie w nakładzie ok. 2500 egzemplarzy;
> publikacje w prasie lokalnej: gównie w „Moja Gazeta Regionalna” (umowa o stałej 

współpracy), sporadycznie w: „Kurier W”, „Życie Powiatu na Mazowszu”, „fakty.wwl”, 

„Wieści Podwarszawskie”, „Wiadomości.pw";

> audycje radiowe: wywiady: serwis internetowy wwl24 wiadomości powiatu 

wołomińskiego; „Życie powiatu na Mazowszu”;
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> ogłoszenia oraz informacje na tablicach ogłoszeniowych (w każdym sołectwie, 

wywieszane tam plakaty i różnego rodzaju informacje stanowią istotną formę dotarcia 

do mieszkańców, zwłaszcza dla tych, którzy nie korzystają z Internetu;

> aplikacja MY Local News -  korzystając z aplikacji można dowiedzieć się o wszystkich 

wydarzeniach jakie były i dopiero wydarzą się w naszej gminie

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku września trwał Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań 2021. Za spis na terenie gminy Dąbrówka odpowiadało pośrednio 

Gminne Biuro Spisowe powołane spośród pracowników Urzędu.

Promocja Gminy Dąbrówka poprzez imprezy i wydarzenia:

Organizatorami wydarzeń są: Gmina Dąbrówka, gminne jednostki: Gminne Centrum Kultury 

w Dąbrówce, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce, jak również organizacje społeczne, 

sołectwa i grupy mieszkańców. Gmina Dąbrówka dąży do tego, aby oferta wydarzeń 
zaspokajała zapotrzebowanie różnorodnych grup mieszkańców i odwiedzających gminę, 

oraz sprzyjała rozwojowi życia społecznego i kulturalnego.

Ważnymi cyklicznymi imprezami w gminnym kalendarzu są obchody:

Weller 2. Kołaków ’44
Obchody 77. rocznicy zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę „Imbryk" w Kolakowie -

9.04.2021 r. Z powodu pandemii, obchody miały bardziej kameralny i symboliczny wymiar 

ale jak zawsze były wyrazem pamięci historycznej i obywatelskiej świadomości. Jak zawsze 

było bardzo uroczyście i podniośle. W specjalnej transmisji online można było zobaczyć 

rekonstrukcję zrzutu komandosów z 1944 roku.

Huzarzy Śmierci -  Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920
Huzarzy Śmierci -  Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 -  impreza plenerowa: 21.08.2021 
r. Odbyły się pokazy ułanów oraz specjalnej jednostki interwencyjnej BOA oraz 

okolicznościowe pikniki: policyjny i ekologiczny oraz koncerty muzyczne: Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji oraz recital Mateusza Mijała. Dodatkowo odbyło się wiele oficjalnych 

uroczystości oraz wydarzeń towarzyszących. Obchody odbyły się w reżimie sanitarnym.

200. rocznica chrztu Cypriana Norwida
Z okazji obchodów jubileuszu chrztu Cypriana Norwida odbyły się liczne gminne uroczystości 

i wydarzenia. Był to niezwykły "norwidowski festiwal" aktywności i form artystycznych z 

pogranicza różnych dyscyplin sztuki. W programie obchodów znalazł się między innymi
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wspaniały koncert pt. „Fortepian Chopina" w wykonaniu artystów Filharmonii Kameralnej w 

Łomży. Była to niezwykła podróż w świat dźwięków, melodii, które tak silnie zdeterminowały 

twórczość wybitnych Polaków. Wydarzeniem o zupełnie innym charakterze, lecz nie mniej 

magicznym był pokaz niezwykłej techniki dynamicznego malowania kolorowym piaskiem. W 

unikalny, przepiękny i wzruszający sposób, piaskowymi obrazami zostało ukazane 

„Dzieciństwo Cypriana Norwida". Nie zabrakło też występu artystycznego uczniów Szkoły 

Podstawowej im C.K. Norwida w Dąbrówce. Gmina oraz władze samorządowe są 

kustoszami wszelkich śladów pamięci o wybitnym Polaku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Biskup Diecezji Warszawsko -Praskiej Romuald 

Kamiński, Adam Lubiak Starosta Wołomiński.

Dodatkowo z okazji obchodów 200. Rocznicy urodzin C.K. Norwida - Gmina realizowała 

wspólnie z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łochowie zadanie popularyzujące 

200.lecie urodzin Cypriana Kamila Norwida, w formie publikacji pt. Kraina Norwida 1821- 
2021.

Gmina Dąbrówka została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. 

Stowarzyszenie “Metropolia Warszawa” integruje gminy i powiaty metropolii warszawskiej. 

Głównym jego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego i rozwój społeczno- 

gospodarczy metropolii warszawskiej. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa reprezentuje 

kilkadziesiąt JST podczas prac o większą alokację funduszy unijnych dla metropolii na lata 
2021-2027 oraz przy opiniowaniu i konsultowaniu takich zagadnień jak: edukacja, 

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, transport publiczny oraz innymi ważnymi dla 
mieszkańców sprawami.
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DĄBRÓWKA
nowy członek

Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

WITAMY!
Stowarzyszenie #MetropoliaDziała
Metropolia Warszawa # S i | n y S a m O r Z ą d

Rysunek nr 29. Metropolia Warszawska

Gmina Dąbrówka w publikacji „ekoMazowieckie -  przyszłość i rozwój”. Publikacja wraz z 

wersją multimedialną na stronie internetowej. Projekt, który przedstawił możliwości i 

perspektywy postępu, dynamizacji oraz efektywnej polityki rozwojowej i społecznej gminy 

Dąbrówka a także pozwolił zaprezentować jej atuty i dokonania.
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Urząd Gminy Dąbrówka
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Gmina Dąbrówka położona jest w contralnoj 
czpśo woj mazowieckiego w powiecie woło
mińskim.

To nowoczesna gmina, klórei mieszkańcy, 
a przede wszystkim władze samorządowe, 
doskonale rozumieją wyzwania współczesno
ści. RozwOj oznacza me tytko inwestycje go
spodarcze. ale również wzmacnianie kapitału 
ludzkiego Wspólne kreowane I wspierane 
wszystkich nowych Inicjatyw oraz przed- 
slfw zIfO . zarówno przez meezkarioów. jak 
i same władze, przekładają a ą  na kolejne suk
cesy Gminy Dąbrówka

Z ziemią dąbrowiecką związany jesl wybitny 
polski poeu. prozaik, dramalopearz, eseista 
gratik. malarz. rzaZblarz i Mozol • Cyprian 
Norwid. Tutaj był ochrzczony, a  w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świylego w Dąbrówce 
znajduje słą tablica upamrąimająca to wyda
rzenie.

Gmina Dąbrówka to Idealna lokaśzacja do 
prowadzenia beneeu i inwestycji także tych 
na dużą skalą, ale muszą być ona bez ne
gatywnego wpływu na środowisko naturame. 
które d a  naszej gminy jest prawdziwym skar
bem Południową cześć gmeiy przecina droga 
ekspresowa S8 którą do stolicy jest zaledwie

25 km 1 tu znajdują tle  naynleneywniej rozwi
jające sra tereny Mamy zarejestrowanych po
nad 480 firm działających w siarze produkcji 
i usług. Obecnie na terenie naszej gminy w Ma- 
łopotu realizowana jest budowa największego 
i najnowocześniejszego Centrum logistyczne
go sraci handkiwej .Żabka'. Magazyn bydzw 
przyjazny środowisku i budowany w duchu 
ekologa i zrównoważonego rozwoju Gmrte 
inwestuje w ochronę środowiska - przykładem 
ekoinwestycjl jest również przebudowa szkoły 
we W izeborach. gdzie zostaną zamontowane 
panele totowoltalczne

Warto !u przy/echaC by odpocząć.
lub zainwestować

The Commune ot Dąbrówka is locaied in the 
central pert ot the Mazowieckie Vomodeship. 
In the Powal ot Wołomin.

