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I. WSTĘP 

 

Podstawą prawną  sporządzenia raportu o stanie gminy  jest art. 28aa ustawy o 

samorządzie gminnym.  

  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy  w roku poprzednim,  

w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.  Raport jest 

rozpatrywany na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium, 

a więc łącznie z dyskusją nad wykonaniem budżetu. 

W ramach realizacji w/w obowiązku ustawowego opracowany został niniejszy Raport o stanie 

Gminy Krasnosielc za rok 2021. 

 Jest to dokument będący zestawieniem obiektywnych;  statystycznych, finansowych, 

majątkowych danych, pozwalających ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane              

z rozwojem społeczno-gospodarczym na przełomie ostatniego roku.  Przedstawiono też dane 

demograficzne, infrastrukturę społeczną,  zagadnienia edukacyjne, kulturę, sport, działania na 

rzecz ochrony środowiska naturalnego, przebieg współpracy ze stowarzyszeniami oraz zakres   

i efekty pracy gminnych jednostek organizacyjnych. 

  Przedstawione dane zawarte w Raporcie, potwierdzają pozytywny proces zmian 

dotyczących jakości życia mieszkańców gminy we wszystkich aspektach.  Dzięki wspólnym 

staraniom udało się  w tym  trudnym okresie sprawnie zorganizować naukę zdalną w szkołach  

jak  również funkcjonowanie wszystkich jednostek na terenie Gminy.  Bez opóźnień, mimo 

ograniczeń związanych z epidemią,  realizowane były również wszystkie zadania związane               

z obsługą interesantów.  

 

   

                       Paweł Ruszczyński  

                / - / 

         Wójt Gminy Krasnosielc 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Krasnosielc jest gminą wiejską, umiejscowioną w północnej części 

województwa mazowieckiego w powiecie makowskim. Jej centralnym ośrodkiem jest 

miejscowość Krasnosielc. Gmina Krasnosielc zajmuje powierzchnię 166,96 km2, co stanowi 

15,68% powierzchni powiatu. Na terenie Gminy wyodrębniono 31 sołectw o zróżnicowanym 

obszarze i zaludnieniu: Amelin, Bagienice Szlacheckie, Bagienice Folwark, Biernaty, Budy 

Prywatne, Chłopia Łąka, Drążdżewo, Drążdżewo Małe, Drążdżewo – Kujawy, Elżbiecin, 

Grabowo, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Łazy, Niesułowo, Nowy 

Krasnosielc, Nowy Sielc, Papierny Borek, Perzanki – Borek, Pienice, Przytuły, Raki, Ruzieck, 

Wola Włościańska, Wola-Józefowo, Wólka Drążdżewska, Wólka Rakowska, Wymysły, 

Zwierzyniec. Gmina Krasnosielc jest dość korzystnie położona pod względem 

komunikacyjnym.  Dogodne połączenie z pobliskimi ośrodkami miejskimi i z układem 

komunikacyjnym wyższej kategorii zapewnia droga wojewódzka nr 544, a także sieć dróg 

powiatowych i gminnych. Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami pod rozwój działalności 

gospodarczej o powierzchni ok. 6 ha z możliwością podziału na działki dowolnej wielkości 

zgodnie z potrzebami inwestora. Jest to nieruchomość niezabudowana, uzbrojona, w planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod szeroko rozumianą aktywność 

gospodarczą. 

2. Sytuacja demograficzna  

Zgodnie z danymi ewidencji ludności Urzędu Gminy na koniec 2021 roku Gminę 

Krasnosielc zamieszkiwało 6 434 osób.  

    Stan ludności na terenie Gminy Krasnosielc na koniec 2021 roku 

Miejscowość Liczba ludności 

Amelin 213 

Bagienice Szlacheckie 134 

Bagienice -Folwark 82 

Biernaty 104 

Budy Prywatne 137 

Chłopia Łąka 205 

Drążdżewo 545 

Drążdżewo Małe 192 

Drążdżewo-Kujawy 147 

Elżbiecin 88 

Grabowo 138 
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Grądy 250 

Karolewo 250 

Klin 13 

Krasnosielc 959 

Krasnosielc Leśny 80 

Łazy 104 

Niesułowo-wieś 118 

Nowy Krasnosielc 152 

Nowy Sielc 544 

Pach 20 

Papierny Borek 95 

Perzanki -Borek 74 

Pieczyska 36 

Pienice 300 

Przytuły 234 

Raki 271 

Ruzieck 116 

Sulicha 18 

Wola Włościańska 150 

Wola-Józefowo 79 

Wólka Drążdżewska 228 

Wólka Rakowska 83 

Wymysły 61 

Zwierzyniec 56 
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Największa liczba ludności zamieszkuje sołectwo Krasnosielc - 977 osób. Następnymi  

w kolejności sołectwami pod względem liczby mieszkańców są Drążdżewo - 545 osób oraz 

Nowy Sielc – 544 mieszkańców. Najmniejszymi pod względem zaludnienia są sołectwa 

Zwierzyniec – 56 mieszkańców oraz Wymysły - 61 mieszkańców. 

W roku 2021 na terenie naszej gminy zostało zawartych 31 małżeństw. 
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Demografia w latach 2019-2020 z podziałem na płeć i grupy wiekowe 

Liczba ludności Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Ogółem 6434 6354 6276 

Kobiety 

Mężczyźni 

3233 

3201 

3213 

3141 

3178 

3098 

Podział wiekowy    

0-6 lat  

7-18 

19-59 

K60+i M65+ 

442 

899 

3915 

1178 

435 

898 

3858 

1163 

435 

884 

3818 

1139 

Przyrost naturalny    

urodzenia 64 57 66 

 

zgony 66 115 106 

 -2 -58 -40 

 

Czynności administracyjne z zakresu realizacji zadań Urzędu Stanu 

Cywilnego w 2021 r. 

1. Zostało wszczętych 9 postępowań i wydano 9 decyzji administracyjnych - 2 

meldunkowe, 1 o odmowie udostępnienia danych, 1 odmawiająca sprostowania aktu 

stanu cywilnego i 5 decyzji o zmianie nazwiska, 

2. Sporządzono 93 akty stanu cywilnego w tym 4 akty sporządzono w trybie transkrypcji 

aktu zagranicznego, 

3. W formie czynności materialno-technicznej: sprostowano 10 aktów, uzupełniono treść 

5 aktów i unieważniono 9 aktów stanu cywilnego, 

4. Do aktów stanu cywilnego wpisano 120 wzmianek i naniesiono 534 przypiski, 

5. Z ksiąg stanu cywilnego do systemu „Źródło” przeniesiono 1 169 aktów i wydano          z 

systemu 638 odpisów, 

6. Wydano ogółem 161 zaświadczeń: 26 o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa, 1 o stanie cywilnym, 1 o uznaniu ojcostwa, 1 o powrocie małżonka po 

rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa oraz 132 o 

zameldowaniu, 

7. Udostępniono uprawnionym podmiotom z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz 

rejestru dowodów osobistych dane jednostkowe 33 osób,  

8. Przyjęto 275 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym 43 wnioski dotyczyły 

utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 

9. Przyjęto 8 wniosków o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów oraz 

2 wnioski o nadanie nr PESEL przy zameldowaniu  

10. Usunięto 1 146 niezgodności w państwowym rejestrze PESEL, 

11. W roku 2001 zorganizowano uroczystości z okazji  jubileuszy; jubileusz 100-lecia 

urodzin mieszkańca gminy Krasnosielc i jubileusz  Złote Gody, które obchodziło 18 par 

małżeńskich, 
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12. Przyjęto 78 zgłoszeń meldunkowych obywateli polskich, 2 zgłoszenia meldunkowe 

cudzoziemców.  

Rolnictwo 

 

Gmina Krasnosielc jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią około 64% jej 

powierzchni. Na obszarze Gminy prowadzona jest zróżnicowana działalność rolnicza  

w zależności od warunków naturalnych i ekonomicznych. 

Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Krasnosielc 

Wyszczególnienie J. m. Stan na dzień 31.12.2018r. 

użytki rolne ha 10 719 

grunty orne ha 6 878 

sady ha 37 

łąki: ha 2 339 

pastwiska: ha 1 465 

lasy i grunty leśne ha 4 942 

pozostałe grunty i nieużytki ha 1 058 

Razem ha 16 719 

 

Biorąc pod uwagę strukturę zagospodarowania gruntów Gminy Krasnosielc, 

największy udział stanowią użytki rolne – 10 719 ha, natomiast lasy i grunty leśne zajmują 

4 942 ha.  

W użytkach rolnych największą powierzchnię zajmują grunty orne -  6 878  ha, 

a najmniejszą sady – 37 ha. Na terenie Gminy Krasnosielc w przeważającej części występują 

gleby słabej jakości. Wyższe klasy bonitacyjne na gruntach ornych III i IV stanowią tylko 

23,9%, podczas gdy klasy V-VI stanowią aż 66,1% areału.  

Obszar gruntów w poszczególnych klasach wynosi: 

• Klasa IIIa – 8 ha  (0,1%), 

• Klasa IIIb – 151 ha (2,0%), 

• Klasa IVa – 808 ha (11,0%), 

• Klasa IVb – 794 ha (10,8%), 

• Klasa V – 3243 ha (44,0%), 

• Klasa VI – 2363 ha (32,1%). 
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Struktura gospodarstw według powierzchni na koniec 2021 r 

 

Zakres powierzchni 

 

 

Ilość gospodarstw 

0,0-0,4999 ha 642szt. 

0,5-0,9999 ha 204 szt. 

1,0-1,4999 ha 181 szt. 

1,5-1,9999 ha 111 szt. 

2,0-2,9999 ha 190 szt. 

3,0-4,9999 ha 237 szt. 

5,0-6,9999 ha 172 szt. 

7,0-9,9999 ha 186 szt. 

10,0-14,9999 ha 224 szt. 

15,0-19,9999 ha 127 szt. 

20,0-29,9999 ha 69 szt. 

30,0-49,9999 ha 26 szt. 

50,0-99,9999 ha 7 szt. 

100,0 ha i powyżej 2 szt. 

 

Najwięcej gospodarstw rolnych specjalizuje się w hodowli bydła.    

 

Podatki      

                                        

W 2021 roku wystawiono 2 738 decyzji podatkowych na kwotę  1 240 963,92 zł. 

Złożono 150 deklaracji podatkowych na kwotę  944 768,30 zł., w tym: 

– 36 deklaracji na podatek od nieruchomości – 539 253,00 zł., 

– 8 deklaracji na podatek rolny – 753,00 zł., 

– 7 deklaracji na podatek leśny – 105 480,00 zł., 

– 99 deklaracji na podatek od środków transportowych – 299 283,30 zł.,  

Łącznie w 2021 roku z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków 

transportowych uzyskano dochód w wysokości –  1 436 659,32 zł 

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2021r. wyniosły 107 159,68 zł., w tym: 

– od osób fizycznych – 107 159,68 zł 

w tym z tytułu: 
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– podatku od nieruchomości – 61 867,07 zł 

– podatku rolnego – 37 458,06 zł 

– podatku leśnego  – 744,30 zł 

– podatku od środków transportowych – 394,25 zł 

Od osób prawnych  –  0 zł.  

W 2021 roku wystawiono 464 upomnienia za zaległości podatkowe na łączną kwotę 

305 564,95zł. 

W roku 2021 producenci rolni złożyli 968 wniosków o wydanie decyzji o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i wydano 968 decyzji. 

4. Pozarolnicza działalność gospodarcza 

Na terenie Gminy Krasnosielc według wpisów do CEIDG na koniec 2021 r.  działało 

262  podmiotów gospodarczych.  W roku 2021 – 129 osób złożyło wnioski do CEIDG, w tym 

22 (14 mężczyzn i 8 kobiet) o podjęcie nowej działalności gospodarczej, pozostałe wnioski 

dotyczyły zmian we wpisach już istniejących. Liczba ta  od wielu lat utrzymuje się na 

podobnym poziomie, niewielkie wahania spowodowane są sezonowością prac. Prywatna 

działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy Krasnosielc koncentruje się głównie na 

handlu i usługach tj. handlu detalicznym spożywczym, środkami do produkcji rolnej, 

budownictwie i  usługami remontowo-budowlanymi, usługami leśnymi, konserwacja i naprawa 

pojazdów samochodowych, produkcją wyrobów tartacznych  

i produkcją mebli. 

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno gospodarstwo agroturystyczne. Warunki 

przyrodniczo-krajobrazowe, jak również istniejące w tym zakresie zapotrzebowanie sprzyjają 

rozwojowi tego typu działalności, jednak od wielu lat istnieje tylko jedno gospodarstwo 

agroturystyczne w miejscowości Łazy. 

  W ubiegłym roku wydano 4 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( w 

tym 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i 1 zezwolenia do spożycia w miejscu sprzedaży). 

 

III.  STAN FINANSÓW GMINY 

1.Dochody budżetowe za 2021 r.  

Plan budżetu Gminy Krasnosielc na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XIX/121/2020 

Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. W trakcie  realizacji budżetu dokonano                  

23 zmiany w tym: 14 w formie zarządzeń zmieniających oraz 9 w formie uchwał zmieniających  

budżet. Sprawozdanie  z  wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za  2021 r. opracowano na 

podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.  
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Dochody budżetowe. 

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zamknął się 

kwotą 41 356 298,00  zł – wykonano w kwocie 41 334 821,63 zł zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 99,95 %  

z tego: 

1.  dochody bieżące zaplanowano na kwotę 36 483 196,00  zł wykonano 37 028 959,18 zł 

co stanowi 101,5% planu. 

2. dochody majątkowe zaplanowano na 4 873 102,00  zł zrealizowano 4 305 862,45 zł 

co stanowi 88,36% 

 

Dochody budżetowe uzyskano z następujących źródeł: 

Dochody bieżące, które  stanowią 89,58% wykonanych dochodów  w tym: 

• dochody własne plan  4 276 891,00  zł - wykonanie  4 607 798,54 tj.   107,74 % 

planu. 

•  subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielc na 2021 r. zaplanowano na kwotę 

15 063 526,00 wykonano 100% w tym: 

 - część wyrównawcza –  7 294 847,00  zł   

 - część równoważąca –  385 018,00 zł  

 - część oświatowa -  6 836 539,00 zł 

 - uzupełnienie subwencji ogólnej 547 122,00  zł 

• plan dotacji celowych  na realizację zadań bieżących  po zmianie 13 393 988 zł –  

wykonano  13 392 454,04 zł tj. 99,99% planu w tym: 

–  na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

 zleconych gminie ustawami  zaplanowano 12 317 720,00 zł wykonano 12 317 413,76 

zł tj. 99,99 % planu. 