It is a modem commune. where Inhabitants 
and matmy local authorities pertecDy undar- 
stand the challenges ot oomemporaneity. Oe- 
relopmen! does not onty mean aconomtc im e- 
stments but aiso strongthenng human Capital. 
The common creation and support ot all new 
inąiatlras and enterprleee eąher by InhąMants

or euthontrae ara isneded m subsepuent auc- 
cessee ot the Commuta ot Dąbrówka

A prominent Polish poet. proce wnter. piayw- 
right. essayist. graphic designer, painter 
sculptor. and philosopher - Cyprian Norwid 
is related to the Land ot Dąbrówka. He was 
baptized here and there is a board oommamo- 
ratmg the etrent in the Church ot the Etevątlon 
ol the Hoty Cross si Dąbrówka.

The Commune ot Dąbrówka a  an Ideał k>- 
cation for runnłng a business and makmg in- 
uestments. ałso large-scale ones. though they 
carmot haye a negathre impact on natural or,vi- 
ronment which a  a great treasure lor our oom- 
mune The Southern pan ot our commune is 
croesed by the S8 eipress road. wheh leads 
to the Capital (onty 25 kmj. and m a « the pla
ce where the most mteneely developłng areas 
are situaled. There ara mora than 480 rsgi- 
stered companies hmctionng wątwi the are
as ol producbon and aanrlces Currenłly. the 
conetnjction ol the grealest and most modern 
logistćs center ot .Żabka' sales network a  be- 
Ing carned out on ttw area ot our commune 
In Matopole The werehouee wiś be smtron- 
ment-tnenrśy and built n  the splnt ol eootogy 
and austainabłe datratopmam The oommune 
inussls n  enyironrnent protectlon - an eiam ple 
ot eco-lrraetlments It ałso the reconttniolion 
ot the school m Wszebory where pholouoltaic 
paneis w * be instaltod

» a  wotth coming here to raóur .
Orimrast
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Rysunek nr 30. Metropolia Warszawska

26 czerwca 2021 r. Wójt Radosław Korzeniewski uczestniczył w III edycji akcji sprzątania 

Kołakowskiego lasu. Organizatorzy otrzymali wsparcie z gminy Dąbrówka oraz włodarza 
gminy (kontenery na śmieci, rękawiczki ochronne, worki na śmieci);

> współorganizacja Pleneru Malarskiego „Oko sztuki”, który odbył się od 6.07.2021 r. 

do 15.07.2021 r. Wydarzenie promowało gminę Dąbrówka, jej walory krajobrazowe, 
obszar Natura 2000, architekturę pałacu w Ślężanach. W plenerze uczestniczyli 

mieszkańcy gminy, którzy mieli okazje zaprezentować swoje prace na wystawie 

poplenerowej na terenie skansenu w Kuligowie. W ramach projektu odbyły się
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również rodzinne warsztaty na terenie pałacu w Ślężanach. Ponad 30 twórców 

wystawiło swoje prace.

> Gmina współfinansowała 16 Plener Artystyczny „Kuligów 2021”, odbywający się od

7.08.2021 r. do 22.08.2021 r. w Kuligowie. Plener jest cyklicznym wydarzeniem 

kulturalnym, promującym lokalne dziedzictwo kulturowe Gminy Dąbrówka. 

Zwieńczeniem pleneru była wystawa XVI Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego 

„Kuligów 2021” podczas Festiwalu Smaku Tradycji organizowanym z okazji 

Europejskich Dni Dziedzictwa. Wernisaż odbył się 19.09.2021 r. w Fabryczce w 

Wołominie.
> w maju 2021 roku Gmina Dąbrówka przy współpracy z Fundacją Obserwatorium 

Zrównoważonego Rozwoju wydała publikację „Przydrożne kapliczki i krzyże w gminie 

Dąbrówka. To niezwykły katalog, stanowiący pierwszą próbę zewidencjonowania 

przydrożnych kapliczek i krzyży, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrówka. Album 

to publikacja o charakterze pionierskim, stanowiącym wartościowy przyczynek do 

dalszych, pogłębionych badań nad obiektami małej architektury sakralnej na terenie 

naszej gminy;
> wsparcie finansowe oraz promocyjne, Patronat Wójta Gminy oraz Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu przy V Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 

zorganizowanym 7.12.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Józefowie.

W ramach promocji #szczepimysię Urząd Gminy zakupił gadżety promocyjne z 
indywidualnym oznakowaniem #szczepimysie: magnesy ze sklejki, listy zakupowe, 

długopisy, parasole, słuchawki LUK. windery, rollupy, banery, ulotki informacyjne.

Dodatkowymi formami promocji były:

s  realizacja i streaming on-line z obchodów 77 rocznicy zrzutu Cichociemnych -  

operacja Weller 2. Kołaków’ 44, (10.04.2021 r.);

S produkcja i postprodukcja filmu zapowiadającego obchody 77 rocznicy zrzutu 

Cichociemnych -  operacja Weller 2. Kołaków '44;
s  produkcja i postprodukcja felietonu filmowego o inwestycji (Żabka) znajdującej się na 

terenie gminy Dąbrówka;

s  produkcja i postprodukcja filmu (felietonu) z bieżących wydarzeń w gminie (okres -  9-

12.2021 r.);

s  produkcja i postprodukcja filmu (felietonu) promującego uroczystości w Kuligowie 

„Huzarzy Śmierci-Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920";
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s  produkcja i postprodukcja filmu video z obchodów - uroczystości w Kuligowie pt.

„Huzarzy Śmierci-Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920”;

s  produkcja i postprodukcja filmu z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców Gminy

Dąbrówka w 2021 roku;

4.11 Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości organizuje gmina. Od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888 ze zm.,) mówiący o tym, że rada gminy ma obowiązek zorganizowania odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 

prawo do organizacji odbierania odpadów, od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Korzystając z przysługującego prawa Gmina może objąć systemem wszystkich właścicieli 

takich nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości. Ze względu na 

przeprowadzoną analizę, w której stwierdzono, iż odpady komunalne powstające w wyniku 

działalności gospodarczej oraz z działek rekreacyjnych w znacznym stopniu zwiększają ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych, a tym samym zwiększają koszt odbioru odpadów 

komunalnych ogółem. Następstwem tego, w porównaniu do roku 2020 w związku z trudną 

sytuacją Gminy związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 
zasadniczym było ograniczenie zakresu świadczenia usługi poprzez wyłączenie z gminnego 

systemu działalności gospodarczych oraz działek rekreacyjnych. Gmina Dąbrówka 
zorganizowała odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz 

jednostek organizacyjnych gminy, a także placówek oświatowych.

Usługi w powyższym zakresie od stycznia do grudnia w 2021 roku świadczyła firma MPK 

PURE HOME z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.

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. W porównaniu do roku poprzedniego nie zmieniła się 

wysokość stawki oraz sposób zbierania odpadów komunalnych. Wysokość opłaty zależała 
od tego, czy odpady komunalne były zbierane selektywnie czy też nie. Właściciele 

nieruchomości zobowiązani zostali do selektywnego zbierania odpadów.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wynosiła:
S od nieruchomości zamieszkanej:
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33,00zł/osobę/miesiąc w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

132,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

•/ od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność jednostek 

organizacyjnych gminy oraz placówek oświatowych stawka za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik 120 I -  5,90 z zł/pojemnik/miesiąc,

b) pojemniki 240 I -  11,80 zł/pojemnik/miesiąc,

c) pojemnik 1100 I -  54,10 zł/pojemnik/miesiąc;

s  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku 

nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

wynosi:
a) za pojemnik o pojemności 120 I - w wysokości 23,60 zł;

b) za pojemnik o pojemności 240 I - w wysokości 47,20 zł;

c) za pojemnik o pojemności 1100 I - w wysokości 216,40 zł;

d) za worek o pojemności 120 I - w wysokości 67,60 zł.

Zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami obowiązujące w 2021 roku:
Pierwszym zwolnieniem w 2021 r. była zniżka 20% opłaty w gospodarstwach domowych, w 

których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), lub rodziny wielodzietne, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 

z późn. zm ). Zniżka ta wynosiła 6,60 zł, a opłata z uwzględnieniem ww. zniżki wynosiła 

26,40 zł od osoby.