– plan dotacji celowych  z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin    

 uchwalono na kwotę 1 076 268,00 zł   zrealizowano w kwocie 1 075 040,28 zł  co 

stanowi 99,88 % planu 

• dotacje na realizację zadań bieżących w całości finansowanych przez budżet państwa w 

ramach programów rządowych zaplanowano 5 089,00 zł wykonano 5 000,00 zł dotacja 

dla Szkoły Podstawowej w Rakach na wycieczkę w ramach programu „Poznaj Polskę”   

• dotacje  celowe  otrzymana z tytułu pomocy finansowej  udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

      zaplanowano 85 000,00  zł wykonano 85 000,00 zł  (datacje z Samorządu Województwa 

Mazowieckiego) 
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• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

zaplanowano na kwotę 111 225,00  zł, zrealizowano w kwocie 53 625,00 zł co stanowi 

48,21%  (KSOW na wyjazd KGW na Podlasie) 

 

• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora  finansów 

publicznych wykonano 39 000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu i 

prowadzenie punktu konsultacyjnego „czyste powietrze” 

 

• środki na  przeciwdziałanie Covid-19  zaplanowano 224 178,00 zł zrealizowano  w 

kwocie 224 177,85 zł  przeznaczenie dochodów  197 699,85 zł – Laboratoria 

Przyszłości, 10 000,00 - akcja promująca sczepienia przeciw COVID-19 i 16 478,00 zł 

program „Wspieraj seniora” 

 

•     środki z FP z przeznaczeniem na nagrodę dla asystenta rodziny 1 000,00 zł   

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku 

dochodowego od osób prawnych  zaplanowano na kwotę 3 287 299,00  zł 

zrealizowano 3 557 577,75 zł  co stanowi 108,22 % planu 

 

Plan dochodów majątkowych po zmianach 4 873 102 zł zrealizowano na łączną 

kwotę 4 305 862,45 zł  tj. 88,36% planu w tym:  

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich –zaplanowano w kwocie 544 185,00 zł , dochody nie zostały wykonane.  

1. Dotacja na rozbudowę systemu wodociągowego w Gminie Krasnosielc  

198 260,00 zł 

2. Dotacja na „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła    

i instalacja OZE” 345 925,00 zł  

• środki na dofinansowanie  własnych inwestycji gmin, powiatów(związków  gmin, 

związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw 

pozyskane z innych źródeł  wykonano 120 196,45 zł z tytułu udziału mieszkańców              

w budowie wodociągu  13456,02 zł i wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE 

106 740,43 zł  

• dotacje celowe otrzymane  z samorządu województwa  na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego zaplanowano 343 426,00 zł  wykonano  341 250,00 zł w tym 

w ramach MIAS 50 000,00 zł z tego  na:  modernizację strażnic w Rakach i Wólce 

Drążdżewskiej 20 000,00 zł, wyposażenie świetlicy w Bagienicach 10 000,00 zł, 

budowa placu zabaw w Nowym Krasnosielc 10 000,00 zł  i wyposażenie placu 

rekreacyjnego w Przytułach 10 000,00 zł. Dotacje na przebudowę dróg gminnych 

transportu rolnego w miejscowościach: Zwierzyniec  Budy Prywatne 100 000,00 zł. 

Dotacja na rozwój zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz wyposażenia boiska 

piłkarskiego w Krasnosielcu 191 250,00 zł   
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• dochody ze sprzedaży majątku 22 127,00 zł  w tym nieruchomości 4 727,00 zł i majątek 

ruchomy 17 400,00 zł  

• środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje                   w 

infrastrukturę kanalizacyjną 3 812 289,00 zł  

 

W strukturze wykonanych dochodów  największy udział stanowią  subwencje – 45,67%, 

następnie dotacje – 34,21%, dochody własne – 11,44%,  udziały w podatkach – 8,68%,    

 Rada Gminy obniżyła  górne stawki podatków,  na koniec okresu sprawozdawczego  skutki 

obniżenia stanowiły  kwotę 515 415,77 zł  tym z tytułu: podatku  od nieruchomości 207 183,00 

zł,  podatku od środków transportowych 308 232,77  zł. Skutki udzielonych ulg o zwolnień 

wynosiły  20 722,00 zł  w tym z tytułu podatku od nieruchomości 17 070,00 zł i opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 652,00 zł  

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2021 r. zaksięgowano na  

kwotę 10 603 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 8 786,00 zł, podatku rolnego 

1 208,00 zł, z podatku leśnego 415,00zł, oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości 

podatkowych 194,00  zł.   

 

Dochody budżetowe w roku 2021 zostały zrealizowane na poziomie 99,95% .   

 

2. Wydatki. 

Plan wydatków budżetowych po zmianach  wynosi 40 052 479,00 zł  zrealizowano w 

kwocie  36 513 413,92 zł tj. 91,16% planu w tym: 

• wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 35 178 736,00 zł – wykonanie 33 325 575,53 

zł. tj. 94,73% 

• wydatki majątkowe  zaplanowano na kwotę 4 873 743,00  zł  wykonano 

3 187 838,39 zł tj. 65,41% 

W ramach wydatków bieżących  na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę  

• 13 499 586,87zł  wykonano 12 949 218,50 zł tj. 95,92 % planu 
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• na  programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych  zaplanowano 

kwotę 141 058,00 zł wydatkowano  66 950,00 zł  tj. 47,46 % planu nie zrealizowano 

zagranicznego wyjazdu studyjnego dla KGW z powodu pandemii. 

 

Analizę zrealizowanych wydatków  budżetowych przestawiono poniżej według  

struktury zrealizowanych wydatków. 

Najwięcej środków wydatkowano na zadania realizowane w ramach działu 801 Oświata i 

wychowanie 12 021 583,35 zł co stanowi 32,92% ogółem zrealizowanych wydatków. 

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 9 683 950,00 zł  wydatkowano 9 318 605,92 zł tj. 

96,23% planu i wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,4% zrealizowanych wydatków 

budżetowych w dziale Oświata i wychowania. W ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowanych 

na łączna kwotę 7 213 508,30 zł  wypłacono wynagrodzenia  dla nauczycieli  

(w ujęciu średniorocznym  88,54  etatu  wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na 

stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 68,26 etatu, nauczyciele mianowani 7,33 etatu, 

nauczyciele  kontraktowi 10,48 etatu, stażyści 2,47 etatu. Wypłacono również  wynagrodzenia dla  

administracji i obsługi w ujęciu średniorocznym jest to 41 etatów. W ramach wynagrodzeń 

osobowych wypłacono nagrody jubileuszowe (21 osób) na łączną kwotę 169 910,95 zł, odprawy 

emerytalne (3 osoby) w kwocie 56 369,29 zł, ekwiwalenty za urlop w kwocie 4.428,02 zł.                                            

Na opłacenie składek ZUS i FP wydatkowano 1 488 305,96 zł, wypłacono dodatkowe 

wynagrodzenie roczne za czas efektywnie przepracowany  w 2020 r. w kwocie 545 417,13 zł, na 

wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 69 770,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający zrealizowano w kwocie  1 614,53 zł. Na realizację  świadczeń w ramach BHP dla 

pracowników  i  wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli  wydatkowano 411 402,99 zł. Na zakup 

oleju wydatkowano 297 921,70 zł, energia i dystrybucja  kosztowała 67 936,86  zł, usługi 

telekomunikacyjne 15 447,65 zł, ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 22 313,50 zł  

zakup pomocy dydaktycznych i książek 439 197,85 zł, odpis na ZFŚS  zrealizowano w kwocie 

377 877,00 zł. 

Na prowadzenie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wydatkowano 8 464 623,20  zł co 

stanowi 70,41 % budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne  wydatkowano  6 639 900,55 zł tj. 

78,44% wydatków poniesionych w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz 

świadczeń wynikających z BHP wydano 339 521,51 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia 

wydatkowano 446 024,09 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na 

zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 327 989,18 zł w tym: 197699,85 zł  na realizacje 

programu „Laboratoria Przyszłości”, zakup energii i wody – 27 746,25 zł, zakup usług remontowych 

– 113 722,37 zł, badania kontrolne – 1 880,00 zł, zakup usług pozostałych  140 477,39 zł – głównie 

za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi 

telekomunikacyjne 13 005,61  zł, delegacje – 3 818,84 zł, ubezpieczenia majątkowe – 21 456,41 zł, 

odpis na ZFŚS – 238 080,00 zł i szkolenia pracowników –16 931,00 zł, zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych – 134 070,00 zł modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w  

Krasnosielcu. 

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 wydatkowano 

503 448,90  zł co stanowi 4,19% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne  wydatkowano  

385 851,16 zł co stanowi 76,64% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki 
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pozostałe zrealizowano w kwocie 117 597,74 zł  głównie  zakup pomocy dydaktycznych - 29 821,82 

zł, opału, niezbędnego wyposażenia i środków czystości – 44 305,70 zł, odpisy na ZFŚS – 12 990,00 

zł,  wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP – 18 891,58 zł, 

opłata wniesiona do innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych  w innych 

gminach – 5 588,64 zł, usługi remontowe w SP w Rakach – 6 000,00 zł 

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 zamknęły się kwotą 1 404 828,53  zł co stanowi 

11,69% budżetu oświaty.  Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 096 861,38 zł co stanowi 

78,08% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP 

wydano 48 399,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 87 119,08 zł – głównie zakup 

opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup  pomocy dydaktycznych wydano 7 043,43 

zł, zakup energii i wody – 6 617,67 zł, zakup usług remontowych- 44 250,00 zł, badania kontrolne – 

1 160,00 zł, zakup usług pozostałych  13 169,17 zł – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, 

wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1 698,61  zł, delegacje – 262,42 

zł, ubezpieczenia majątkowe – 857,09 zł, odpis na ZFŚS – 40 536,00 zł i szkolenia pracowników 

3 145,00 zł . Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie  za dzieci z naszej gminy uczęszczające do 

placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 53 709,48 zł.    

Na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie naszej gminy, dowóz dzieci 

niepełnosprawnych do |Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w  Makowie Maz.  i zwrot 

kosztów dla  rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne w rozdziale 80113  wydatkowano  w  2021 

r.  kwotę 261 020,78 zł  

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  w rozdziale 80146 – 8 899,61 zł  

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu rozdział 80148 wydatkowano kwotę  

805 641,88 zł  co stanowi  6,7%  zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i 

pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 729 992,14 zł co stanowi 90,61% wydatków w 

stołówkach. Na świadczenia wynikające z BHP wydano – 4 590,70 zł. Na zakup materiałów i 

wyposażenia wydatkowano 43 142,43 zł  – zakup środków czystości, gazu, zakup energii i wody – 5 

839,21 zł,  odpis na ZFŚS – 22 077 zł  

Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych 

formach wychowania przedszkolnego  rozdział 80149 wydatkowano – 25 769,00 są to wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne . 

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150 wydatkowano 399 071,00 zł, są to 

wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne . 

Wydatki w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły – 75 086,85 zł 

Wydatki w rozdziale 80195 – pozostała działalność wyniosły 73 194,00 zł i dotyczyły odpisu 

na ZFSS emerytów w kwocie 64 194,00 zł  oraz wydatki  poniesione na wycieczkę zorganizowaną 

uczniom Szkoły Podstawowej w Rakach w ramach programu Poznaj Polskę w kwocie 5 000,00 zł i 

dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej  4 000,00 zł.  
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Kolejnym działem  w strukturze wydatków jest Rodzina  z łącznymi wydatkami w kwocie  

11 134 714,28 zł co stanowi 30,49% poniesionych wydatków.  Wydatki w dziale rodzina to wydatki 

na zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa. 

W rozdziale 85501   Świadczenie wychowawcze wydatkowano 7 285 645,00 zł całość programu wraz 

z kosztami jego obsługi finansowane są w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z 

budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą  0,85% otrzymanej 

dotacji na świadczenie wychowawcze. W roku 2021 r. wypłacono 14375 świadczeń  na kwotę  

7 224 277,60 zł  z pomocy państwa skorzystało ok 600 rodzin. Na obsługę programu wydatkowano 

61 367,40  zł  w tym na wynagrodzenia i pochodne 49 312,66 zł i pozostałe koszty  12 054,74 zł 

obsługa bankowa, szkolenia, odpis na ZFSS. 

W rozdziale  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 

dotację  w wysokości 3 767 000,00 zł , 

Na wypłatę świadczeń rodzinnych  3 222 000,25 zł  

Wypłacono: 

• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 12 152 świadczenia na kwotę – 1 436 773,00 zł 

• zasiłki pielęgnacyjne – 2076  świadczeń na kwotę – 442 475,25 zł 

• świadczenia pielęgnacyjne – 380 świadczeń na kwotę – 747102,00 zł 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – 414 świadczeń, na kwotę – 254 769,00 zł 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 47 świadczeń   

na kwotę – 47 000,00 zł . 

• świadczenie rodzicielskie – 327  świadczeń na kwotę – 286 441,00 zł 

• zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń na kwotę – 7 440,00 zł   

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w kwocie 204 400,00 zł  

wypłacono 550 świadczeń. .  

Ponadto, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 238 564,29 zł. 

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina 

otrzymuje dotację w wysokości 3% od świadczeń rodzinnych i składek emerytalnych i 

rentowych od nich naliczonych z wyłączeniem środków na wypłatę świadczeń rodzicielskich, 

za które nalicza się 30 zł od wydanej decyzji.  

W roku 2021 r. na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA  wydatkowano  

102 035,46 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 56 192,53 zł, na artykuły biurowe 

wyposażenie w sprzęt, druki, środki czystości, literaturę fachową wydatkowano 27 370,29  zł,  

na opłaty i prowizje bankowe oraz nadzór nad programami wydatkowano 14 227,64 zł,  wydatki  

na szkolenia  zrealizowano w kwocie 2 694,00 zł,  odpis na ZFŚŚ 1 551,00 zł.  

W rozdziale 85503  zrealizowano wydatki w kwocie 308,25 zł z związane z 

wydawaniem Kart Dużej Rodziny wydano łącznie 84 karty.                                                                                      

W rozdziale 85504 realizowano wydatki  związane z utrzymaniem asystenta rodziny.  
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Na utrzymanie asystenta rodziny wydatkowano 32 336,51  zł, z Funduszu Pracy 

Gmina otrzymała 1 000,00 zł na nagrodę dla asystenta rodziny. 

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 13 600,29 zł                                                 

W rozdziale 85513 wydatkowano 35 824,23 zł na opłacenie składek zdrowotnych  za  

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów.                                                                     

Następnym działem  w strukturze wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 

3 267 543,11 zł co stanowi 8,95% poniesionych wydatków.  Na wynagrodzenia i pochodne 

wydatkowano kwotę 2 548 766,68  zł  tj. 78 % poniesionych wydatków  w dz. 750. 

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 93 942,00 zł –  wydatki na realizację zdań zleconych 

z zakresu administracji rządowej.  .  

W rozdziale 75022 wydatkowano 57 994,29 zł na obsługę rady gminy.  

W rozdziale 75023  zrealizowano wydatki  na łączną  kwotę 2 611 604,57 zł.  

• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 7 981,69 zł  – świadczenia w ramach 

BHP w tym: świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręcznik, dopłata do 

okularów.  