Drugim zwolnieniem, było zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości

5,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć 

aktualizację deklaracji.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których prowadzona 

była działalność jednostek organizacyjnych gminy oraz placówek oświatowych opłaty za 

gospodarowanie odpadami 2021 r. uiszczane były miesięcznie z dołu w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca.
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Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2021 r. ogółem 3 437 

nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe oraz jednostki organizacyjne gminy oraz 

placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka.

L.p. Rodzaj nieruchomości
Ilość deklaracji (stan na 31.12.2020 r.)
Selektywna zbiórka Razem

1. Nieruchomości zamieszkałe 3 240 3 240
2. Jednostki organizacyjne gminy oraz 

placówki oświatowe.
5 5

Razem: 3 245 3 245
Tabela nr 56. Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2021

Właściciele nieruchomości deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i 

sposób zbierania odpadów. W 2021 roku liczba mieszkańców ujęta w deklaracjach wynosiła 
8 699.

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 były w postaci selektywnej. Sposób 

ten 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 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których prowadzona była 

działalność jednostek organizacyjnych gminy oraz placówek oświatowych, odbierane były 

sprzed posesji zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W związku z tym, że Gmina Dąbrówka wyłączyła z gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -  

wypoczynkowe oraz nieruchomości, na których prowadzona była działalność gospodarcza. 

Nieruchomości te zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), zobowiązane są do udokumentowania w formie umowy 

korzystania z usług wykonywanych prze przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Łączna ilość zebranych odpadów na terenie Gminy Dąbrówka w 2021 roku 

wynosi 3 889,7080 Mg*
* Mg - jednostka masy odpowiadająca tonie.
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Masa wybranych odpadów odebranych z terenu 
gminy w 2021 r. [Mg]

■ Zmieszane odpady komunalne 2839,5600

■ Szkło 211,5600

■ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 7,3200

■ Bioodpady 94,0800

■ Odpady budowlane i rozbiórkowe 106,5600

■ Odzież 5,8200

■ Papier i tektura 124,3840

■ Tworzywa sztuczne 265,0900

■ Wielkogabaryty 362,2000

■ Zmieszane odpady opakowaniowe 4,8340

■ Zużyte opony 15,6600

Wykres nr 24. Masa wybranych odpadów odebranych z terenu gminy w 2021 r.[Mg]

Na wykresie przedstawiono podstawowe frakcje odpadów zebranych z terenu Gminy 

Dąbrówka w 2021 roku. Największą ilość odpadów stanowiły odpady zmieszane komunalne. 
Na ilość odpadów zmieszanych komunalnych wpłynął fakt, iż mieszkańcy nie segregowali 

odpadów we właściwy sposób. Najmniejszą ilość odpadów stanowiły tekstylia. Gmina 

Dąbrówka nie określiła limitów przekazywanych odpadów przez mieszkańców, 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.
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Na terenie Gminy Dąbrówka w 2021 r. usunięto 5,9800 Mg odpadów z nielegalnych 

wysypisk. Dla porównania w 2020 r. było ich aż 26,00 Mg. Wszelkie odpady były usuwane na 

bieżąco.

W 2021 r. Gmina Dąbrówka otrzymała z WFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie na 

zadanie związane z usunięciem i unieszkodliwianiem azbestu. W ramach dofinansowania 

odebrano i unieszkodliwiono 172,00 Mg odpadów zawierających azbest od mieszkańców. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 60000,80 zł z czego Gmina Dąbrówka otrzymała dotację w 

wysokości 30 000,00 zł.
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V. ADMINISTRACJA

5.1 Zatrudnienie i struktura organizacyjna urzędu

W Urzędzie Gminy Dąbrówka średniorocznie w 2021 r. zatrudnionych było 37 osób (w tym 1 

osoba w ramach prac interwencyjnych).

Podział zadań i kompetencji określa regulamin organizacyjny.

Zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 lipca 2019 r. został 

wprowadzony nowy regulamin, który znacząco uporządkował i określił w sposób 

szczegółowy:

• organizację, zadania Urzędu i zasady funkcjonowania,

• zakres działania i kompetencje osób zajmujących stanowiska kierownicze,

• zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych w Urzędzie,

• strukturę organizacyjną Urzędu,

• zasady kontroli

5.2 Skargi na działalność Wójta

Na podstawie art. 229 pkt 3 Rada Gminy rozpatruje skargi na działalność Wójta Gminy. Po 

wpłynięciu skargi do Rady Gminy na działalność Wójta, przekazywana jest do właściwej 

komisji, celem rozpatrzenia zasadności.
W 2021 roku komisją właściwą do badania zasadności zarzutów podnoszonych 
w skargach była Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrówka, powołana przez 

Radę Gminy do kontrolowania m.in. działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz jednostek pomocniczych gminy.

W 2021 r. do Rady Gminy Dąbrówka wpłynęły 2 skargi, żadna z nich nie dotyczyła skargi na 

działalność Wójta Gminy Dąbrówka. W Urzędzie Gminy Dąbrówka prowadzony jest 

szczegółowy rejestr w postaci zestawienia skarg i wniosków umożliwiający monitorowanie 

sposobu załatwienia skarg. Informacja o rozpatrzonych w 2021 roku skargach i wnioskach 

przedstawiona została Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie do 31 marca 2022 roku.
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Lp. Data wpływu
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Tabela nr 57. Rozparzenie skarg na działalność Wójta Gminy Dąbrówka
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Dla porównania w 2020 r. wpłynęła 1 skarga na działalność Wójta.

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.

Rada Gminy Dąbrówka liczy 15 radnych. W dniu 3 lutego 2021 r. wygasł mandat Pani Edyty 

Zaręba. W związku z zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2021 r. wyborami uzupełniającymi 

pan Adam Gzowski został wybrany na Radnego Gminy Dąbrówka. W kadencji 2018-2023 

funkcje Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówka pełni Pani Agnieszka Gryglas, a 

Wiceprzewodniczącym Rady jest Pan Sławomir Krzysztof Rosa. W Radzie Gminy Dąbrówka 

funkcjonują następujące komisje stałe:

1. Komisja Rewizyjna;

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
3. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego;

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
5. Komisja Budżetowo - Finansowa;
6. Komisja Rozwoju i Gospodarki Mieniem Komunalnym;

7. Komisja Gospodarcza.

Stałe komisje Rady Gminy Dąbrówka działają w oparciu o zatwierdzone roczne plany pracy. 

Sesje Rady Gminy Dąbrówka są jawne, otwarte dla wszystkich. Z każdego posiedzenia 

publikowane są protokoły oraz od początku 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.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela I. Działalność Rady Gminy Dąbrówka w 2021 roku.

Odbyte sesje, w tym: 8

Podjęte uchwały: 92

W okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku Rada Gminy Dąbrówka podjęła 
ogółem 92 uchwały.

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
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Lp. Data podjęcia Tytuł uchwały Przebieg realizacji

1. XXIII.198.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021- 2032

Uchwalono uchwałę wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Dąbrówka na lata 2021 -  2032.

2. XXIII.199.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2021-2032

Uchwalono budżet Gminy Dąbrówka na 2021 rok.

3. XXIII.200.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka na 2021 rok.

Zatwierdzono plan Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

4. XXIII.201.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie przyjęcia Gminnego programu 
Wspierania Rodziny na 2021- 2032

Przyjęto Gminny program Wspierania Rodziny na 
2021-2032.

5. XXIII.202.2021 15 luty 2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych.

Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych.

6. XXIII.203.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Ślężany gmina Dąbrówka

Przystąpiono do nadania nazwy drodze 
wewnętrznej położonej w miejscowości Ślężany 
gmina Dąbrówka.

7. XXIII.204.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie nadania nazw drogom gminnym 
położonym w miejscowości Ludwinów, gmina 
Dąbrówka

Przystąpiono do nadania nazwy drogom gminnym 
położonym w miejscowości 
Ludwinów, gmina Dąbrówka.

8. XXIII.205.2021 15 luty 2021 r. W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej Przystąpiono do nadania nazwy drodze gminnej
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w miejscowości Dąbrówka, gmina Dąbrówka położonej w miejscowości Dąbrówka, gmina 
Dąbrówka.

9. XXItl.206.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie nadania nazwy drodze publicznej 
położonej w miejscowości Sokołówek, gmina 
Dąbrówka

Przystąpiono do nadania nazwy drodze publicznej 
położonej w miejscowości Sokołówek , Gmina 
Dąbrówka.

10. XXIII.207.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Ślężany gmina Dąbrówka.

Przystąpiono do nadania nazwy drodze 
wewnętrznej położonej w miejscowości Ślężany, 
gmina Dąbrówka.

11. XXIII.208.2021 15 luty 2021 r.
W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Petycja przeciwko masowych szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 uchwałą Rady Gminy 
Dąbrówka nie została uwzględniona.

12. XXIII.209.2021 15 luty 2021 r.

W sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka w 
2021 r.

Przyjęto program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Dąbrówka w 2021.

13. XXIII.210.2021 15 luty 2021 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 1/6/2018 Rady Gminy 
Dąbrówka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Dąbrówka i ustalenia jej składu

Zmieniono skład osobowy komisji Skarg Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Dąbrówka.

14. XXIV.211.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej 
w miejscowości Czarnów gmina Dąbrówka.

Nadano nazwę drodze gminnej położonej w 
miejscowości Czarnów, gmina Dąbrówka ulicę 
„Bajeczna”.

XXIV.212.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej 
w miejscowości 
Ślężany gmina Dąbrówka

Nadano nazwę drodze gminnej położonej w 
miejscowości Ślężany, gmina Dąbrówka ulicę 
„Agawy".
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15. XXIV.213.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej 
w miejscowości Kołaków gmina Dąbrówka

Nadano nazwę drodze gminnej położonej w 
miejscowości Kołaków, gmina Dąbrówka ulicę 
„Nowa”.

16. XXIV.214.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej 
w miejscowości Dąbrówka gmina Dąbrówka

Nadano nazwę drodze gminnej położonej w 
miejscowości Dąbrówka, gmina Dąbrówka ulicę 
„Radosna”.

17. XXIV.215.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej przez Gminę Dąbrówka

Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości 
gruntowej przez Gminę Dąbrówka działek 
położonych w obrębie 0005 Dąbrówka gm. 
Dąbrówka oznaczonych numerami: 73/1.

18. XXIV.216.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej przez Gminę Dąbrówka

Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości 
gruntowej przez Gminę Dąbrówka działek 
położonych w obrębie 0017 w 
miejscowości Małopole gm. Dąbrówka oznaczonych 
numerami: 456/3.

19. XXIV.217.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie dopłaty z budżetu gminy do taryfy za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ustalono dopłatę z budżetu Gminy Dąbrówka do 
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 
wysokości 3,39 zł. netto do 1 m3 na okres od dnia 
01.04.2021 r. do dnia 09.02.2022 r.

20. XXIV.218.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032

Zmieniono uchwałę wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Dąbrówka na lata 2021 -  2032.

21. XXIV.219.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2021 rok

Zmieniono uchwałę budżetową Gminy Dąbrówka na 
2021 rok.

22. XXIV.220.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie obrony 
prawdy, godności i wolności człowieka

Postanowiono nie uwzględnić petycji z dnia 
22.10.2020r. w sprawie obrony prawd, godności i



wolności człowieka.

23. XXIV.221.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Pozostawiono bez rozpatrzenia petycję z dnia 
10.12.2020 r. dotyczącej masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2.

24. XXIV.222.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego

Postanowiono nie uwzględniać petycji z dnia 
04.03.2021 r. dotyczącej poparcia Rządu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

25. XXIV.223.2021
29 marzec 
2021 r.

W sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Dąbrówka 
uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, tj. słupów oświetlenia drogowego 
stanowiących własność Gminy Dąbrówka

Powierzono Wójtowi Gminy Dąbrówka uprawnienia 
do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tj. 
słupów oświetlenia drogowego stanowiących 
własność Gminy Dąbrówka.

26. XXV.224.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrówka na lata 2020- 
2024

Rada Gminy Dąbrówka przyjęła „Aktualizację Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrówka na 
lata 2020-2024”.

27. XXV.225.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody nanabycie nieruchomo: 
gruntowej
przez Gminę Dąbrówka

Wyrażono zgodę na 
nabycie nieruchomości gruntowej 
przez Gminę Dąbrówka w msc. Kuligów.

28. XXV.226.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody nanabycie nieruchomo: 
gruntowej
przez Gminę Dąbrówka

Wyrażono zgodę na 
nabycie nieruchomości gruntowej 
przez Gminę Dąbrówka w msc. Wszebory.

29. XXV.227.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody nanabycie nieruchomo: 
gruntowej
przez Gminę Dąbrówka

Wyrażono zgodę na
nabycie nieruchomości gruntowej
przez Gminę Dąbrówka w msc. Ślęźany.

30. XXV.228.2021 28 kwietnia W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Nadano nazwę „ Przedwiośnie” drodze wewnętrznej
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2021 r. położonej w miejscowości Cisie gmina Dąbrówka położonej w miejscowości Cisie gmina Dąbrówka.

31. XXV.229.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie nadania nazw drogom położonym w 
miejscowości Cisie gmina Dąbrówka

Nadano nazwy „ Letnia" - działka ewid. o nr 149, 
„Jesienna” - działka ewid. o nr 197, drogom 
położonym w miejscowości Cisie gmina 
Dąbrówka.

32. XXV.230.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrzr 
położonej w miejscowości Trojany gmina Dąbrówka

Nadano nazwę „Osiedlowa” drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Trojany gmina Dąbrówka.

33. XXV.231.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej 
w miejscowości Ślężany, gmina Dąbrówka

Nadano nazwę „ Lawendowa" drodze gminnej 
położonej w miejscowości Ślężany, gmina 
Dąbrówka.

34. XXV.232.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej 
w miejscowości Dąbrówka, gmina Dąbrówka

Nadano nazwę „ Szczęśliwa” drodze gminnej 
położonej w miejscowości Dąbrówka, gmina 
Dąbrówka.

35. XXV.233.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej 
w miejscowości Czarnów, gmina Dąbrówka

Nadano nazwę „ Zaczarowana” drodze gminnej 
położonej w miejscowości Czarnów, gmina 
Dąbrówka.

36. XXV.234.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Karolew - Południe” dla obszaru 
położonego w miejscowości Karolew, gmina 
Dąbrówka

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Karolew - 
Południe” dla obszaru położonego w miejscowości 
Karolew, gmina Dąbrówka.
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37. XXV.235.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032

Zmieniono uchwałę wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Dąbrówka na lata 2021 -  2032.

38. XXV.236.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2021 rok

Zmieniono uchwałę budżetową Gminy Dąbrówka na 
2021 rok.

39. XXV.237.2021
28 kwietnia 
2021 r.

W sprawie wystosowania apelu dot. zmiany 
przepisów dotyczących projektowania i budowy 
kanałów technologicznych przy drogach gminnych

Rada Gminy Dąbrówka wystosowała apelu dot. 
zmiany przepisów dotyczących projektowania i 
budowy kanałów technologicznych przy drogach 
gminnych.

40. XXVI.238.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gmi 
Dąbrówka

Rada Gminy Dąbrówka udzieliła Wójtowi Gminy 
Dąbrówka wotum zaufania.

41. XXVI.239.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozd, 
Gminy Dąbrówka za 2020 rok

Rada Gminy Dąbrówka zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe Gminy Dąbrówka wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Dąbrówka z okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r.

42. XXVI.240.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrów 
absolutorium z tytułu 'wykonania budżetu Gmi 
Dąbrówka za 2020 rok

Rada Gminy Dąbrówka udzieliła Wójtowi Gminy 
Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Dąbrówka za 2020 rok.