• wynagrodzenia osobowe – 1 662 731,84 zł  w – średnioroczne zatrudnienie 30 etatów,  

w tym wypłacono   cztery nagrody jubileuszowe  na kwotę 27 353,30 zł   

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134 104,76 zł – za czas efektywnie przepracowany 

w roku 2020 

• wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne – 41 200,00 zł –  wynagrodzenie sołtysów  od 

podatków  

• pochodne od wynagrodzeń – składki na ZUS i FP – 322 641,04 zł (19,55% od 

wynagrodzeń brutto) 

• wynagrodzenia bezosobowe – 30 000,00  zł – wynagrodzenie prawnika   

• zakup materiałów i wyposażenia 155 155,50 zł w tym: artykuły biurowe i środki 

czystości 15 929,72zł, zakup tonerów 16 224,06 zł, zakup oleju opałowego  

60 564,00  zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 15 172,50 zł ,  zakup 

mebli i wyposażenia 21 000,00 zł; zakup paliwa do samochodów 6 950,00 zł  artykuły 

wykorzystane do remontu i bieżących napraw wydatkowano 2 000,00 zł,  publikacje 

książkowe i literatura fachowa  zakup druków, świetlówek wydatkowano  17 315,22 zł  

• zakup energii 8 799,65 zł  

• zakup usług remontowych 21 030,05 zł – w tym: remont instalacji kanalizacyjnej 

15 000,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano na  konserwację kserokopiarki,  naprawę 

drukarek,  naprawa kamer, konserwacja systemu antywłamaniowego 

• zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 620 zł  

• zakup usług pozostałych 104 502,35 zł w tym: największe wydatki poniesiono na 

aktualizacje oprogramowania komputerowego 14 405,75 zł i usługi pocztowe 58 533,3 

zł, dystrybucję energii 7 092,99 zł usługi doradztwa podatkowego  

3 935,43 zł, pozostała kwota została przeznaczona na wywóz nieczystości, monitoring 
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budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, badania techniczne 

samochodów, utrzymanie sieci telefonicznej,  usługi kominiarskie, prowadzenie BIP 

• usługi telekomunikacyjne – 18 463,31zł  

• podróże służbowe – delegacje i ryczałty 15 156,86 zł  

• ubezpieczenia majątkowe – 12 407,08 zł 

• odpis na ZFŚS – 52 907,47 zł  

• opłaty sądowe – 2 789,77 zł  – koszty komornicze 

• szkolenia pracowników – 21 113,20 zł 

W tym dziale poniesiono również wydatki  związane z obsługą spisu rolnego w 

rozdziale 75056 – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 365,00  zł  pokryte w 100% z 

otrzymanej dotacji na zadania zlecone. 

W tym dziale poniesiono również wydatki w rozdziale 75075 na promocję gminy 

71 225,99 zł – Zorganizowano wyjazd studyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich na Podlasie . W 

związku z wybuchem pandemii nie zorganizowano wizyty studyjnej dla członkiń KGW do 

Chorwacji. 

Poniesiono także wydatki w rozdziale 75095   związane z pozostałą działalnością na 

kwotę 414 411,26 zł, na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 4 880,00  zł, składki do LGD 

9531 zł składki wniesione do Związku Gmin Ziemi Makowskiej 6 356,00 zł.  

W rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników gospodarczych w 

kwocie 297 742,95 w ramach środków wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia w 

kwocie 74 731,06 zł zakupiono niezbędny sprzęt dla pracowników gospodarczych,  poniesiono 

wydatki na zakup paliwa do samochodu, traktora oraz innych sprzętów, wykorzystywanych 

przez pracowników fizycznych, poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku ruchomego w 

kwocie 3 347,54 zł, zrealizowano odpis na ZFŚS w kwocie 6 204,00 zł oraz wypłacono 

świadczenia wynikające z przepisów o BHP w kwocie 

6 937,09 zł    

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska – wydatki zrealizowano na łączną kwotę 2 445 002,72 zł co 

stanowi 6,7% zrealizowanych wydatków . 

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano 9150,16 zł – 

dotacje dla mieszkańców do budowy zbiorników na deszczówkę. 

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1 294 422,90 zł w tym 

na wynagrodzenia i pochodne 14 346,00 zł, wydatki związane z odbiorem odpadów 

komunalnych 1 280 076,90  zł  

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki  w 

kwocie 48 770,91 zł – na zakup roślin zielonych na skwery i rondo w tym na zadanie pn. 

„Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zielonych w Gminie Krasnosielc”  

40 000,00 zł .  
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W rozdziale 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę  

630 843,93 zł w tym: 16 818,68 zł wydatki poniesione na funkcjonowanie punktu 

konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, Dotacje dla mieszkańców na zadania 

z zakresu ochrony środowiska – wymiana źródeł ciepła i instalacje fotowoltaiczne zrealizowano 

w kwocie 82 140,23 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc 

wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE ” wydatkowano 531 885,02 zł.                                     

W rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 13 922,24  zł – opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz sterylizacja i kastracja kotów i psów. 

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano wydatki w łącznej 

kwocie 345 234,35 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia i koszty 

dystrybucji, zakup lamp, konserwacja i naprawa). W rozdziale 90026 pozostałe działania 

związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 64 288,23 zł – w tym  poniesiono 

wydatki na utylizację azbestu w kwocie 57 750,00 zł.  

 

W rozdziale 90095 zrealizowano wydatki w kwocie 38 370,00 zł  w tym 15 000,00 zł 

wydatkowano na zakup kosiarki bijakowej. 
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Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział  Rolnictwo i 

łowiectwo, którego wydatki zamknęły się w kwocie 2 022 742,96 zł co stanowi 5,54% 

zrealizowanych wydatków . W rozdziale  01010   wydatkowano 975 227,35 zł   są to głównie 

wydatki związane  z  utrzymaniem stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie 

gminy 391 540,47  zł oraz wydatki na inwestycje w kwocie  583 686,88 zł  

  W rozdziale 01095 poniesiono wydatki na zadania zlecone – zwrot części podatku 

akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 1 039 287,53 zł  

Kolejnym co do wielkości w strukturze zrealizowanych wydatków jest dział 600 

Transport i łączność wydatkowano łącznie 1 731 423,4 zł co stanowi 4,74 % zrealizowanych 

rocznych wydatków.  

W tym dziale realizowane są głównie wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg 

– 1 092 146,76 zł  

Wydatki bieżące to głównie: opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej z 

wydatkiem w kwocie 3 371,64 zł, za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych 

wydatkowano 16 537,60 zł  na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 619 367,40  

zł, w tym: remonty – 274 302,18 zł, odśnieżanie, profilowanie, dostawa żwiru i piachu 

343 815,17 zł   

Następnym działem w strukturze zrealizowanych wydatków jest Pomoc społeczna 

1 310 712,82 zł co stanowi 3,59% zrealizowanych wydatków. 

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 

199 697,52 zł – związane z umieszczeniem 5 podopiecznych w DPS w Makowie Maz.,  

Przasnyszu i Niedabylu. 

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum 

integracji społecznej zrealizowano wydatki  na kwotę 15 817,82 zł. 

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 140 189,18 w tym  na :   

• zasiłki celowe – 21 530,00 zł  

• zasiłki okresowe – 99 030,87 zł   

• pomoc rzeczowa w formie schronienia  – 19 606,38zł  

• na opłaty bankowe wydatkowano kwotę – 1021,95 zł    

 

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 7 603,94 zł wypłacono 

dodatki mieszkaniowe w kwocie 6 969,04 zł  i energetyczne  wraz z obsługa zadania 634,90 zł. 

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano – 234 954,46 zł  obsługa 39,52 zł  

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące 

utrzymanie OPS na kwotę 432 999,38 zł  
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W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie 

wynikające z przepisów BHP  na kwotę 3 717,47 zł  

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  wydatkowano kwotę 308 798,35 zł       

wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

(średnioroczne zatrudnienie 6,66 etatu),  

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  wydatkowano 23 067,64 zł – wypłacono 

wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2020 r.  

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 60 976,00 zł . 

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7 529,92 zł zakupiono: 

publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria 

komputerowe. 

W § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 350,00 zł – na badania wstępne 

pracowników. 

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 660,01 zł – opłaty i prowizje 

bankowe oraz usługi pocztowe. 

W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych uregulowano noty 

obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 500,00 zł. 

W § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę  8285,14 zł – zwrot kosztów 

podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.  

W § 4430 płacono  polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę  

172 85,00 zł Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę zł 10 336,00 zł  

Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 5 606,00 zł. 

Na realizację programu Posiłek w szkole i w domu  wydatkowano w rozdziale 85230 

kwotę 121 120,20   zł  w tym 96 800,00 zł  środki  z dotacji celowej, za dostarczenie produktów  

z Banku Żywności zapłacono  3 000,00 zł. 

W rozdziale 85295 Pozostała działalność  zrealizowano wydatki na kwotę 153 690,80 

zł w tym na  wypłatę świadczeń za prace społecznie użytecznie 17 212,80 zł i realizację 

programu „Wspieraj Seniora” 16 478,00 zł oraz funkcjonowanie Klubu Senior+ w 

Krasnosielcu 120 000,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem kadry w Klubie Seniora 

wydatkowano 67 948,60 zł pozostałe 52 051,40 na wyjazdy i realizację zadań ujętych w 

harmonogramie. 

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego z wydatkowaną kwotą 1 193 098,91 zł co stanowi 3,27%% zrealizowanych 

wydatków.  

Są to głównie wydatki bieżące związane z dotacjami dla Gminnego Ośrodka Kultury w 

Krasnosielcu  355 000,00  zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 460 000,00 

zł.  
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Wydatki majątkowe  w kwocie 260 660,52 zł  

W kolejnym co do wielkości działem jest Dział 926 Kultura fizyczna – zrealizowano 

wydatki w kwocie  458 906,21 zł w tym:  dotacja dla GUKS  46 000,00 zł, bieżące utrzymanie  

boisk i placów rekreacyjno – sportowych 47 604,33 zł  i wydatki majątkowe 364 915,88 zł  

W strukturze wydatków są działy, które plasują się poniżej 1% realizowanych wydatków: 

• w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

wydatkowano 43 614,77  zł  –  głównie opłaty dla Wód Polskich za pobór wody. 

• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie zł  51 424,90 

zł dotyczą bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych,  

• w dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 56 786,07 zł na obsługę 

informatyczną urzędu. 

• w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa poniesiono  wydatki na realizacje zadań zleconych na kwotę 

1 320,00 zł – aktualizacja spisu  wyborców. 

• w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 

kwotę 352 317,32 zł   wydatki bieżące w kwocie 274 322,33 zł  zrealizowano głównie 

na  utrzymanie w gotowości jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do 

samochodów, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, 

remonty strażnic i sprzętu, ubezpieczenie i przegląd samochodów, wydatki majątkowe  

zrealizowano 77 994,99 zł  

• wydatki zrealizowane  w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 31 579,36 

zł to odsetki opłacone od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie 

wydatków inwestycyjnych.  

• w dziale 758 Różne rozliczenia – zrealizowano wydatki w kwocie 3 842,64 zł na 

obsługę bankową. 

• w dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 111 186,50 zł  w tym 

na: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę  

101 186,50 zł i 10 000,00 zł wydatkowano na akcje promującą szczepienia przeciwko  

COVID–19. 

• Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 

275 614,60  zł. W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zrealizowano wydatki w kwocie  

103 354,60 zł  w tym na wynagrodzenia i pochodne 95 374,32 zł. W rozdziale 85415 

wypłacono stypendia socjalne dla uczniów kwocie 168 900,00 zł i zapomogi  w kwocie 

1 860,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne 162 222 zł W rozdziale 85416 wypłacono 

1 500,00 zł – stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zgodnie z regulaminem.  

 

Na koniec roku 2021 zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne  w ogólnej 

kwocie 1 077 303,98 z terminami płatności w roku 2022  zobowiązania dotyczą  wydatków 

bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego  należnego dla pracowników sfery 

budżetowej za 2021 wraz z pochodnymi  na kwotę 900 502,93  zł i z tytułu dostaw towarów i 

usług  176 619,95 zł  i wpłaty na PPK od pracodawcy 181,10 zł   
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Na koniec 2021 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą   

4 873 743,00 zł  zrealizowano w kwocie 3 187 838,39 tj. 65,41%,    

W planie wydatków majątkowych  w roku 2021 wprowadzono 32 pozycje nie zrealizowano 5 

zadań: 

• opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 

Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l-2500km) 

Bagienice Szlacheckie – Amelin na terenie Gm. Krasnosielc zadanie wieloletnie w roku 

2019 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na szereg 

uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich termin realizacji ustalono na 

2022 r. 

• przebudowa drogi w miejscowości Papierny Borek  

• wykup gruntów pod drogi gminne 

• zakup działki  budowlanej w Krasnosielcu 

• dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  dla Komendy 

Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.  

 

   W roku 2021 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:  

 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krasnosielc, 

Nowy Sielc, Wymysły 439 883,99 zł  - wykonano 1,65 km. sieci wodociągowej.  

2. Zakup samochodu na potrzeby konserwacji sieci wodociągowej w Gminie Krasnosielc 

– 111 290,24 zł zakupiono samochód z odpowiednią zabudową. 

 

3. Zakup sprężarek na SUW-y w Amelinie i Drążdżewie – 32 512,65 zł 

4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krasnosielc  –  157 126,10 zł 

5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości  Niesułowo – 149 060,63 zł 
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6. Modernizacja nawierzchni na ul. Ogrodowej i Plac Kościelny w Krasnosielcu 

121 804,19 

 

 

7. Przebudowa drogi gminnej  Nr 210307W Krasnosielc – Wola Józefowo gr. gminy ze 

względu na dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Programu 

Polski Ład zmieniono koncepcję – zadanie wieloletnie w roku 2021 wykonano projekt 

na przebudowę, za który została opłacona faktura w kwocie 99 876,00 zł  

8.  Przebudowa drogi gminnej  transportu  rolnego w miejscowości Budy Prywatne 

wartość inwestycji to kwota 105 165,00 zł (dofinansowanie z Samorządu Województwa 

mazowieckiego 50 000,00 zł). 

 

9.  Przebudowa drogi w miejscowości Chłopia Łąka wartość inwestycji  332 424,84 zł    

przebudowano nawierzchnię i wykonano zjazdy z kostki na posesje.  
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10. Przebudowa drogi gminnej  Transportu Rolnego w miejscowości Zwierzyniec  wartość 

inwestycji 105 165,00 zł – dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego 

50 000,00 zł 

11. Wykonanie map do celów projektowych droga gminna  Biernaty- Pienice w kwocie 

21 525,00 zł  

12. Modernizacja strażnicy w miejscowości Drążdżewo 7 995,00 zł  w roku 2021 wykonano 

ekspertyzy i kosztorysy – zaplanowano  zadanie wieloletnie z dofinansowanie z 

Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych.  

13. Modernizacja strażnicy OSP w Rakach – 35 000,00 zł wykonano elewację zewnętrzną 

budynku i podłogę z terakoty wewnątrz (dotacja 10 000,00 zł z MIAS) 

 

14. Modernizacja  strażnicy w miejscowości Wólka Drążdżewska wykonano 

termomodernizacje budynku  za 34 999,99 zł  

15. Modernizacja  kotłowni w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu – wymieniono piec i 

oprzyrządowanie  za 134 070,00 zł  

16. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  łącznie w dwóch 

rozdziałach wydatkowano 91 290,39  zł  dofinansowano: budowę 8 zbiorników na 

deszczówkę, dofinansowano wymianę 10 źródeł ciepła i jedną instalację fotowoltaiczną. 

17. Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE- 

531 885,02 zł –  5 kolektorów słonecznych, jedna instalacja fotowoltaiczna i wymiana 

24 źródeł ciepła. 

18. Zakup kosiarki bijakowej 1 5 000,00 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Bagienice Szlacheckie 57 784,99  zł zadanie wieloletnie w roku 2021 

zadanie zakończone wybudowano parking i ogrodzenie.  

19. Wykonanie ogrzewania i wentylacji w świetlicy w Karolewie – 24 760,00 zł  

(dofinansowanie  MIAS 10 000,00 zł)  
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20. Wyposażenie świetlicy w Bagienicach Folwark  19 115,53zł  (dofinansowanie MIAS  

10 000,00 zł) 

 

21. Modernizacja GOK w Krasnosielcu – dotacja w kwocie 159 000,00 zł przebudowano 

zaplecze sanitarne, wejście główne, zmodernizowano zaplecze kuchenne. 