43. XXVI.241.2021
28 czerwca 
2021 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 1/7/2018 w sprawie 
ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy 
Dąbrówka

Zrealizowano uchwałę w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rady Gminy Dąbrówka.
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44. XXVI.242.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z 
budżetu gminy Dąbrówka na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy 
Dąbrówka na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza.

45. XXVI.243.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Dąbrówka na rok szkolny 2021/2022

Ustalono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie 
Dąbrówka na rok szkolny 2021/2022.

46. XXVI.244.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Ludwinów gmina 
Dąbrówka.

Nadano nazwy drodze wewnętrznej położonej w 
miejscowości Ludwinów gmina Dąbrówka, ul. 
„Oksynowa”.

47. XXVI.245.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy placowi gminnemu 
położonemu w miejscowości Dąbrówka gmina 
Dąbrówka

Nadano nazwę placowi gminnemu położonemu w 
miejscowości Dąbrówka gmina Dąbrówka, „ Plac 
Cypriana Norwida”

48. XXVI.246.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kuligów -  ul. Warszawska” dla 
obszarów I i II, położonych w miejscowości Kuligów, 
gm. Dąbrówka

Przystąpiono do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Kuligów -  ul. 
Warszawska” dla obszarów I i II, położonych w 
miejscowości Kuligów, gm. Dąbrówka.

49. XXVI.247.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka 
zadania z zakresu właściwości Powiatu 
Wołomińskiego

Przejęto przez Gminę Dąbrówka zadania z zakresu 
właściwości Powiatu Wołomińskiego pn. Projekt 
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 
4338W ul. Radzymińska w miejscowości Kuligów, 
gmina Dąbrówka”.

50. XXVI.248.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka 
zadania z zakresu właściwości Powiatu 
Wołomińskiego

Przejęto przez Gminę Dąbrówka zadania z zakresu 
właściwości Powiatu Wołomińskiego pn. Projekt 
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 
4338W ul. Wojska Polskiego w miejscowości
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Kuligów, gmina Dąbrówka”.

51. XXVI.249.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032

Zmieniono uchwałę wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Dąbrówka na lata 2021 -  2032.

52 XXVI.2502021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2021 rok

Zmieniono uchwałę budżetową Gminy Dąbrówka na 
2021 rok.

53. XXVI.251.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwałę zrealizowano.

54. XXVI.252.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację 
zadania pn: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka”.

Zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę na 
wyprzedzające finansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 
realizację zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka".

55. XXVI.253.2021
28 czerwca 
2021 r.

W sprawie zawarcia porozumienia o współpra 
międzygminnej

Zawarto porozumienie o współpracy międzygminnej

56. XXVII.254.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie wyrażanie zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej przez Gminę Dąbrówka 
oraz upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówka

Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości 
gruntowej przez Gminę Dąbrówka oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
o numerze ewidencyjnym 367, o pow. 0,64 ha, 
z obrębu 0017, Małopole.

57. XXVII.255.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ustanowiono pomnik przyrody drzewo z gatunku 
dąb szypułkowy (quercus robur), rosnące na terenie 
działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
nr 349 w miejscowości Sokołówek obręb 
geodezyjny nr 0022 Teodorów-Sokołówek, na
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terenie gruntu będącego własnością Skarbu 
Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Drewnica, 
w celu zachowania szczególnej wartości 
przyrodniczej i krajobrazowej.

58. XXVII.256.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Kołaków gmina Dąbrówka

Drodze wewnętrznej, położonej w 
miejscowości Kołaków, gmina Dąbrówka, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka o numerze ewidencyjnym 
27/8 z obrębu 0012, Kołaków, 
nadano nazwę „DOBRA".

59 XXVII.257.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Dąbrówka gmina 
Dąbrówka

Drodze wewnętrznej, położonej w 
miejscowości Dąbrówka, gmina Dąbrówka, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka o numerze ewidencyjnym 385/3 z obrębu 
0005, Dąbrówka, nadano „ZŁOTA”.

60. XXVII.258.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze publicznej 
położonej w miejscowościach Guzowatka, Kołaków i 
Działy Czarnowskie, gmina Dąbrówka

Drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg 
gminnych, położonej na pograniczu miejscowości 
Guzowatka, Kołaków i Działy Czarnowskie z obrębu 
0007, Działy Czarnowskie, gmina Dąbrówka, 
nadano nazwę „ŁĄCZNOŚCI”

61. XXVII.259.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Karpin - S 8" dla obszaru

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Karpin - S 8”

152



położonego w miejscowości karpin przy drodze 
ekspresowej S8, gmina Dąbrówka

dla obszaru położonego w miejscowości karpin przy 
drodze ekspresowej S8, gmina Dąbrówka.

62. XXVII.260.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację 
zadania pn.: „Rozbudowa SUW, budowa sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa 
indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Dąbrówka

Zaciągnięto długoterminową pożyczkę na 
wyprzedzające finansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 
realizację zadania pn.: „Rozbudowa SUW, budowa 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 
budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Dąbrówka.

63. XXVII.261.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032

Zmieniono uchwałę wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Dąbrówka na lata 2021 -  2032.

64. XXVII.262.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2021 rok

Zmieniono uchwałę budżetową Gminy Dąbrówka na 
2021 rok.

65. XXVII.263.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie uznania się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią 
Małgorzatę Kiedrzyńską

Uchwałę zrealizowano.

66. XXVII.264.2021
20 września 
2021 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana 
Tucholskiego

Uchwałę zrealizowano.

67.
XXVIII.265.202
1

29
października 
2021 r.

W sprawie nadania nazw drogom publicznym 
położonym w miejscowości Stasiopole, gmina 
Dąbrówka

Drodze powiatowej, położone w miejscowości 
Stasiopole, w obrębie 0021, Stasiopole, gmina 
Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 
292 nadano nazwę „RZECZNA”.
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68.
XXVIII.266.202
1

29
października 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Dąbrówka gmina 
Dąbrówka

Drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości 
Dąbrówka, gmina Dąbrówka, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka o 
numerze ewidencyjnym 350/8 z obrębu 0005, 
Dąbrówka, nadano nazwę „KOLOROWA”.

69.
XXVIII.267.202
1

29
października 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Ludwinów gmina 
Dąbrówka

Drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości 
Ludwinów, gmina Dąbrówka, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
o numerze ewidencyjnym 1199/4 z obrębu 0016, 
Ludwinów, nadano nazwę „KWARCOWA".

70.
XXVIII.268.202
1

29
października 
2021 r.

W sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej 
w miejscowościach Kołaków i Ostrówek, gmina 
Dąbrówka

Drodze gminnej, położonej na pograniczu 
miejscowości Kołaków i Ostrówek, oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków jako działka 
ewidencyjna numer: 487 z obrębu 0012, Kołaków, 
gmina Dąbrówka, nadano nazwę 
„SPADOCHRONIARZY”.

71.
XXVIII.269.202
1

29
października 
2021 r.

W sprawie nadania nazw drogom publicznym 
położonym w miejscowości 
Kołaków, gmina Dąbrówka

Drodze powiatowej, położonej w miejscowości 
Kołaków, w obrębie 0012, Kołaków, gmina 
Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 
365 nadaje się nazwę „OPERACJI WELLER”.

72.
XXVIII.270.202
1

29

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Dąbrówka w prawo własności oraz wysokości 
stawek procentowych tych bonifikat

Określono od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Dąbrówka w prawo 
własności oraz wysokości stawek procentowych 
tych bonifikat.
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października 
2021 r.

73.
XXVIII.271.202
1

29
października 
2021 r.

Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrówka w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Zmieniono uchwałę Rady Gminy Dąbrówka w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2021.

74.
XXVIII.272.202
1

29
października 
2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Dąbrówka a Gminą Radzymin

Wyrażono zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą Dąbrówka a 
Gminą Radzymin.

75.
XXVIII.273.202
1

29
października 
2021 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 1/6/2018 w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Dąbrówka i ustalenia jej składu

Zmieniono skład osobowy powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrówka.

76.
XXVIII.274.202
1

29
października 
2021 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 1/7/2018 w sprawie 
ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy 
Dąbrówka

Zmieniono skład osobowy Komisji Rady Gminy 
Dąbrówka.

77.
XXVIII.275.202
1

29
października 
2021 r.

W sprawie przystąpienia Gminy Dąbrówka do 
Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa"

Gminy Dąbrówka przystąpiła do Stowarzyszenia 
„Metropolia Warszawa.

78.
XXVIII.276.202
1

29
października 
2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032

Zmieniono uchwałę wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Dąbrówka na lata 2021 - 2032

79.
XXVIII.277.202
1

29

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2021 rok

Zmieniono uchwałę budżetową Gminy Dąbrówka na 
2021 rok.
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października 
2021 r.

80. XXIX.278.2021
22 listopada 
2021 r.

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2022

Przystąpiono do uchwalenia Gminnego Program 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2022.

81. XXIX.279.2021
22 listopada 
2021 r.

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Dąbrówka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Przystąpiono do uchwalenia Program współpracy 
Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022 rok.

82. XXIX.280.2021
22 listopada 
2021 r.

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa ustalenia podatku rolnego na terenie 
Gminy Dąbrówka

Obniżono ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa ustalenia podatku rolnego na terenie 
Gminy Dąbrówka.

83. XXIX.281.2021
22 listopada 
2021 r.

W sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032

Zmieniono uchwałę wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Dąbrówka na lata 2021 -  2032.

84. XXIX.282.2021
22 listopada 
2021 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2021 rok

Zmieniono uchwałę budżetową Gminy Dąbrówka na 
2021 rok.

85. XXIX.283.2021
22 listopada 
2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Dąbrówka w prawo własności oraz wysokości 
stawek procentowych tych bonifikat

Określono warunki udzielenia bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Dąbrówka w prawo własności oraz 
wysokości stawek procentowych tych bonifikat

86. XXX.284.2021 20 grudnia W sprawie odbierania odpadów komunalnych od Przystąpiono do odbierania odpadów komunalnych
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2021 r. właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, określenia stawki opłaty za pojemnik 
oraz worek o określonej pojemności oraz określenia 
opłaty podwyższonej

od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, określenia stawki opłaty za pojemnik 
oraz worek o określonej pojemności oraz określenia 
opłaty podwyższonej

87. XXX.285.2021
20 grudnia 
2021 r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Guzowatka - rejon A” dla obszaru 
obejmującego część miejscowości Guzowatka, gm. 
Dąbrówka

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Guzowatka - 
rejon A" dla obszaru obejmującego część 
miejscowości Guzowatka, gm. Dąbrówka

88. XXX.286.2021
20 grudnia 
2021 r.

W sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032

Zmieniono uchwałę wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Dąbrówka na lata 2021 - 2032

89. XXX. 287.2021
20 grudnia 
2021 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Dąbrówka na 2021 rok

Zmieniono uchwałę budżetową Gminy Dąbrówka na 
2021 rok.

90. XXX.288.2021
20 grudnia 
2021 r.

W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka

Ustalono wysokość miesięcznego wynagrodzenia 
Wójta Gminy Dąbrówka

91. XXX.289.2021
20 grudnia 
2021 r.

W sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gmi 
Dąbrówka

Ustalono diety dla radnych Rady Gminy Dąbrówka

92. XXX. 290.2021
20 grudnia 
2021 r.

W sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gmi 
Dąbrówka

Ustalono wysokość diet dla sołtysów Gminy 
Dąbrówka

Tabela nr 58. Tabela ze szczegółowym wykonaniem uchwał
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VI. INWESTYCJE I POZYSKANE ŚRODKI UNIJNE

POZYSKIWANIE ŚRODÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU
Wnioski z lat wcześniejszych -  sprawozdania i ankiety dot. trwałości projektów
sporządzane w 2021 r.:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  Przeciwdziałanie 

zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków - „Zakup nowego samochodu dla 

OSP Kuligów” - raport roczny za 2020 r.

S Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Program Operacyjny Rybactwo i 

Morze -  „Wzmocnienie potencjału rekreacyjno -  turystycznego Gminy Dąbrówka 

poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo -  rekreacyjnej” 
(budowa boiska w Dąbrówce) - sprawozdanie roczne za 2020 r.

s  Mazowiecki Urząd Wojewódzki -  Rządowy program na rzecz rozwoju oraz

konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej -  
„Przebudowa dróg gminnych: nr 430113W w miejscowościach Zaścienie i 
Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole” - informacja o zachowaniu 

trwałości projektu za 2020 r.

Wnioski składane z latach 2019 -  2020, a rozliczane w 2021 r.:
s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowieckie Strażnice OSP- 

2020 -  "Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP 

Kołaków” -  w 2021: rozliczenie zadania -  (dofinansowanie: 16 700,00 zł; koszt całego 

zadania - 16 700,01 zł)
s  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie/Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie -  Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych - „Zakup 

nowego średniego samochodu ratowniczo -  gaśniczego z układem napędowym 

4x4” dla OSP Zaścienie -  rozliczenie końcowe w 2021 r. (dofinansowanie: 366 343,00 

zł; koszt całego zadania 829 020,00 zł);

• oraz na ten sam samochód inne źródło finansowania:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Zakup nowych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych -  „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaścienie” -  

rozliczenie końcowe w 2021 r. (dofinansowanie: 100 000,00 zł; koszt całego zadania 

829 020,00 zł);
s  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie/Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie -  Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych - „Zakup
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nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 

4x4” dla OSP Lasków -  w 2021 r. rozliczenie końcowe (dofinansowanie 400 000,00 

zł; koszt całego zadania: 859 954,50 zł);

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014 -  2020 Gospodarka wodno -  ściekowa - „Rozbudowa SUW, budowa 

sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Dąbrówka” - w 2021: nadzór nad realizacją i rozliczenie I raty dotacji 

(dofinansowanie: 1 532 586,00 zł tj. I rata: 839 666,00 zł; II rata 692 920,00 zł; koszt 

całego zadania: 2 962 566,77 zł);

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn. „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej 
oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka" 

mająca na celu poprawę Infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę 
I oczyszczaniem ścieków poprzez rozbudowę SUW, 

budowę sieci wodociągowej oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, 

w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, 

w tym Inwestycji w energię odnawialną I w oszczędzanie energii"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -  2020

Rysunek nr 31. Dofinansowania dla Gminy Dąbrówka

Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -  
„Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli 
Goszczyńskiej we Wszeborach” -  w 2021 r. rozliczenie częściowe (dofinansowanie: 

4 500 000,00 zł; planowany koszt całego zadania: 4 500 000,00 zł);

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU 
INWESTYCJI LOKALNYCH

R o zb u d o w a  i p rz e b u d o w a  b u d y n k u  P u b lic z n e j S zko ły  
P o d s ta w o w e j im . A d e li G o s z c z y ń s k ie j w e  W s z e b o ra c h

D O F IN A N S O W A N IE  4 500 0 0 0  Zł 
C A Ł K O W IT A  W A R T O Ś Ć  IN W E S T Y C J I  4 500 0 0 0  zł

Rysunek nr 32. Dofinansowania dla Gminy Dąbrówka

s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Środki budżetu Województwa 

Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
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(dawny FOGR) - „Przebudowa drogi gminnej nr 430102W Zaścienie - Karolew, 
Gmina Dąbrówka” -  w 2021 r. otrzymaliśmy informację o przyznanym dofinansowaniu 

w kwocie 50 000,00 zł z 225 000 zł o które wnioskowaliśmy -  ostatecznie z uwagi na 

brak środków własnych zrezygnowaliśmy z realizacji zadania - szacunkowy koszt 

całego zadania 450 000,00 zł.