22. Budowa placu zabaw w Nowym Krasnosielcu  36 187,95 zł  wybudowano plac wraz z 

ogrodzeniem (dofinansowanie z  10 000,00 zł)  

 

23. Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenie boiska piłkarskiego w 

Krasnosielcu łączna wartość inwestycji 338 323,89 zł  wykonano nawodnienie, 

zamontowano zbiornik bezodpływowy na ścieku, wykonano oświetlenie, zamontowano 

piłkochwyty, zakupiono kontenery szatniowo–sanitarne 

(dofinansowanie  z Samorządu Województwa Mazowieckiego 191 250,00 zł)  
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24. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przytuły 26 591,99 dofinansowanie 

10 000,00 zł  – zakupiono i zamontowano zestaw zabawkowy i urządzenia treningowe. 

 

W uchwale budżetowej na 2021 r. nie zaplanowano wydatków na realizacje programów 

finansowanych z udziałem  środków unijnych. W trakcie roku budżetowego wprowadzono do 

planu wydatków dwa zadania inwestycyjne: 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krasnosielc, 

Nowy Sielc, Wymysły na  kwotę 511 557,00 zł – wykonano 1,65 km. sieci 

wodociągowej   koszt realizacji inwestycji to kwota 439 883,99 zł. Zadanie rozliczono, 

złożony został wniosek o płatność. 
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2. Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE w 

kwocie 467 000,00 zł, po przetargu zwiększono plan wydatków o kwotę 66 340,00 zł 

(udział własny) – zadanie zostało wykonane, rozliczone, złożono wniosek o płatność. 

 

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu dwa zadania finansowane z 

wydatków bieżących: 

1. Wyjazd studyjny na Podlasie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielc – w 

kwocie 66 950,00 zł wyjazd odbył się we wrześniu, zadanie rozliczone środki z dotacji 

wpłynęły na rachunek budżetu. 

2. Dobre praktyki i współpraca międzynarodowa dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach  

wiejskich – wyjazd studyjny dla członkiń KGW do Chorwacji na kwotę   

74 108,00 zł – ze względu na pandemię  wyjazd odwołano. 

 

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano w 2021 r dochody na kwotę 12 317 720,00 

zł. 

 Wykonano: 12 317 413,76 zł tj. 100% planu.  

  Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców  

zaplanowano i   wykonano dotacje  w kwocie 1 320,00  zł . 

Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano dotację w kwocie 18 365,00 zł na 

przeprowadzenie  spisu ludności, dotację wydatkowano w całości na wypłatę dodatków 

spisowych i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz Gminnego  Komisarza 

Spisowego.  

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach wynosi  

12 298 035,00 zł   

w kwocie 12 297 728,76 zł. 

w tym na : 
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– obsługę i wypłatę   zwrotu   podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano 

kwotę 1 039 287,53  zł; 

– wykonywanie zadań zleconych gminie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii 

(wydawanie zezwoleń na uprawę maku);   

– wykonywanie zadań z zakresu USC; 

– wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 

– prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań w zakresie obrony narodowej  

 wykonano dochody  w kwocie 93 942,00 zł  dotację wydatkowano w 100% w tym 17 280,00 

zł na reparację ksiąg USC.  

– na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotacje w wysokości 75 

86,85 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 74 343,42 zł na obsługę 

zadania wydatkowano 743,43 zł , 

Na  wypłatę dodatków energetycznych otrzymano 634,90 zł. Wydatki zrealizowano w 

100% wraz z wydatkami na obsługę  zadania wydatkowano – 634,90 zł. 

Na  opłacenie składek zdrowotnych  za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  otrzymano i wydatkowano  

35 824,23 zł  

Dotację na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano  w 100%  w 

kwocie 7 285 645,00 zł  

Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne  zrealizowano w kwocie   3 767 000 zł tj. 100% 

wykonanych dochodów. 

Dotację na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano w 100% w kwocie 308,25 zł  

Plan dochodów budżetowych po zmianach 41 356 298,00 zł  wykonano  na kwotę 

41 334 821,63 zł  

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 40 052 479 zł  zrealizowano w kwocie 

36 513 413,92  zł  

Planowany wynik budżetu  nadwyżka w kwocie  1 303 819,00 zł,  wykonany to  

nadwyżka w kwocie 4 821 407,71  zł  

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę  3 075 569,00 zł są to  wolne środki  w 

kwocie 2 562 813,39 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 

pkt 8 ustawy o finansach publicznych (500 000,00 zł środki z RFIL i 12 755,61 zł środki z 

opłat za wydatnie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych niewydatkowane na Gminny 

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi) zrealizowano w kwocie  3 075 569,47 zł  , w tym 

z tytułu wolnych środków  2 562 813,86 zł  

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 4 379 338,00 zł   zrealizowano  4379 387,56 

zł w tym: spłata zaciągniętych  kredytów – 567 098,56 zł   i lokata w kwocie  3 812 289,00 zł 

(środki na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu kanalizacji 

gminy) 

W roku 2021 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i 

nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 122 290,39 zł w tym dla 

jednostek należących do sektora finansów publicznych 976 000,00 zł – dotacje podmiotowe dla 
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Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury 815 000,00 zł dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka 

Kultury na zadania inwestycyjne 159 000,00 zł, dotacja na działalność Poradni Rodzinnej przy 

PCPR w Makowie Maz. – 2 000,0 zł . 

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 

146 290,39 zł w tym: dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 9 000,00 zł na 

opracowanie i wydanie zeszytów historycznych, dotacje  dla mieszkańców na  inwestycje z 

zakresu ochrony środowiska – 91 290,39 zł, Gminny Uczniowski  Klub Sportowy otrzymał 

dotację w wys. 46 000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na prowadzenie 

drużyny piłki nożnej.  

W roku 2021 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na 

sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 73 342,22 zł i z części opłaty za zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  8 178,63 zł, które przeznaczono na 

wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 92 186,50 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i innym 

uzależnieniom zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł . 

 Gmina Krasnosielc w roku 2021 wykonała dochody z  tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi kwotę 1 129 186,22 zł. W związku z nieterminowym opłacaniem 

należności za gospodarowanie odpadami  wszczynane były działania egzekucyjne,  w wyniku 

których wyegzekwowano: odsetki w kwocie 3 636,70 zł oraz  dochody  z tytułu kosztów 

upomnień w kwocie 2 726,60 zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 1 294 422,90zł  w tym na odbiór odpadów 1 280 

076,90 zł.  Na obsługę  administracyjną wydatkowano 14 346,00 zł.  Uzyskane dochody z tytułu 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pozwoliły zabezpieczyć wydatki  na 

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 87,73%.  

Na koniec 2021 r. Gmina Krasnosielc posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów  na sumę 2 194 673,12  zł  w tym: w BS w Nowym Dworze Maz. 511 653,12 zł,  

BS Krasnosielc 1 683 021,00 zł. 

 Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada należności w kwocie 2 358 349,29  

zł – w tym należności wymagalne 1 625 288,59 zł, wśród należności wymagalnych kwota 

34 157,72 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 23 287,34 zł – udziały w 

podatkach pobieranych dla  gminy przez urzędy skarbowe, należności z tytułu podatków 

lokalnych 107 159,68 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 183 447,30 zł  oraz  należności od 

dłużników alimentacyjnych 1 277 236,55 zł. Kwotę 733 060,70 zł stanowią pozostałe 

należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 34 621,52 zł, oraz odsetek od opłat lokalnych 

5 728,76 zł, podatek VAT 1 419,00 zł i należności za umieszczenie urządzeń 

telekomunikacyjnych i energetycznych w drogach gminnych 689 582,50 zł oraz należności od 

KW Policji w Radomiu 262,50 zł – za palacza na Komisariacie i 1446,42 zł od mieszkańca 

budynku przy ul. Rynek za palacza.  

Na rachunku budżetu pozostały środki  w kwocie 3 878 828,55 zł w tym: subwencja w części 

oświatowej  na styczeń 2022 r. w kwocie 519 682,00zł i 4,53 zł odsetki od dotacji należne dla 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  
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Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych utworzono w 

następujących jednostkach budżetowych: 

⎯ Szkoła Podstawowa w Amelinie 

⎯ Szkoła Podstawowa w Drążdżewie 

⎯ Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu 

⎯ Szkoła Podstawowa w Rakach 

⎯ Przedszkole w Krasnosielcu 

   

 W roku 2021 Gmina Krasnosielc realizowała  tylko przedsięwzięcia z zakresu wydatków 

majątkowych. 

Zaplanowano pięć przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych : 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 

Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140 + 700 (l = 2 500 km.)  

Bagienice Szlacheckie – Amelin na terenie Gminy Krasnosielc – zadanie zgodnie z 

podpisaną umową będzie zrealizowane do końca 2022 r. Wykonawca projektu 

przewidywał zakończenie prac wcześniej niż określała umowa, jednak ze względu na 

poprawki i uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie  

nie udało się do końca 2021 r. uzyskać pozwolenia na budowę, które warunkuje wypłatę 

wynagrodzenia za opracowanie ww. dokumentacji.    

2) Modernizacja strażnicy OSP w Drążdżewie zadanie planowane do wykonania w latach 

2019 – 2021. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z Samorządu 

Województwa Mazowieckiego w roku 2021 opłacono faktury za opracowanie 

kosztorysów i przygotowanie ekspertyz. W WPF na lata 2022 – 2028 wydłużono termin 

realizacji tego zadania, zmieniając nazwę zadania i zakres robót. .  

3) Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu w roku  2021 wydatkowano 

159 000,00 zł w ramach przekazanej dotacji przebudowano wejście główne i część 

sanitarną oraz zmodernizowano część kuchenną. Z uwagi na możliwość otrzymania 

dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego zrezygnowano z 

wcześniejszych koncepcji modernizacyjnych. Do WPF na lata 2022 – 2028 

wprowadzono  zadanie o nowej nazwie i zakresie robót oraz zwiększono wartość 

zadania.   

4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – zadanie 

realizowane w latach 2019 – 2021 w roku 2021 zgodnie z projektem wykonano  parking 

i ogrodzenie zadanie zostało zakończone – świetlica oddana do użytku wartość 

poniesionych wydatków w roku 2021 stanowi kwota 57 784,99 zł. 

5) Przebudowa drogi gminnej  relacji Krasnosielc – Wola Włościańska – Wola Józefowo 

– zadanie zaplanowano na lata 2000 – 2022 w roku 2021 wykonano projekt na 

przebudowę ww. odcinka, jednocześnie gmina otrzymała promesę na dofinansowanie 

do przebudowy tejże drogi. W przedsięwzięciach do WPF na lata 2022 – 2028 

zwiększono wartość przedsięwzięcia ze względu na możliwość wykonania całego 

odcinka.    
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4.Informacja o stanie mienia komunalnego .  

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. przedstawia załącznik nr 1 do Raportu.    

 

           

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

2021 r. 
Lp. Nazwa zadania Miejscowość Łączna 

wartość w zł 
Środki 

własne w zł 
Dofinansowanie 

w zł Uwagi 

1. 

Przebudowa drogi 

gminnej transportu 

rolnego w miejscowości 
Zwierzyniec 

Zwierzyniec 105 165,00 55 165,00 50 000,00 FOGR 

950,00 mb 

2. 

Przebudowa drogi 

gminnej transportu 
rolnego w miejscowości 

Budy Prywatne 

Budy Prywatne 105 165,00 55 165,00 50 000,00 FOGR 
950,00 mb 

3. 
Wyposażenie placu zabaw 

w miejscowości Nowy 
Krasnosielc 

Nowy Krasnosielc 36 187,95 26 187,95 10 000,00 MIAS 

4. Modernizacja strażnicy 

OSP w miejscowości Raki Raki 35 000,00 25 000,00 10 000,00 MIAS 

5. 
Wyposażenie placu 

rekreacyjnego w 

miejscowości Przytuły 
Przytuły 26 591,99 16 591,99 10 000,00 MIAS 

6. 
Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w miejscowości 

Karolewo 
Karolewo 24 760,00 14 760,00 10 000,00 MIAS 

7. 
Modernizacja strażnicy 
OSP  w miejscowości 

Wólka Drążdżewska 
Wólka Drążdżewska 34 999,99 24 999,99 10 000,00 MIAS 

8. 
Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w miejscowości 
Bagienice-Folwark 

Bagienice-Folwark 24 274,83 14 274,83 10 000,00 MIAS 

9. 

Wyposażenie placu 

rekreacyjnego w 
miejscowości Bagienice 

Szlacheckie 

Bagienice 
Szlacheckie 33 067,94 23 067,94 10 000,00 MIAS 

10. 
Remont garaży w 

strażnicy OSP w 
Krasnosielcu 

Krasnosielc 50 000,00 25 000,00 25 000,00 Mazowieckie 

Strażnice 

11. 

Zakup kompletu odzieży 

ochrony indywidualnej 
strażaka dla OSP w 

Krasnosielcu 

Krasnosielc 30 000,00 15 000,00 15 000,00 OSP-2021 

12. 

Zakup kompletu odzieży 

ochrony indywidualnej 
strażaka dla OSP w 

Drążdżewie 

Drążdżewo 30 000,00 15 000,00 15 000,00 OSP-2021 

13. 
Wizyta studyjna dla 

mieszkańców Gminy 

Krasnosielc na Podlasiu 
Cała gmina 66 950,00 13 325,00 53 625,00 KSOW 

14. 

Rozwój zaplecza 
szatniowo-sanitarnego 

oraz wyposażenia boiska 

piłkarskiego w 
Krasnosielcu 

Krasnosielc 283 323,89 92 073,89 191 250,00 MIWIS 

15. 

Tworzenie nowych i 

rewitalizacja istniejących 

terenów zieleni w Gminie 
Krasnosielc 

Krasnosielc, 

Grabowo 40 000,00 20 000,00 20 000,00 MIWOP 

16. 

Modernizacja pracowni 

informatycznej w Szkole 
Podstawowej w 

Drążdżewie 

Drążdżewo 90 000,00 0,00 90 000,00 MPDSPP 

17. Usuwanie azbestu w 

Gminie Krasnosielc Cała gmina 57 750,00 27 750,00 30 000,00 WFOŚiGW 
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18. 
Zakup samochodu na 

potrzeby konserwacji 

sieci wodociągowej 
Cała gmina 102 570,00 102 570,00 0,00 własne 

19. 

Zbieranie, transport oraz 

odzysk lub 

unieszkodliwianie 
odpadów z folii 

rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania 

balotów oraz opakowań 

po nawozach typu Big-

Bag 

Cała gmina 60 623,85 11 295,00 49 295,00 
NFOŚiGW 

Realizacja w 

2022 r. 

20. 
Przebudowa dróg na 

terenie gminny 

Krasnosielc 

Wola-Józefowo 

Wola Włościańska 

Wymysły 
5 000 000,00 250 000,00 4 750 000,00 

POLSKI 

ŁAD I 

Realizacja w 

2022 r. 

21. Remont dróg na terenie 

gminny Krasnosielc 

Drążdżewo Małe, 

Przytuły, 

Pienice, 
Krasnosielc Leśny 

4 500 000,00 225 000,00 4 275 000,00 

POLSKI 

ŁAD I 

Realizacja w 
2022 -2023 r. 

22. 
Przebudowa drogi 

gminnej w msc. Papierny 
Borek (Kalinowo) 

Papierny Borek 148 522,50 148 522,50 0,00 własne 

23. 
Przebudowa drogi 

gminnej w msc. Chłopia 

Łąka 
Chłopia Łąka 194 349,81 194 349,84 0,00 własne 

24. 
Przebudowa drogi 

gminnej w msc. 