Wnioski złożone i rozliczane w 2021 r.
s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowiecki Instrument 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 -  „Modernizacja sali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce” -  w 2021: przygotowanie wniosku aplikacyjnego, 

nadzór nad realizacją, rozliczenie zadania (dofinansowanie: 200 000,00 zł; koszt 

całego zadania: 306 270,00 zł);

Rysunek nr 33. Zmodernizowana sala sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej im. C K. Norwida w 

Dąbrówce

S Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  Zadania z zakresu 

edukacji ekologicznej - Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu 

Samorządowym pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie, gmina Dąbrówka -
przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wyłonienie wykonawcy -  zapytanie ofertowe, 

nadzór nad realizacją, rozliczenie transzy, rozliczenie końcowe (dofinansowanie: 50 
000,00 zł; koszt całego zadania: 66 780,00 zł);
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Rysunek nr 34. Element ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie

V Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowieckie Strażnice OSP- 

2021 -  "Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP 

Ślężany” (wymiana dachu) -  przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wyłonienie 

wykonawcy -  zapytanie ofertowe, nadzór nad realizacją, rozliczenie zadania -  

(dofinansowanie: 25 000,00 zł; koszt całego zadania: 159 747,55 zł);

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  OSP-2021 -  „Zakup nowego 

lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 
dla OSP Kuligów” -  przygotowanie wniosku aplikacyjnego, nadzór nad realizacją, 

rozliczenie zadania -  (dofinansowanie: 80 000,00 zł dotacji; koszt całego zadania:
373 500,00 zł);

Rysunek nr 35. Nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów

s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 -  "Termomodernizacja strażnicy OSP 

Chajęty” -  przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wyłonienie wykonawcy -  zapytanie
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ofertowe, nadzór nad realizacją, rozliczenie zadania -  (dofinansowanie: 10 000,00 zł; 

koszt całego zadania: 34 110,72 zł);
■S Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 -  „Doposażenie miejsca do rekreacji i 
integracji mieszkańców sołectwa Chruściele” -  przygotowanie wniosku 

aplikacyjnego, wyłonienie wykonawcy -  zapytanie ofertowe, nadzór nad realizacją, 

rozliczenie zadania -  (dofinansowanie: 10 000,00 zł; koszt całego zadania: 22 005,82

zł):
s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowiecki Instrument

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 -  „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Czarnów”-  przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wyłonienie 

wykonawcy -  zapytanie ofertowe, nadzór nad realizacją, rozliczenie zadania -  

(dofinansowanie: 7 372,97 zł; koszt całego zadania: 14 745,94 zł);
s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowiecki Instrument

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 -  „Budowa placu zabaw w miejscowości 
Dręszew” -  przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wyłonienie wykonawcy -  zapytanie 

ofertowe, nadzór nad realizacją, rozliczenie zadania -  (dofinansowanie: 10 000,00 zł; 

koszt całego zadania: 27 392,43 zł);
S Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowiecki Instrument

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 -  „Montaż wiat przystankowych w 
miejscowości Karolew” -  przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wyłonienie 

wykonawcy -  zapytanie ofertowe, nadzór nad realizacją, rozliczenie zadania -  

(dofinansowanie: 10 000,00 zł; koszt całego zadania: 21 894,00 zł);
✓

Wnioski z 2021 r., których rozliczenie przypada w 2022 r. lub później:

s  Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Program Inwestycji Strategicznych w ramach 

Polskiego Ładu -  „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Józefowie” - w 2021 r.: przygotowanie wniosku aplikacyjnego

(dofinansowanie: 3 000 000,00 zł; szacowany koszt całego zadania 3 158 000,00 zł);

s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Zalew Zegrzyński -  Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność -  „Renaturyzacja stawu w miejscowości Trojany” -  w 2021 r.: 

przygotowanie wniosku aplikacyjnego (dofinansowanie: 200 000,00 zł; szacowany 

koszt całego zadania: 246 468,65 zł);
s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Mazowiecki program 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego -  „Przygotowanie 

Publicznej szkoły Podstawowej w Józefowie do nauki zdalnej w 2021 r.” -  w 2021
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r.: przygotowanie wniosku aplikacyjnego, nadzór nad realizacją (dofinansowanie: 80 
000,00 zł; koszt całego zadania: 80 000,00 zł);

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Przedsięwzięcia z 

zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP - „Zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany” -  w 2021 r.: przygotowanie 

wniosku aplikacyjnego, wyłonienie wykonawcy -  zapytanie ofertowe, nadzór nad 

realizacją, rozliczenie transzy (dofinansowanie: 28 305,00 zł; koszt całego zadania: 
38 745,00 zł);

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

w Warszawie
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 

na budynku strażnicy OSP Ślężany 
dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, 

w kwocie 28 305,00 z ł .
www.wfosigw.pl

Rysunek nr 36. Dofinansowania dla Gminy Dąbrówka

s  Mazowiecki Urząd Wojewódzki -  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -  „Przebudowa 

drogi gminnej Nr 430102W w miejscowości Zaścienie -  Karolew Gmina 
Dąbrówka -  Etap I” -  w 2021 r. złożony wniosek o dofinansowanie (dofinansowanie: 

312 000,00 zł; szacowany koszt całego zadania: 520 000,00 zł) 

s  Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych -  

„Dopłata w 2022 roku do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę 

do ceny usługi” -  w 2021 r. złożony wniosek o przyznanie dopłaty (dofinansowanie: 

727 021,20 zł; koszt całego zadania: 920 893,52 zł). 

s  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  Zadanie z zakresu 
umorzenia części pożyczki z 2016 r. -  „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce” -  w 2021 r.: przygotowanie wniosku 

(kwota umorzenia pożyczki: 268 250,71 zł; koszt całego zadania: 350 673,00 zł) 

s  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  Zadanie z zakresu 

umorzenia części pożyczki z 2016 r. -  „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie
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Gminy Dąbrówka” -  w 2021 r.: przygotowanie wniosku (kwota umorzenia pożyczki: 

31 700,71 zł; koszt całego zadania: 31 700,71 zł).

Wnioski złożone w 2021 -  brak decyzji:
s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Instrument wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego 
„Zagospodarowanie Placu im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce" -  w 2021: 

złożony wniosek (wnioskowane dofinansowanie: 456 761,40 zł; szacowany koszt 

całego zadania: 761 269,00 zł);
s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania Zalew Zegrzyński -  Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność -  „Budowa placu zabaw w miejscowości Dręszew (etap II)” -  w 2021 

r.: przygotowanie wniosku aplikacyjnego (wnioskowane dofinansowanie: 31 815,00 zł; 

szacowany koszt całego zadania: 106 596,72 zł);

s  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  Środki budżetu Województwa 

Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(dawny FOGR) - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach 

Dąbrówka, Małopole” -  w 2021 r. przygotowanie wniosku o dotację (wnioskowane 

dofinansowanie: 78 698,00 zł; szacowany koszt całego zadania: 157 396,93 zł)

Wnioski złożone i negatywnie rozpatrzone w 2021 r.:
s Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Program Inwestycji Strategicznych w ramach

Polskiego Ładu -  „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce 

wraz z przebudową i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Dąbrówka” - (wnioskowane dofinansowanie: 57 000 000,00 zł; szacowany koszt 

całego zadania: 60 000 000,00 zł);
S Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Program Inwestycji Strategicznych w ramach

Polskiego Ładu -  „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrówka” -
(wnioskowane dofinansowanie: 20 000 350,00 zł; szacowany koszt całego zadania 

21 053 000,00 zł);

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW
L.p. Rodzaj zadania 2020 rok 2021 rok
1 Ilość obsługiwanych wniosków: 32 32

2 Ilość rozliczonych wniosków: 17 15

3 Ilość nowych wniosków: 20 22
Tabela nr 59. Tabela podsumowanie wniosków w latach 2020-2021
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W 2021 roku złożonych zostało 22 nowych wniosków o dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych i majątkowych:

- całkowita wartość tych zadań: 88 451 189,99 zł

- wartość wnioskowanego dofinansowania: 82 617 274,99 zł

W 2021 roku -  17 nowych wniosków otrzymały dofinansowanie:

- całkowita wartość tych zadań 6 372 927,34 zł

- wartość otrzymanego dofinansowania: 5 049 650,59 zł

W  2021 roku złożono także 3 wnioski, które oczekują na ocenę:

- całkowita wartość tych zadania: 1 025 262,65 zł

- wnioskowana kwota dofinansowania: 567 274,40 zł

W 2021 roku -  2 nowe wnioski nie otrzymały dofinansowania:

- całkowita wartość tych zadań: 81 053 000,00 zł

- wartość nie otrzymanego dofinansowania: 77 000 350,00 zł
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VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze 

zm.), prowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

klasycznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości 

przekraczającej wyrażoną równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy i 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy na łączna kwotę 1 399 021,64 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku ( tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.) udzielono 5 zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, o 

których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i 

inne szczególne usługi na łączną kwotę bez podatku od towarów i usług 

4 100 904,04 w tym:

• roboty budowlane: 4 postępowania zakończone udzieleniem zamówienia o 

łącznej wartości bez podatku od towarów i usług 3 637 364,04 zł;

• usługi: 1 postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia o łącznej wartości 

bez podatku od towarów i usług 463 540,00 zł.