Niesułowo 
Niesułowo 146 846,63 146 846,63 0,00 własne 

25. 
Przebudowa drogi 
gminnej w msc. 

Krasnosielc 
Krasnosielc 119 959,19 119 959,19 0,00 własne 

26. 
Przebudowa drogi 
gminnej w msc. 

Krasnosielc 
Krasnosielc 157 126,10 157 126,10 0,00 własne 

27. Malowanie elewacji OSP 
w Krasnosielcu Krasnosielc 30 000,00 30 000,00 0,00 własne 

RAZEM: 11 603 634,67 1 864 430,85 9 739 170,00  

 

 

W 2021 roku Gmina Krasnosielc złożyła 22 wnioski o dofinansowanie inwestycji 

gminnych, z czego 20 na kwotę 11 603 634,67 zł Gmina otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 9 739 170,00 zł. 

Ponadto w ramach prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 

Programu „Czyste Powietrze” pracownicy udzielają informacji o możliwości uzyskania 

dofinansowania w ramach wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku. Pracownicy 

gminnego punktu przygotowali 28 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców naszej gminy 

oraz pomogli w przygotowaniu 21 wniosków o wypłatę dotacji dla osób fizycznych.  
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V. Drogi gminne 

Infrastruktura drogowa w gminie Krasnosielc obejmowała na dzień 31 grudnia 2020 r.  

88,678 km dróg publicznych (gminnych). Drogi twarde bitumiczne obejmowały na początku 

roku 52,28 km, co stanowiło 58,95 % wszystkich dróg, a na koniec 2021 r. 53,34 km, czyli 

60,15%. Stan dróg gminnych ocenia się jako zadowalający. Oprócz dróg publicznych na terenie 

gminy istnieją również drogi wewnętrzne, których długość nie jest precyzyjnie określona. 

W każdym roku po okresie zimowym zarówno drogi o nawierzchni twardej bitumicznej oraz 

żwirowej są remontowane. Są to remonty w zakresie napraw cząstkowych jak również 

profilowanie. 

 

 

 Wykaz odcinków zmodernizowanych odcinków dróg 

na terenie Gminy Krasnosielc w 2021 roku. 

 

L.p. Miejscowość 
Długość 

odcinka 

Koszt 

wykonania w zł 
Źródło finansowania 

1. Budy Prywatne 950,00 mb 105 165,00 

50 000,00 zł. dotacja/ 

droga gruntowa 

 

2. Zwierzyniec 950,00 mb 105 165,00 
50 000,00 zł. dotacja/ 

droga gruntowa 

3. Chłopia Łąka  800,00 mb 194 349,84 

 

100 % Środki własne 

 

4. 
Krasnosielc ul. 

Ogrodowa 
300,00 mb 64 946,46 

100 % Środki własne 

 

5. 
Krasnosielc Plac 

Kościelny 
200,00 mb 55 012,73 100 % Środki własne 

6. Niesułowo 750,00 mb 146 846,63 100 % Środki własne 

 Suma 3950 mb 671 485,66 zł - 
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VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Krasnosielc   

 

 Strategia Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015 – 2025 została przyjęta Uchwałą Nr  

XI/48/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015 roku. Jest podstawowym 

i najważniejszym dokumentem samorządu gminy, określającym obszary, cele i kierunki 

polityki rozwoju, w kompetencjach realizowanych przez władze gminy. Strategia uwzględnia 

potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej. Priorytety wyszczególnione w Strategii 

wynikają z przyjętej wizji rozwoju  i zdefiniowanych wyzwań rozwojowych. Ze względu na 

stwarzanie w perspektywie długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one 

zostały za najważniejsze trzy priorytetowe cele strategiczne, które są względem siebie 

równoważne i uzupełniające się: 

⎯ poprawa jakości życia mieszkańców Gminy,  

⎯ konkurencyjna i rozwinięta gospodarczo Gmina Krasnosielc, 

⎯ poprawa stanu środowiska przyrodniczego i jego zasobów. 

Wskazano cele operacyjne i możliwe do realizacji zadania.    

 

 

2. Ład przestrzenny 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krasnosielc i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym i kształtującym politykę 

przestrzenną gminy jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krasnosielc zatwierdzonym uchwałą Nr III/12/2002 Rady Gminy 

Krasnosielc z dnia 19 grudnia 2002 r. 

Dokumentem, stanowiącym prawo miejscowe określającym przeznaczenie terenów na 

określone cele w Gminie jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów 

planistycznych gminy Krasnosielc zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/118/2004 Rady Gminy 

Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2004 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego Nr 41, poz. 6779 z dnia 18 lutego 2005 roku. Gmina Krasnosielc zajmuje 

powierzchnię około 167 km2, z czego 9,36 km2 stanowiące około 5,6% powierzchni objęte są 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwałą Nr XX/107/16 Rady Gminy w  Krasnosielcu z dnia 28.10.2016 r.  wprowadzono 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów planistycznych nr 

7b Drążdżewo Małe (dz. ew. nr 158 ) i nr 10 Elżbiecin (dz. ew. nr 121).  

Dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego proces 

inwestycyjny odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 

terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W 2021 roku wydanych zostało 29 pozytywnych decyzji określających warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

Ustalone warunki zabudowy dotyczyły: 

– zabudowy mieszkaniowej – 14, 

– zabudowy rolniczej – 8,  
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– farm i instalacji fotowoltaicznych – 5,  

- zabudowy usługowej – 2. 

Wydane zostały też pozytywne decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 

ilości 6 sztuk łącznie na budowę: sieci, przyłączy, linii kablowych, stacji i sieci 

elektroenergetycznych, 1 decyzja na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej oraz 1 

decyzja na budowę linii oświetleniowej. 

 

W  roku 2021 nadano 19 numerów porządkowych dla nowo wybudowanych budynków 

mieszkalnych. 

Na wnioski zainteresowanych wydano 14 wypisów i wyrysów z obowiązujących 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz 179 zaświadczeń o przeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do przedłożenia 

głównie w kancelariach notarialnych. 

 

W 2021 r. złożonych zostało 19 wniosków o podział nieruchomości, dla wszystkich 

zostały wydane opinie w postaci postanowienia i 19 decyzji pozytywnych. 

 

W dniach od 08.10.2021 do 08.11.2021 r. wyłożone zostały do wglądu w Urzędzie 

Gminy w Krasnosielcu projekty uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa. O wyłożeniu projektów właściciele lasów zostali powiadomieni 

pisemnie. W czasie ich wyłożenia pracownicy urzędu udzielili niezliczoną ilość informacji i 

wyjaśnień, przyjętych zostało 6 pisemnych zastrzeżeń do projektów, które zostały przekazane 

do Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim. 

Opracowana została dokumentacja geodezyjna w celu  uregulowania stanu prawnego 2 dróg 

oraz uzyskano pozytywne decyzje Wojewody Mazowieckiego 

– drogi biegnącej od miejscowości Bagienic Szlacheckich do miejscowości Raki, 

– odcinek od drogi Wojewódzkiej w Amelinie do miejscowości Grabowo o łącznej długości      

2,880 km. 

3. Infrastruktura komunalna 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc.  

Uchwałą Nr XXXVII/209/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. 

przyjęto wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-

2023. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w zasobie mieszkaniowym gminy 

znajdowało się 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1270,88 m2, z czego 

wynajmowano 20 lokali, 1 lokal wykorzystywano na prowadzenie Gminnego Klubu Seniora i 

1 lokal użytkował Zespół Wyjazdowy Karetki Pogotowia. 

Z mieszkaniowego zasobu  gminy nie wydzielono lokali socjalnych. 

Na lata 2019-2023 nie zaplanowano sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Lokale z mieszkaniowego zasobu przeznaczone są dla najemców, którzy nie są w stanie 

wynająć lokali z innych zasobów. 
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Lokale użytkowe 

  

Gmina Krasnosielc wynajmuje 4 lokale użytkowe o ogólnej powierzchni 597,92 m2 

głównie na potrzeby opieki zdrowotnej, punktu aptecznego, centralę telefoniczną telefonii 

komórkowej. 

 

4. Obiekty i tereny zabytkowe 

 

Do obiektów i terenów zabytkowych w gminie należą: 

–  położony w miejscowości Krasnosielc przy ul. Plac Kościelny Zespół Kościoła Parafialnego 

p.w. Świętego Jana Kantego,  

– najstarsza część cmentarza parafialnego rzymsko-katolickiego znajdującego się 

w miejscowości Krasnosielc przy ul. Cmentarnej, 

–    Kapliczka przydrożna z figurką Św. Jana Nepomucena z końca XVIII w. 

W roku 2018 opracowany został rejestr zabytków i stanowisk archeologicznych 

znajdujących się na terenie Gminy Krasnosielc.   

 

5. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Podstawowym celem Gminy w tym zakresie  jest zapewnienie ciągłości dostawy wody 

dla odbiorców, podniesienie poziomu świadczonych usług. Gmina na bieżąco podejmuje 

działania mające na celu usprawnienie  i  optymalizację gospodarowania zasobami wodnymi 

poprzez racjonalne zużycie wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach 

technologicznych uzdatniania wody. Celowi temu służy montaż wodomierzy u wszystkich 

odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy, kontrola wskazań wodomierzy.  

Działania prowadzone są na podstawie Regulaminu dostarczania wody, który został 

przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2018 r.  

Na terenie Gminy funkcjonują 3 stacje uzdatniania wody: w Krasnosielcu o wydajności  

600 m3/dobę, w Drążdżewie Małym o wydajności 742,2 m3/dobę, w Amelinie o wydajności  

660m3/dobę.  

Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) 

wynosi 136,30 km. Ogółem z usług wodociągowych korzysta ok. 95% mieszkańców. Liczba 

przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych na koniec 2021 roku – 1 984 szt.  

Gmina Krasnosielc na koniec roku 2021 uzyskała dochód z tytułu sprzedaży wody w 

kwocie 601 236, 50 zł W związku z nieterminowymi wpłatami za odbiór wody wystawiono 

376 wezwań do zapłaty w wyniku, których wyegzekwowano kwotę 32 826,73; odsetki w 

kwocie 1817,84 oraz dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 956, 40 zł. 

Należność na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 59 928,59 zł.  
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  W roku 2021 została zrealizowana inwestycja rozbudowa sieci wodociągowej                                      

w miejscowościach Krasnosielc, Nowy Sielc i Wymysły o długości 1,65 km. Koszt inwestycji 

wyniósł 439 883,99 zł wysokość dofinansowania 171 272,00 zł. 

Liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych na koniec 2021 roku – 1 

984 szt.  

Jakość dostarczanej wody jest pod ścisłym i  stałym nadzorem prowadzonym przez  

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Makowie Maz. oraz inne 

specjalistyczne laboratoria. Woda z wodociągów zasilanych ze wszystkich stacji uzdatniania 

wody w Krasnosielcu spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Na 

bieżąco wykonywane są badania w zakresie składu fizykochemicznego jak i mikrobiologii 

przez akredytowane laboratoria dostarczanej mieszkańcom wody. 

Również terminowo Gmina wnosi opłaty stałe i zmienne  z tytułu poboru wody na rzecz 

Wód Polskich.  

Gospodarka ściekowa oparta jest na realizacji programów wspierających budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. W ewidencji Urzędu Gminy zarejestrowanych jest 268 

sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Dla celów gospodarki komunalnej w Gminie został zakupiony samochód bus z zabudową 

dostosowaną do potrzeb w tym zakresie. 

6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina Krasnosielc zorganizowała przetarg 

na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych położonych na jej terenie. Przetarg wygrała firma, Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. W 

ramach systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy uzyskali możliwość 

selektywnego zbierania odpadów ,,u źródła’’ (bezpośrednio na terenie nieruchomości). 

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości było prowadzone w terminach 

ustalonych  w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom.  Gmina w 

zamian za uiszczoną przez mieszkańców stawkę opłaty gospodaruje odpadami komunalnymi. 

Koszty poniesione przez gminę w związku z obsługą systemu i zagospodarowaniem 

odpadów w roku 2021 wyniosły 1 294 422,90 zł. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  1 129 186,22 zł. 

Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 305 999,90 zł. 

Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi:  

18 447,30 zł. 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wnoszą terminowo opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. Z tytułu nie uiszczania 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 otrzymało 333  właścicieli 

nieruchomości. 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy wciąż zalegają z opłatą za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w  na koniec 2021 r. wynosi 407 osób. 
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Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2021 roku z terenu gminy 

                                      z podziałem na kody odpadów. 

              Kod odpadu Masa odebranych odpadów       

komunalnych ( Mg ). 

                 20 03 01 796,54 

                 15 01 06                          105,90  

                 16 01 03 14,22 

                 20 01 23                           6,73  

                 20 01 99                           22,42  

                 20 02 03                          29,28  

                 20 01 08 15,16  

                 20 03 07 72,14 

                 20 01 32 0,0962 

                 20 01 35 1,18 

                20 01 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15,74 

15 01 01 17,28 

15 01 07 102,96 

20 02 01 61,72 

                Razem : 1261,3662 

 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 

Gminy Krasnosielc w 2021 roku wyniosła 206,1654 Mg.  
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Środowisko  

Program Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018-2022 z 

perspektywą na lata 2023-2025 zatwierdzony został Uchwałą NR XXXIV/189/18 Rady 

Gminy Krasnosielc dnia 23 lutego 2018 r.   

Celem programu jest poprawa stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, a jednocześnie zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Cele te 

realizowane są min. poprzez: poprawę infrastruktury drogowej – ochrona przed hałasem, 

modernizację kotłowni – ochrona powietrza,   budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 

ochrona ziemi oraz edukację ekologiczną mieszkańców.  

W roku 2021 kontynuowano  wsparcie finansowe z budżetu gminy na realizację zadań 

proekologicznych w postaci dotacji dla mieszkańców gminy tj. budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji 

ekologicznych źródeł ciepła, zbiorników na deszczówkę i oczek wodnych. Zasady udzielania 

dotacji na wymienione cele zostały określone w regulaminie  zatwierdzonym uchwałą Rady 

Gminy.  Dofinansowanie wykorzystano w kwocie  

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnosielc 

w latach 2011-2032 został zatwierdzony Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Gminy Krasnosielc 

z dnia 28 kwietnia 2011.   

W każdym roku, również 2021 program był realizowany na podstawie zgłoszeń 

zainteresowanych mieszkańców z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W trybie przepisów o zamówieniach publicznych w roku 2021 także realizowano 

Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców w 

dwóch etapach odebrano i zutylizowano łącznie 150 Mg płyt eternitowych. Całkowity koszt 

odbioru i utylizacji – 57 750 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 30 000,00 zł,  27 750,00 zł środki własne.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnosielc zatwierdzony został Uchwałą Nr 

XI/49/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015 r.  

Celem planu jest ustalenie potrzeb i kierunków działań w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej, które mają przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE), redukcji zużycia 

energii elektrycznej. Zadania te realizowane są poprzez: modernizację kotłowni wymianę 

indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne, sukcesywną  wymianę oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne. Są to inwestycje wieloletnie realizowane z dofinansowaniem z WFOŚiGW, 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz PROW. - Zrealizowano projekt 

„Czyste Powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE. 

Wykonawca - firma EKOINSTAL Sebastian Dudek z Wólki Drążdżewskiej. W ramach projektu 

zainstalowano pompy ciepła – 2 szt., kotły na pellet – 12 szt., kotły na gaz – 5 szt., panele 

fotowoltaiczne – 5 szt. i kolektory słoneczne – 2 szt. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 
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517 817,97, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego to 

334 304,00 zł.  