> W 2021 roku prowadzono 2 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w 

tym:

• zamówienie sektorowe udzielone na roboty budowlane, którego wartość 

jest mniejsza niż progi unijne o łącznej wartości bez podatku od towarów i 

usług 308 120,00 zł.

• zamówienie sektorowe udzielone na usługi, którego wartość jest mniejsza 

niż progi unijne o łącznej wartości bez podatku od towarów i usług 

1 799 444,44 zł.

> Zamówienia klasyczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych czyli 130 00,00 zł. Łączna wartość udzielonych zamówień bez 

podatku od towarów i usług : 2 379 956,09 zł.
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> Zamówienia udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp, 

których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących 

budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

Udzielono w 2021 roku 4 zamówień na łączną kwotę bez podatku od towarów i 

usług 133 475,00 zł.

> W trybie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi 

unijne, prowadzono 2 postępowania:

• na usługi: 1 postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia o łącznej 

wartości bez podatku od towarów i usług 689 567,56 zł.

• na dostawy: 1 postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia o 

łącznej wartości bez podatku od towarów i usług 196 141,70 zł.

>  W 2021 roku unieważniono 5 postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego.

> Zamawiający zgodnie ze spoczywającym na nim obowiązkiem, złożył roczne 

sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2021 do Prezesa Zamówień 

Publicznych.

> W toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021, wniesiono 

jedno odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
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VIII. OBSŁUGA INFORMATYCZNA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE

8.1 Sprzęt i wyposażenie

Gmina Dąbrówka od lat prowadzi działania kładąc nacisk na kwestie unowocześnienia i 

ujednolicenia infrastruktury informatycznej. Ostatni rok prowadzono działania mające na celu 

modernizację istniejącej infrastruktury sieciowej oraz sprzętu komputerowego w Urzędzie 

Gminy Dąbrówka oraz jednostkach organizacyjnych.

• W Urzędzie Gminy Dąbrówka zmodernizowano 6 stanowisk wyposażonych w nowe 

komputery stacjonarne Dell Vostro 3681, oraz 1 stanowisko wyposażone w komputer 

technologii Ali in One Dell W26C. Do stacji roboczych zakupiono monitory Dell 24" 

E2420H oraz Dell 27" E2720H. Wyposażone stanowiska zostały zmodernizowane 

przez nowe zasilacze awaryjne UPS APC Back-UPS 500 230V oraz UPS APC Back- 

UPS 650 230V.

• Na potrzeby Urzędu Gminy Dąbrówka zakupiono serwer Dell PowerEdge R540 o 

poniższej specyfikacji technicznej: 3.5" Chassis with up to 8 Hot Pług Hard Drives, 

PERC/HBA11 Trusted Platform Module 2.0 Intel Xeon Silver 4216 2.1G, DDR4-2400 2 

x 32GB RDIMM, 2 x 480GB SSD SATA.PERĆ H750 Adapter, Low Profile iDrac9, Intel 

X710 Dual Port lOGbE SFP+ Adapter Windows Server 2019 Standard

• W związku z obniżeniem kosztów eksploatacyjny związanych z drukowaniem, 

zakupiono nowe o większej wydajności laserowe urządzenia drukujące w kolorze 
będące na wyposażeniu Urzędu Gminy Dąbrówka tj. KYOCERA M6230cidn w ilości 2 

sztuk, oraz KYOCERA TASKalfa 2553ci jako wielofunkcyjny, wielkoformatowy, 

kombajn drukujący.

• Uwzględniając stan na 31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy Dąbrówka wyposażony jest 

w 71 komputery z czego 34 stanowią komputery stacjonarne, 34 notebooki i 3 

komputery serwerowe.

• W ramach zapobiegania przed wyciekiem danych dokumentów papierowych 

zakupiono dwa nowe urządzenia niszczące z automatycznym podajnikiem o dużej 

przepustowości Rexel AutoFeed+ 225X.

• W ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi zmodernizowano zasilacze 

UPS, umożliwiające pracę w przypadku braku prądu. Modernizacja polegała na 

wymianie akumulatorów w ilości 12 sztuk w trzystanowiskowych zasilaczach 

awaryjnych.

• W ramach wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, zakupiono Pętlę indukcyjną GEMARC LH102V2_BLK_I. 

Jest to rozwiązanie wspomagające rozumienie mowy poprzez zapewnienie wysokiej
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jakości, zrozumiałego dźwięku odbieranego przez osoby niedosłyszące. Pętla 

indukcyjna przesyła sygnał audio bezpośrednio do aparatu słuchowego, przez co w 

znacznym stopniu redukuje hałas w tle, pogłos oraz inne problemy akustyczne 

utrudniające zrozumienie dźwięków.

8.2 Elektroniczne Usługi Publiczne /Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) 
/CEiDG

Profil Zaufany e-PUAP

Gmina Dąbrówka realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia komunikacji z 

mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Z początkiem roku 

2020 w Urzędzie Gminy Dąbrówka został utworzony Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego 

e-PUAP. W 2021 r. potwierdzono 209 profili zaufanych, w porównaniu do 2020 r., w których 

potwierdzonych zostało 126 profilii. e-PUAP to najszybsza i najwygodniejsza forma 

komunikacji interesanta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów 

bezpieczeństwa.

Dzięki e-PUAP konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do 

minimum. Platforma e-PUAP daje możliwość m. in. przesyłania nowych pism w formie e- 

formularzy podpisanych przy zastosowaniu profilu zaufanego e-PUAP lub podpisu 

elektronicznego. Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest 

potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.), od czterech lat 

Gmina Dąbrówka stosuje elektroniczny system obiegów dokumentów (EZD). Dzięki 

systemowi możliwe jest skrócenie średniego czasu załatwienia spraw w urzędzie oraz 
przyśpieszenie obiegu dokumentów wewnątrz jednostki.

W 2021 r. zarejestrowano w systemie EZD 12 695, a w 2020r. 12 736 pism 
przychodzących, czyli o 1 270 więcej niż miało to miejsce w 2019r., w którym zarejestrowano 

11 466 pism. Gmina Dąbrówka z powodzeniem stosuje system co obrazują lata poprzednie 

2018 oraz 2017, w których odnotowano odpowiednio 9 685 oraz 9 352 pism 

przychodzących.
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Wykres nr 25. Ilość pism przychodzących w latach 2017-2021 r.

8.3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej -  CEiDG

Ilość przetworzonych wniosków bez podziału:

2017 2018 2019 2020 2021

236 216 244 150 118

Tabela nr 60. Ilość przetworzonych wniosków bez podziału:

Ilość wniosków z podziałem na rodzaj czynności:

Rodzaj czynności 2017 2018 2019 2020 2021

Założenie działalności 52 42 41 24 19

Zawieszenie działalności 39 31 23 12 17

Zmiana wpisu 98 113 140 93 63

Wznowienie działalności 17 15 17 8 6

Zamknięcie działalności 30 15 23 13 13

Tabela nr 61. Ilość wniosków z podziałem na rodzaj czynności:
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