 

VII. POLITYKA SPOŁECZNA  

 

Zadania pomocy społecznej realizowane przez  Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Krasnosielcu  oparte są na przepisach ustaw dotyczących szeroko rozumianej pomocy 

społecznej jak również powstałych na ich bazie programów. W roku 2021 obowiązywały 

następujące programy polityki społecznej na terenie Gminy Krasnosielc: 

 

1) Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022 

zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Krasnosielc dnia 29 

kwietnia 2014 r., 

2) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnosielc na lata 2021 – 2025 zatwierdzony 

Uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Gminy Krasnosielc  dnia 15 stycznia 2021 r., 

3) Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023 zatwierdzony Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Krasnosielc dnia 

11 grudnia 2018 r., 

4) Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Krasnosielc na lata 2019-2021 

zatwierdzony Uchwałą nr VII/37/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019  

5)  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom w Gminie Krasnosielc  w 2021 

roku zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/115/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.  

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krasnosielcu realizując zadania w 2021 roku udzielił 

pomocy w formie pracy socjalnej 180 rodzinom, w których żyje łącznie 620 osób. Praca 

socjalna była ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 

samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. Pracownicy socjalni przeprowadzili 

wywiady środowiskowe w 385 rodzinach z terenu Gminy Krasnosielc.  

W roku 2021 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych  i niepieniężnych (łącznie                                          

z pracą socjalną) objęto 224 rodziny - liczba osób w tych rodzinach to 765.  Rodziny te 

korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej tj. m.in.: przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków stałych, celowych i okresowych, udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku  

i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, dożywianie 

dzieci, świadczenie pieniężne na zakup żywności umieszczanie i opłacanie pobytu osób  w 

domu pomocy społecznej.  

Dodatkową działalność stanowią zadania zlecone gminie, które na podstawie 

upoważnień i pełnomocnictw przewidzianych w ustawach są przekazane do realizacji gminnej 

jednostce pomocy społecznej tj. wypłata świadczenia wychowawczego, wypłata świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny. 
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1. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2021 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej   

w Krasnosielcu  przedstawia poniższa tabela. 

 

Rodzaj świadczenia Kwota w złotych Liczba rodzin 

Dożywanie, świadczenie pieniężne na zakup 

żywności 

 

121 120 
452 

Dodatki mieszkaniowe 
 

6969 
6 

Dodatki energetyczne 
 

622 
4 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze 
 

65990 
124 

Zasiłki stałe 
 

234954 
48 

Zasiłki okresowe 
 

98031 

 

58 

Schronienie 
 

30750 
3 

Domy Pomocy Społecznej 
 

202448 
5 

Odpłatna  za pobyt  dziecka w pieczy 

zstępczej 
13600 4 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

podopiecznych  OPS  oraz  od  świadczeń  

rodzinnych 

17968 53 

Fundusz alimentacyjny 204400 29 

Świadczenia  rodzinne  
 

3229051 
588 

Składka na ubezpieczenie emerytalno - 

rentowe 
51642 389 

Świadczenia wychowawcze  7429907 
 

642 

Programy rządowe – KDR 

 
308 32 

 

 

2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnosielc  w roku 2021 

 

 Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnosielc na lata 2021 – 2025 

zatwierdzony Uchwałą Nr XX/123/2021 Rady Gminy Krasnosielc  dnia 15 stycznia 2021 r. jest 

realizowany przez instytucje z terenu Gminy Krasnosielc, koordynatorem programu jest 



 43 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu. W celu  udzielenia pomocy osobom lub całym 

rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy w rodzinie jest 

powołany przez Wójta Gminy Krasnosielc Zespół Interdyscyplinarny. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są wykonywane w szczególności 

przez: 

– dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie; 

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

  przeciwdziałanie temu zjawisku; 

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia. 

 

3. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Krasnosielcu w roku 2021 

Lp. Wyszczególnienie 2021 r. 

   1. Suma wszystkich wszczętych procedur w 2021 r. 2 

   2. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego  4 

   3. Liczba szkoleń Zespołu           1 

   4. 
Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przez przedstawicieli 

poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę w 2021 r. 

2 

 

 

4. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krasnosielc  

w roku 2021 oraz zatrudnienie asystenta rodziny 

 

Program na terenie Gminy przyjęto do realizacji uchwałą Nr VIII/37/2019 Rady Gminy 

Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Krasnosielc  na lata 2019 – 2021, który obowiązywał do 31.12.2021 roku. 

Główne cele Programu: wspieranie rodzin mających problemy z wypełnieniem swoich funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin. Cele szczegółowe 

Programu: Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dala rodzin 

z dziećmi oraz poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej,  gmina realizuje obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent   

rodziny   jest   profesją  w   systemie   wspierania   rodziny, wprowadzoną  ustawą o   wspieraniu   

rodziny,   której   cechami   charakterystycznymi   są  kompleksowe   działania podejmowane 

wobec rodziny i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, z zachowaniem 

profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie 

niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych. Działania asystenta rodziny ukierunkowane 

były przede wszystkim na utrzymaniu dzieci  w ich naturalnym środowisku. Asystent  rodziny 
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w 2021 roku obejmował wsparciem łącznie 7 rodzin, w tym 14 dzieci. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krasnosielcu zatrudniał w 2021 roku jednego  Asystenta rodziny posiadającego 

odpowiednie wykształcenie, na umowę o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy na ½ etatu. 

Na realizację tego programu pozyskano kwotę 1000,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku 

dla 1 asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze ½ etatu.  Wydatki na wynagrodzenie dla 

asystenta rodziny w roku 2021  w wysokości 31337 zł zostały pokryte z budżetu gminy. 

 

 

5.Dystrybucja żywności  w roku 2021 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  zajmuje się również dystrybucją 

żywności pozyskanej z Banku Żywności. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wszelką 

dokumentację związaną z pozyskaniem, kwalifikowaniem uczestników oraz wydawaniem 

żywności. Pracownicy OPS-u odbierają transporty żywności z Ciechanowa, którą dalej dzielą 

wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Z tytułu przynależności do 

Stowarzyszenia Gmina wnosi składkę członkowską. W 2021 roku pozyskano łącznie 28,4550 

ton żywności o  wartości  rynkowej 139 160,99 zł. Z pomocy żywnościowej skorzystało 349 

rodzin. Wydano 2500 paczek. Transport żywności z Ciechanowa do Krasnosielca wykonywali 

pracownicy Urzędu  Gminy przy wsparciu WOT. 

 

6.Działalność Klubu Senior+ w Krasnosielcu 

 

W ramach Programu Senior+ w roku 2017 utworzono Klub Seniora w Krasnosielcu.  

W latach 2018 – 2020 Gmina Krasnosielc otrzymała dotację na realizację zadnia publicznego 

w ramach Programu Senior+ pod nazwą „Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+”. Klub 

seniora funkcjonuje od stycznia 2018 roku od poniedziałku do piątku. Klub Senior +  

w Krasnosielca jako ośrodek wsparcia działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Krasnosielcu. W roku 2021 w klub zapewniał miejsce dla 25 uczestników. Łącznie z oferty 

klubu skorzystało 70 seniorów z terenu Gminy Krasnosielc. Realizacja zadania "Zapewnienie 

funkcjonowania Klubu Senior+" w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-

2025 ma na celu utrzymanie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz 

zapewnienie wsparcia w integracji osobom starszym nie aktywnych zawodowo. Zadanie polega 

na rozwijaniu zainteresowań oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby    z grupy 

wiekowej 60+ rekrutowane wśród mieszkańców Gminy Krasnosielc. Zadanie ma na celu 

zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów nieaktywnych zawodowo w życiu społecznym 

oraz integracji ze społecznością lokalną. Wyremontowany lokal oraz zakupiony sprzęt pozwala 

na efektywne wykorzystanie czasu seniorom. Klub jest miejscem codziennych spotkań, 

uroczystości okolicznościowych oraz warsztatów i zajęć tematycznych. Szeroka          i 

różnorodna oferta działań skierowanych do uczestników klubu oparta jest w szczególności na 

profilaktyce zdrowotnej, aktywności ruchowej i aktywizacji intelektualnej, co umożliwia 

nawiązywanie nowych kontaktów, integrację, umacniania więzi społeczne, nie tylko za pomocą 

bezpośredniego kontaktu ale także przy użyciu portali społecznościowych                         i 

komunikatorów.  Oferowane działania dla uczestników to kontynuacja tych już prowadzonych 

w klubie w okresie minionych trzech latach, ale także nowe propozycje, które wynikają z 

zapotrzebowania zainteresowanych jak i z zmieniającej się sytuacji pandemicznej. Na 
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działalność klubu w 2021 roku wydatkowano kwotę – 120 000,00 zł, z czego środki własne 

stanowiły ok. 55,5% wartości zadania tj. 66 600,00 zł, a dotacja z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego  ok. 44,5% tj. 53 400,00 zł.  

7. Program „Wspieraj Seniora”  

Gmina Krasnosielc realizując zadanie własne wystąpiła o wsparcie w ramach 

rządowego programu Wspieraj Seniora na rok 2021. Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2021 

program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj 

Seniora”.  Program przyczynił się do wsparcia gminy w zapewnieniu pomocy seniorom. Celem 

programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy 

postanowili pozostać w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.  

W szczególnych przypadkach pomoc została udzielona osobom poniżej 70 roku życia.  

Na terenie Gminy Krasnosielc program realizowano w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 

grudnia 2021 roku. Świadczona pomoc była skierowana do mieszkańców 70+ Gminy 

Krasnosielc, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których potrzeby z różnych 

przyczyn nie mogły być zabezpieczone przez rodzinę. Realizacja programu polegała na pomocy 

w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności na: dostarczeniu do domu 

seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów 

spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu lekarstw, opłacenie rachunków. 

Częstotliwość świadczenia usługi wsparcia seniora  była zależna od potrzeb osoby starszej oraz 

od możliwości Ośrodka. Program został zrealizowany przez pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasnosielcu. W ramach realizacji programu w 2021 roku, wsparcia udzielono 

12 osobom zamieszkującym na terenie Gminy Krasnosielc, z tego 10 osobom w wieku 70 lat i 

więcej oraz 2 osobom poniżej 70 lat, które wymagały tej formy wsparcia. Pomoc pracowników 

OPS udzielana w ramach programu polegała głównie na dostarczaniu zakupów. Częstotliwość 

udzielanej pomocy była uzależniona od potrzeb danego seniora.      Na realizację programu w 

2021 roku wydatkowano kwotę 16 478,00 zł. Całość zadania została sfinansowana z dotacji z 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

8. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Krasnosielc 

w okresie pandemii 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  w Krasnosielcu prowadzono szereg działań mających na celu monitorowanie 

sytuacji pandemicznej na terenie gminy oraz informowanie mieszkańców o obowiązujących 

obostrzeniach i działach profilaktycznych. W Ośrodku została  uruchomiona Infolina 

informująca o możliwości uzyskania pomocy w związku z pandemią koronawirusa, czynna  

w dni robocze  w godzinach 7.00 – 19.00. Ośrodek realizował również dodatkowe zadanie – 

dostarczanie żywności osobom najbardziej potrzebującym, przebywającym w kwarantannie,  

a pozostałym w razie potrzeby, pracownicy socjalni robili zakupy. W ramach działań 

promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu 

przeciw COVID-19 w lipcu i sierpniu 2021 roku na wydarzeniach plenerowych zorganizowano 

3 punkty informacyjne, a we wrześniu 2021 roku zorganizowano piknik w Krasnosielcu z 

punktem promującym szczepienia.  W dniach 29 i 30 września 2021 roku umożliwiono 

mieszkańcom zaszczepienie się jednodawkową szczepionką w 5 punktach na terenie Gminy 

Krasnosielc. Na realizację zadań w zakresie działań promujących szczepienia przeciwko 
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COVID–19 przeznaczono kwotę 10 000, 00 zł. Całość zadania została sfinansowana z dotacji 

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  

 

VIII.  Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 

   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu          

      Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Krasnosielc w 2021 r. 

 
       Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy 

Krasnosielc realizowany jest przez powołaną Gminną Komisję przy współpracy OPS, Policji, 

Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorów sądowych i placówek oświatowo – 

wychowawczych. W gminie Krasnosielc nie ma specjalistycznych placówek leczenia 

uzależnień. Podstawową metodą leczenia zaburzeń związanych z używanie alkoholu jest 

psychoterapia. W roku 2021 kontynuowana była współpraca z psychoterapeutą, którego 

zadaniem jest pomoc uzależnionym w podjęciu decyzji o terapii. W punkcie Informacyjno-

konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby uzależnione 

jak i członkowie rodzin uzyskiwały profesjonalną pomoc  Podobnie jak w latach ubiegłych 

zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Makowie Maz. określające zakres 

współdziałania z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Mieszkańcy gminy korzystali  z 

Poradni Leczenia Uzależnień w Makowie Maz., Przasnyszu i Ostrołęce. Każdy był 

informowany, że ma możliwość korzystania z usług ośrodków leczenia uzależnień  w 

dowolnym miejscu na terenie kraju. 

1. Punkt  Informacyjno – Konsultacyjny  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krasnosielcu 

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym prowadzono rozmowy doradcze i 

motywujące do leczenie odwykowego. Osoby zgłaszające się otrzymywały wsparcie 

psychologiczne, informację o poradach prawnych oraz  pomoc w pisaniu wniosków o 

leczenie. Udzielano informacji  o chorobie alkoholowej oraz uzależnieniach od innych 

środków psychoaktywnych. Udzielano też wsparcia i pomocy osobom  zagrożonym 

przemocą domową oraz rodzinom niewydolnym wychowawczo. Formy pomocy to 

poradnictwo, konsultacje oraz edukacja. Z powodu pandemii porady udzielane były także 

telefonicznie. 

 

Wydawano informator „Tu znajdziesz pomoc”, udostępniono lekturę oraz filmy tematyczne 

Lp. Osoby korzystające z konsultacji Liczba 

osób 

Ilość 

porad 

   1. uzależnieni     22    29 

   2. współuzależnieni     18    26 

   3. zagrożone przemocą domową       2      4 

   4. profilaktyka     15             30 
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   5. grupy samopomocowe       3        10 

   6. kuratorzy sądowi       2     2 

 Ogółem:     62   102 

 

2. Zadania GKRPA 

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:  

– zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu: obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego, dostarczanie informacji o 

prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, kierowanie na 

leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne.  

–     udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

–     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży.  

–     nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu, między innymi opiniowanie 

wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie 

kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

W 2021 r. komisja odbyła  10 posiedzeń przedmiotem, na których: 

– przeprowadzano rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami dotkniętymi    

problemem alkoholowym 

– rozpatrywano wnioski o leczenie odwykowe  

– opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

– analizowano oferty programowe, dotyczące profilaktyki  dla dzieci i młodzieży oraz 

   inne oferty szkoleniowe 

– analizowano udział szkół w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno – edukacyjnych. 

 

 

Lp. Konsultacje z GKRPA  w 2021 r.   Liczba osób 

 

   1. Rozmowy interwencyjno – motywujące z osobami 

nadużywającymi alkohol 

24 

  2. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób z 

problemem alkoholowym 

20 

  3. Występowanie do Sądu Rejonowego z wnioskami 

o wszczęcie postępowania w sprawie 

obowiązkowego poddania się leczeniu 

odwykowemu 

2 
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  4. Rozmowy interwencyjne z osobami 

nadużywającymi alkohol, w związku ze 

stosowaniem przez nich przemocy domowej 

2 

  5. Opinie biegłego w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

4 

 

Zgodnie z  wymogami ustawowymi zadaniem komisji  było podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

W 2021  r.  komisja rozpatrzyła 16 wniosków  o skierowanie na leczenie odwykowe, 

w tym: 

– 3  kontynuowano z roku poprzedniego, 

– 1 złożony przez Posterunek Policji 

– 1 złożony przez OPS  

– 11 złożonych przez członków rodzin 

 

W 2021 r. GKRPA  skierowała  do Sądu Rejonowego w Przasnyszu  2 wnioski o 

wydanie postanowienia w sprawie obowiązkowego  leczenia odwykowego tych osób, 

których Komisja nie zmotywowała do dobrowolnego podjęcia terapii. 1  osoba 

uczestniczyła w terapii w zakładach leczenia odwykowego. Opłacano koszty sądowe oraz 

koszty wykonania  opinii   biegłego. 

3. W zakresie funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

GKRPA zaopiniowała 1 wniosek w sprawie zgodności lokalizacji i ilości punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałami Rady Gminy Krasnosielc.  

W 2021 roku przeprowadzono kolejny raz kontrolę 18 punktów sprzedaży alkoholu w 

gminie, stosując metodę Tajemniczego Klienta – młodego człowieka, który nie wyglądając na 

18 lat kupował alkohol. Na 18 sprawdzonych punktów, tylko w 2 sprzedawca nie zażądał 

okazania dowodu osobistego, w kilku punktach nie było wymaganych prawem tablic. Drugim 

etapem było szkolenie sprzedawcy w każdym punkcie. Każdy sprzedawca otrzymał certyfikat 

szkolenia i materiały edukacyjne. Komisja dostała od centrum obszerny raport. 

 

Wartość sprzedanych napojów alkoholowych w zł w 2021 roku 

/na podstawie oświadczeń składanych przez podmioty prowadzące sprzedaż wyrobów 

alkoholowych/ 

Napoje alkoholowe 2019 r. 2020 r.  2021 r. 

do 4,5 % alkoholu oraz piwo 1527 787,43 1 401 829,82  1 764 109,93 

powyżej 4,5% do 18% alkoholu 235 919,73 233 771,14    285 953,03 
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powyżej 18% zawartości alkoholu 1 406 839,25 2 168 101,42 1 620 290,22 

Ogółem  zł: 3 170 546,41 3 803 702,38 3 670 353,18 

średnio  na osobę – zł: 492,70 591,18 570,46 

 

Członkowie komisji również uczestniczyli w szkoleniu podnosząc swoje  kwalifikacje 

w zakresie  profilaktyki uzależnień  i zapobiegania  przemocy; Niebieska Karta – zakładanie, 

prowadzenie, zasady i metody wspólnej pracy GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego. 

4. Działalność profilaktyczno – edukacyjna 

W 2021 roku w szkołach wzorem lat ubiegłych zorganizowano zajęcia  profilaktyczne 

dla uczniów  oraz edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Pandemia COVID-19 uniemożliwiła 

wiele spotkań z trenerem, jednak udało się przeprowadzić warsztaty w Zespole Szkół i szkołach 

podstawowych. Wybrane były programy rekomendowane przez PARPA, ze sprawdzoną 

tematyką i prowadzącym zajęcia.  

5. Koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Na realizację zadań zawartych w programie  wykorzystano środki finansowe pochodzące  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki własne 

gminy. Opłaty te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację  

Programu. Obowiązują trzy terminy dokonywania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych: I rata do 31 stycznia,  II rata do 31 maja,  III rata do 30 września.  

Wydatki w roku  2021 

– przeciwdziałanie alkoholizmowi – 53 878,90 zł 

– przeciwdziałanie narkomanii – 4 600,00 zł 

 

IX. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

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

Na terenie Gminy Krasnosielc działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich i 12 Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnej. W każdym roku uchwalany jest program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Współpraca pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi 

ma charakter finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji 

zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji.                                                                                    

Program współpracy na 2020 rok Gminy Krasnosielc z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego został przyjęty uchwałą Nr XII/66/2019 Rady Gminy 

Krasnosielc z dnia 8 listopada 2019 r. Kwota przeznaczona na realizację zadań objętych 
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programem wynosiła 60 000,00 złotych, z czego wykorzystano 48 000,00  złotych. W 2020 

roku organizacje pozarządowe zrealizowały dwa zadania publiczne. Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy w Krasnosielcu .i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kranosielckiej.  Współpraca o 

charakterze finansowym polegała na dofinansowaniu  zadania z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej, sportu i  zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 

trybie ogłoszonego konkursu. Po dokonaniu oceny merytorycznej i pozytywnym 

zaopiniowaniu oferty przez powołaną przez Wójta Gminy komisję, została zawarta umowa o 

przyznaniu dotacji w wysokości 46 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą; Organizowanie 

zajęć z zakresu gry w piłkę nożną i siatkową dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy 

Krasnosielc. W ramach zadania zorganizowano udział w rozgrywkach piłki nożnej 

organizowanych przez Ciechanowsko – Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 

Członkowie Klubu oraz mieszkańcy uczestniczyli w rozgrywkach  Zarębskiej Amatorskiej 

Ligii Piłki Siatkowej. Wysokość dotacji wyniosła  46 000,00 zł. wydatkowana została w kwocie 

46 000,00 zł. Drugie zadanie zrealizowane zostało z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Krasnosielckiej pn. opracowanie i wydanie Krasnosielckich Zeszytów Historycznych. 

Wysokość dofinansowania wyniosła 9 000 zł. Pozafinansowe formy współpracy Gminy 

Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi dotyczyły wzajemnego informowania się o 

planowanych kierunkach działalności i współdziałania, konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich statutowej 

działalności, informowania o możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

X. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM 

 

Jednym z priorytetowych zadań samorządu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom. Zadanie to realizowane jest poprzez współpracę z miejscową policją i 

Państwową Strażą Pożarną w Makowie Mazowieckim oraz dbałość o szkolenie członków i 

wyposażenie podległych Gminie jednostek Ochotniej Straży Pożarnej. Ustawa o ochronie 

przeciwpożarowej nakłada na gminę obowiązki w zakresie utrzymania OSP. Głównym 

zadaniem gminy w tym zakresie jest zapewnienie gotowości bojowej OSP. Gmina ma również 

obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji 

ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz ponoszenia 

kosztów okresowych badań lekarskich. 

 Na terenie gminy Krasnosielc funkcjonuje 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych: 

OSP Amelin, OSP Chłopia Łąka, OSP Drążdżewo, OSP Grabowo, OSP Grądy, OSP 

Krasnosielc, OSP Niesułowo, OSP Pienice, OSP Przytuły, OSP Raki, OSP Wola Włościańska, 

OSP Wólka Drążdżewska 

− 11 jednostek typu „S”- tj. z samochodami pożarniczymi/ w tym 2 w KSRG/ 

− 1 jednostka typu „M” 

 

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo- gaśniczych: 

− samochody ratowniczo - gaśnicze  średnie – 6 szt. 

− samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie – 8 szt. 

− motopompy pożarnicze o wyd. M8/8 – 10 szt. 

− szlamowe – 10 szt. 
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− pływające – 5 szt. 

− pilarki do drewna – 16 szt. 

− piły do betonu i stali – 3 szt. 

− agregaty prądotwórcze: jednofazowe 5 szt, trójfazowe 2 szt. 

− aparaty oddechowe – 5 kpl. 

− czujniki bezruchu – 7 szt. 

− syreny elektryczne – 12 szt. (w tym 2 z możliwością zdalnego uruchomienia) 

− ubrania specjalne 126 kpl.,  ubrania koszarowe 164  kpl., mundury wyjściowe 263  

kpl. oraz inny sprzęt. 

 

W 2021 roku poszczególne  jednostki OSP brały udział w następującej ilości zdarzeń 

(pożary, miejscowe zagrożenia): 

Krasnosielc- 15 pożarów, 33 miejscowe zagrożenia,  

Drążdżewo – 6 pożarów, 13 miejscowych zagrożeń  

Amelin – 4 pożary, 2 miejscowe zagrożenia  

Grabowo – 4 pożary, 8 miejscowych zagrożeń,   

Pienice – 1 miejscowe zagrożenie,       

Chłopia Łaka – 1 pożar, 1 miejscowe zagrożenie 

Niesułowo – 3 pożary, 2 miejscowe zagrożenia 

 

Poza wymienioną statystyką jednostki  OSP pozostawały w gotowości do udzielania 

pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień przeciwko wirusowi SARS–CoV–2. 

Zrealizowano następujące zadania remontowe: 

⎯ remont pomieszczenia socjalnego w OSP Raki, 

⎯ wykonanie elewacji strażnicy OSP Krasnosielc 

⎯ wykonanie elewacji strażnicy OSP Wólka Drążdżewska 

 

Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu 

„Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

ochotniczych straży pożarnych” wszystkie jednostki otrzymały po 5000,00 zł, w ramach tej 

dotacji zakupiły ubrania specjalne i buty strażackie. 

Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  dwie jednostki 

otrzymały: 

OSP Grabowo – 4 000,00 zł - węże tłoczne, nożyce do cięcia prętów, narzędzie ratownicze 

hooligan 

OSP Pienice – 4 000,00 zł – zakupiono: węże tłoczne, 2 radiotelefony, rękawice specjalne 

 

Ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  następujące jednostki otrzymały 

dotacje: 

OSP Krasnosielc – 4 700,00 zł w ramach której zakupiła nóż specjalny, parawan, węże 

tłoczne, środek pianotwórczy; 

OSP Drążdżewo – 4 700,00 zł  w ramach której zakupiła pilarka do drewna, węże tłoczne, 

sorbent, klucz hydrantowy, kominiarka niepalna 
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Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w ramach zadania OSP – 2021 na doposażenie jednostek po 15 000,00 zł oraz dotacja z 

Urzędu Gminy po 15 000,00 zł.  

OSP Krasnosielc – 30 000,00 zł, zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 

(hełm strażacki, ubranie specjalne, buty strażackie, rękawice specjalne) 

OSP Drążdżewo – 30 000,00 zł, zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 

(hełm strażacki, ubranie specjalne, buty strażackie, rękawice specjalne) 

W 2021 roku na działalność ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę  

565 000,00 zł., wydatkowano 352 317,32 zł 

w tym:  

wydatki majątkowe – zaplanowane: 257 000,00 zł; wydatkowane: 77 994,99 zł, 

wydatki bieżące – zaplanowane: 308 000,00 zł; wydatkowane: 274 322,33 zł 

 

XI. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU 

 

Zadania z zakresu kultury i sportu głównie realizowane są przez działalność Gminnego 

Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej wraz z filiami w 

Drążdżewie, Amelinie i Rakach. 

Realizacją zadań sportu powszechnego głównie zajmuje się Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy GUKS. Członkowie Klubu uczestniczą w rozgrywkach piłki nożnej i piłki siatkowej.  

W Klubie  piłkarze trenują w ramach trzech sekcji piłki nożnej według kategorii wiekowej: 

Seniorzy, Żaki i Młodziki. Łącznie w grupach młodszych trenuje 30 chłopców, uczestniczą w  

rozgrywkach Ciechanowskiego – Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej. 

W grupie Seniorów trenuje 20 piłkarzy. Grają w klasie A Ciechanowskiego – Ostrołęckiego 

Związku Piłki Nożnej. 

Sekcja siatkarska liczy 15 zawodników.  

Jesienią 2021 roku zakończona została inwestycja pn. „Rozwój zaplecza szatniowo-

sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego w Krasnosielcu”. Przedmiotem operacji 

było posadowienie kontenerów sanitarnych pełniących funkcję zaplecza szatniowo-sanitarnego 

przy boisku piłkarskim w Krasnosielcu. Zaplecze szatniowo-sanitarne składa się z obiektu 5-

cio modułowego, w którym znajdują się niezbędne dla sportowców pomieszczenia tj. dwie 

szatnie, dwa pomieszczenia z toaletami i prysznicami, szatnią dla sędziego wraz z osobną 

łazienką, biura i magazynu na sprzęt sportowy. Ponadto w ramach zadania wykonano system 

nawodnienia boiska oraz dwa nowe piłkochwyty w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Na 

realizację inwestycji Gmina Krasnosielc otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w kwocie 191 250,00. Całkowita wartość 

zadania to 283 323,89 zł. 
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6. Gminny Ośrodek Kultury 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wprowadzone były  różnego rodzaju, 

czasowe ograniczenia, co znacznie wpłynęło na możliwości przygotowywania oferty 

kulturalnej. 

Mimo to, stosując wszelkie środki ostrożności udało się zorganizować różne 

przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności. 

Comiesięczne mini wystawy tematyczne przed budynkiem GOK( tablice informacyjne) 

Styczeń – Patroni roku 2021 

Luty – Bracia Warner 

 

Marzec – Wspomnienia Dni Kobiet organizowanych przez GOK 

 

Kwiecień – Kartka z kalendarza, przysłowia, ważne wydarzenia  

Maj – ojcowie konstytucji oraz Międzynarodowy Dzień Rodziny 

Przypominamy o ważnych datach i wydarzeniach w życiu społecznym, lokalnym i 

narodowym na naszej stronie internetowej i Facebook: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, 

Tłusty Czwartek, 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych, 76 – rocznica 

rozbicia aresztu w Krasnosielcu. 
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KULIG – 14 lutego 2021 r. – kulig zorganizowany przez GOK na trasie Krasnosielc – 

rezerwat Zwierzyniec odbył się w niedzielę. Walentynki spędziliśmy na sankach. W kuligu 

pojechało 20 saneczek, na których siedziało 30 osób (dzieci i rodziców).  

 

QUIZ PATRIOTYCZNY – od 22 kwietnia 2021 r. – online – Wójt Gminy Krasnosielc 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu zorganizowali quiz patriotyczny ( edukacyjno-

historyczny) dla mieszkańców Gminy Krasnosielc. Pierwsze 100 osób, które wzięły udział w 

naszej zabawie otrzymały flagi Polski uszyte przez GOK. 

Jednocześnie była to zachęta do wywieszenia flag na własnej posesji w dniu 2 maja tj. w Święto 

Flagi oraz w inne uroczystości patriotyczne. 

 

WIOSENNY OGRÓDEK KWIATOWY – 16 kwietnia – 26 maja 2021 r. – w ramach 

konkursu należało przesłać 3 zdjęcia z własnego ogrodu, ogródka, działki, podwórka w scenerii 

wiosennej. Dla zwycięzców w konkursie przewidziano są 3 nagrody rzeczowe, w postaci 

bonów towarowych do sklepu AGRO Land w Krasnosielcu. I miejsce – na kwotę 150 zł, II 

miejsce – na kwotę 100 zł, III miejsce – 50 zł.  

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZÓŁ – 4 maja 

2021 r. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krasnosielc. Osoby 

nagrodzone otrzymały nagrody rzeczowe – słoiczki miodu.  

UŚMIECH DZIECKA NA DZIEŃ DZIECKA – 31 maja 2021 r. – Konkurs 

przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krasnosielc. W ramach tej akcji 

należało przesłać zdjęcie uśmiechniętego dziecka. Z pośród zgłoszonych dzieci wylosowano 5-

cioro dzieci, do których trafiły kosze pełne słodyczy. 

KONCERT PATRIOTYCZNY – 20 czerwca 2021 r. – niedzielny koncert zespołu Winyl 

Band na Sali w GOK dla mieszkańców Gminy Krasnosielc. Koncert zorganizowano we 

współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.  

ZAJĘCIA MALARSKIE W GOK – od 28 czerwca 2021 r. do końca roku – każdy poniedziałek 

i środa zajęcia dla dzieci  i dorośli. 

WIECZOREK NA WSI –  w miejscowościach: Amelin, Drążdżewo i Raki – impreza 

taneczna pod chmurką w miejscowości. Blok zajęć dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, 

malowanie twarzy, popcorn, wata cukrowa, lody oraz zabawa taneczna do godz. 24:00. 

Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego 
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KINO PLENEROWE z Radiem Nadzieja – 4 lipca 2021 r. – seans odbył się w parku w 

Krasnosielcu. Wyświetlono film pt. „Sami bez mamy”. Z powodu brzydkiej pogody seans 

odbył się na sali w GOK. Był popcorn i wata cukrowa i dobra zabawa. Film obejrzało około 50 

osób. 

SPŁYW KAJAKOWY rzeką Orzyc Drążdżewo – 17 lipca 2021 r. godz. 14:00 – 

odwołany nie było chętnych 

CIECHANÓW • ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH • PARK NAUKI TORUS – 

29 lipca 2021r. – 25 dzieci z Gmin Krasnosielc uczestniczyło w wyjeździe. Były osoby z poza 

gminy. 

 

 MOŚCISKA FARMA ILUZJI – 5 sierpnia 2021 r. zorganizowany został  wyjazd dla  

41 osób z Gmin Krasnosielc. 

WACH MUZEUM KURPIOWSKIE – 17 sierpnia 2021 r. – 32 osób z Gminy 

Krasnosielc uczestniczyło w wyjeździe.  

PAINTBALL – Oaza Karwacz – z powodu dużego zainteresowania wyjazdy 

organizowano kilkukrotnie dla dzieci i młodzieży. 

 

WARSZTAY „Malowanie torebek lnianych” – 28 sierpnia 2021 r. – sobota,  zajęcia były 

dla grup mieszanych (dzieci i dorosłych). W warsztatach wzięło udział 31 osób. 

PIKNIK W KRASNOSIELCU – sobota 18 września 2021 r. ze względu na brzydką 

pogodę piknik przeniesiona z placu za GOK na salę widowiskową. Zmieścił się dmuchany 
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zamek, bramka do oddawania strzałów, wata cukrowa, stoisko informacyjne szczepimy się oraz 

szereg konkurencji dla dzieci 

KONKURS pt. „Wierszowanie” – Humory dobre mamy, jesienią słowa w rymy 

układamy – 7 października – 31 października 2021 r. Do konkursu zgłoszono 24 wiersze w 

trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa przyznała nagrody najlepszym wierszom. 

Autorzy otrzymali nagrody książkowe. 

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ – 17 października 2021 r. – odbyło się osiem 

występów: solistów i zespołów z przedszkoli na terenie Gminy Krasnosielc. Wszyscy otrzymali 

nagrody rzeczowe. 

WARSZTAY 3D – 24 października 2021r. – warsztaty dla wszystkich chętnych 

wykonywania przestrzennych ozdób jesiennych: jabłka, gruszki, dynie. W zajęciach wzięło 

udział  około 30 osób.  

OBCHODY 11 LISTOPADA – konkurs plastyczny w 103 rocznicę odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Zgłoszono 100 prac. Komisja konkursowa wybrała i nagrodziła 

autorów najładniejszych prac.  

6) Publiczna Biblioteka Samorządowa 

 

Na terenie gminy Krasnosielc działają 4 placówki biblioteczne. Są to: Publiczna 

Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu oraz 3 Filie Biblioteczne: w Amelinie, Drążdżewie     

i Rakach. Publiczna Biblioteka Samorządowa mieści się w budynku będącym własnością 

gminy, wszystkie filie w budynkach szkolnych.  

Wszystkie placówki biblioteczne utrzymywane są głównie  z dotacji samorządowej  

oraz dodatkowych funduszy  zdobytych przez PBS. W roku 2021 budżet bibliotek wyniósł      

469 092,03 zł. 

W roku 2021 wszystkie biblioteki kontynuowały działania w zakresie: gromadzenia, 

opracowywania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Głównym celem 

działalności bibliotek jest promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego 

czasu, zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa, 

upowszechnianie wiedzy i kultury. Jednostki podejmowały również działania skierowane do 

dzieci i osób dorosłych mające na celu promocje czytelnictwa i bibliotek oraz rozbudzanie 

zamiłowania do czytania.  

 Korzystając z nowoczesnych technologii, PBS w Krasnosielcu wraz z Filiami 

Bibliotecznymi promuje swoją działalność na stronie internetowej www.pbs-krasnosielc.com 

oraz na fanpage portalu społecznościowego Facebook. Stara się na bieżąco dodawać nowe 

informacje o nowościach książkowych oraz ważne komunikaty dla użytkowników                                    

i odwiedzających witrynę. Promuje tam działania wszystkich bibliotek publicznych z terenu 

gminy.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników i użytkowników wszystkie biblioteki 

posiadają dostęp do nowoczesnego systemu bibliotecznego MAK+ i sukcesywnie wprowadzają 

zbiory biblioteczne do tego katalogu. Obecnie tylko Publiczna Biblioteka Samorządowa w 

Krasnosielcu umożliwiła swoim czytelnikom pełny dostęp do konta bibliotecznego za 

pośrednictwem Internetu. 
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Księgozbiór PBS w Krasnosielcu i Filii Bibliotecznych jest na bieżąco wzbogacany                         

i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy ze środków budżetowych oraz z dotacji                     

z MKiDN. W 2021 roku do wszystkich placówek ogółem zakupiono 841 książek, z czego 434 

pozycji, na kwotę 9 010,18 zł ze środków własnych oraz 407 egzemplarzy na kwotę 9 089,65 

zł w ramach dotacji MKiDN. 

Ogólny stan księgozbioru wszystkich Bibliotek Publicznych w gminie Krasnosielc                  

na dzień 31.12.2021r. wynosił 39.409 woluminów.  

Największą liczbę zbiorów księgozbiorów w publicznych bibliotekach w gminie 

Krasnosielc stanowi literatura piękna dla dorosłych – 19701 woluminów, następnie literatura 

piękna dla dzieci i młodzieży – 12587 woluminów oraz księgozbiór literatury 

niebeletrystycznej – 7121 woluminów. 

 W 2021 roku liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) wynosiła 

858 osób porównując do roku 2020 – 732 osób, zanotowano więc wzrost o 126 osób. 

Najliczniejszą grupę czytelników w 2021 roku w Bibliotekach Publicznych Gminy 

Krasnosielc stanowią dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 6 – 12 lat – 233 osób oraz 

grupa dorosłych w przedziale 25 – 44 lata licząca 142 osób. 

Dużą rolę w bibliotekach publicznych gminy Krasnosielc odgrywają czasopisma. 

Prenumerowane są czasopisma dla dorosłych i dzieci. Istnieje możliwość bezpłatnego 

przeglądania prasy. Udostępnienia czasopism na miejscu  w roku 2021 wyniosła 4 621 sztuk. 

W Bibliotekach Publicznych Gminy Krasnosielc jest możliwość także korzystania                     

z bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu w 2021 roku liczba użytkowników wynosiła 

359 osób,  natomiast liczba udzielonych  informacji wyniosła 1 218.  

Wszystkie placówki w 2021 roku angażowały się w promocję biblioteki organizując  

różnorodne akcji czytelnicze i imprezy w formie online i stacjonarnie, które związane były                    

z popularyzacją książki, były one takie jak:    

⎯ Wystawa Gazetki ściennej „Patroni 2021 roku” oraz prezentacja książek o patronach  

forma stacjonarna /wszyscy odwiedzający bibliotekę 
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⎯ Ferie w bibliotece- forma online /udział wzięło 92 osoby 

 

⎯ Czytanie dla malucha - forma stacjonarna / udział wzięło 18 osób 

⎯ Warte polecenia - forma stacjonarna/ udział wzięło 15 osób 

 

⎯ Biblioteka moich marzeń - forma stacjonarna /udział wzięło 22 osób 

⎯ Randka w ciemno z książką– forma stacjonarna/ udział wzięło 37 osób 

⎯ Światowy Dzień Kota - prezentacja  książek o tematyce kota, które znajdują się w     

bibliotece – forma stacjonarna /udział wzięło 45 osób 

⎯ Światowy Dzień Pisarzy - forma online/ udział wzięło 34 osoby 

⎯ Dzień Kobiet „Książki dla kobiet o kobietach”– forma stacjonarna i online / udział  

wzięło 22 osoby 

⎯ Światowy Dzień Czytania Tolkiena- forma online / udział wzięło 11 osób 

⎯ Międzynarodowy  Dzień Książki dla dzieci – forma online / udział wzięło 102 osoby 

⎯ Światowy Dzień Ziemi „Przywróć naszą Ziemię” – forma online / udział wzięło 21 osób 

⎯ Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – forma online / wzięło udział 42 osoby 

⎯ Majowe Święta – forma online / udział wzięło 31 osoby 

⎯ Tydzień Bibliotek 2021– forma stacjonarna i online / udział wzięło 371 osoby 

⎯ Gra biblioteczna „Tytułozbieracze” - forma stacjonarna / udział wzięło 18 osób 

⎯ Cała Polska Czyta Dzieciom– forma stacjonarna / udział wzięło ok 355 osób 

⎯ Książki łączą - forma stacjonarna / udział wzięło 47 osób 

⎯ Lekcje biblioteczne - forma stacjonarna / udział wzięło 38 osób   
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⎯ Ogólnopolski Dzień głośnego czytania– forma stacjonarna / udział wzięło ok 100 osób 

 

⎯ Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – forma online / udział wzięło 36 osób 

⎯ Święto Niepodległości – forma online / udział wzięło 27 osób 

⎯ Dzień Pluszowego Misia – forma online i stacjonarna / udział wzięło 83 osób 

⎯ Andrzejkowe wróżby czyli zabawy z przymrużeniem oka… - forma online / udział 

wzięło 19 osób 

⎯ Kalendarz Adwentowy – forma online / udział wzięło 18 osób 

⎯ Wypożycz książkę na Święta - forma stacjonarna / udział wzięło 228 osób 

 

Publiczne Biblioteki z Gminy Krasnosielc w roku 2021 zrealizowały PROJEKTY I         

PROGRAMY takie jak: 

 

1. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – dofinansowany ze 

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. 

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi 

zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub 

synchrobooków: Priorytet 1 – Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0 – na 

zakup książek  w 2021 r. biblioteka otrzymała  kwotę 9 000,00 zł. 

 
2. MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK – ogólnopolska kampania społeczna, której 

celem jest zachęcenie  dzieci z rodzicami do odwiedzania bibliotek i codziennego 

czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do 

biblioteki, otrzymało   w prezencie Wyprawkę Czytelniczą oraz kartę do zbierania 

naklejek za każda wizytę. Po uzbieraniu 10 naklejek dzieci dostały dyplom i upominek.  

Udział w projekcie jest bezpłatny. Do bibliotek  zapisało się o raz pierwszy  56 dzieci 

w wieku 3 – 6 lat z terenu gminy Krasnosielc.  
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3. ACADEMICA – Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych. 

W bibliotece uruchomiono terminal na którym czytelnicy mogą na miejscu korzystać z 

publikacji cyfrowych. System ACADEMICA oferuje: pełnotekstowe przeszukiwanie 

setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych, artykułów, monografii 

podręczników i skryptów – szczególnie przydatne dla uczniów   i studentów. 

4. SIEĆ NA KULTURĘ – Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu oraz Filia 

Biblioteczna w Drążdżewie, realizowały projekt SIEĆ NA KULTURĘ 

W PODREGIONIE OSTROŁĘCKIM. W ramach tego projektu otrzymały sprzęt 

komputerowy – 4 laptopy oraz 2 tablety o wartości 9 145,00 zł, do organizacji 

różnych zajęć i warsztatów. Warunkiem otrzymania sprzętu był udział w szkoleniu 

pracowników naszej biblioteki, a następnie zorganizowanie szkoleń dla dzieci 

i młodzieży w wieku 10 – 18 lat w zakresie jednej z wybranych ścieżek tematycznych. 

W naszych placówkach szkolenia realizowane było formie online 

z zakresu:  „Dostępność zasobów cyfrowych online”, oraz „Bezpieczne zachowania w 

sieci” w dwóch grupach 8 osobowych po 31 godzin. Podczas zajęć uczestnicy zdobyli 

nowe umiejętności, poznali wiele przydatnych narzędzi, nowych platform 

edukacyjnych, programów i aplikacji.  Z zaangażowaniem wspólnie uczyli się, 

zdobywali wiedzę i umiejętności.  Był to czas bardzo 

efektywnej pracy. Zdobyta wiedza  i praktyczne umiejętności z pewnością przydadzą 

się młodym ludziom w dalszej edukacji, a także w życiu. 

 
5. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – spotkania odbywają się w Filii Bibliotecznej                   

w Amelinie. Klub tworzą 31 czytelników w różnym wieku, których łączy pasja czytania 

i poznawania nowych książek. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o 

wybranej książce, którą przeczytali wcześniej. 

 

 

XII. OŚWIATA I EDUKACJA  

Na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2021  funkcjonowały 4 szkoły podstawowe  w 

tym Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu, w Rakach, Amelinie i Drążdżewie z oddziałami 

przedszkolnymi i jedno przedszkole. Sieć szkół została ustalona Uchwałą Nr XXV/137/17 

Rady Gminy Krasnosielc  z dnia 24 marca 2017 roku. 

 



 61 

 

Lp. Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Liczba dzieci 

oddziale 

przedszkolnym 

Ilość etatów 

pedagogicznych 

Ilość etatów 

obsługi 

 i administracji 

1. SP im. Św. Stanisława 

Kostki w Amelinie  

 

73 

 

19 

 

12,54 

 

5,5 

2. SP im. Edwarda 

Rolskiego w 

Drążdżewie 

 

148 

 

38 

 

18 

 

6,0 

3. SP im. Jana Pawła II 

w Krasnosielcu 

 

273 
- 

 

32,89 

 

12 

4. SP im. Bohaterów 

Powstania 

Styczniowego 

w Rakach 

69 18 12,88 4,5 

5 Przedszkole  

w Krasnosielcu  
- 114 11,05 11,38 

 

Łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolu było 87,36 etatów pedagogicznych: 

nauczyciele ze  stopniem awansu zawodowego – nauczyciel stażysta –3,85 nauczycieli 

kontraktowy – 11,37;  nauczyciel mianowany – 8,39; nauczyciel dyplomowany – 63,75.  

Informacje o nakładach finansowych poniesionych na oświatę na terenie Gminy 

Krasnosielc w roku 2020 przedstawione są w pkt budżet gminy.  

Z udziałem Referatu Oświaty dyrektorzy szkół wnioskowali o możliwe do pozyskania              

z różnych programów rządowych środki finansowe oraz  sprzęt elektroniczny i pomoce 

naukowe. 

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wszystkie szkoły oraz przedszkole 

pozyskały łącznie 30 000 zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych  7 500 

zł środki własne. 

 

2. Program Rządowy „Laboratoria Przyszłości” do wszystkich szkół został zakupiony 

sprzęt komputerowy, multimedialny, drukarki 3D itp. na łączną kwotę 197 700 zł. 

 

 

3. Program Rządowy „Poznaj Polskę” z tego programu w 2021 roku skorzystali 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakach łączny koszt 6 250 zł – dotacja 5 000 zł. 

 

4. Z środków rezerwy subwencji oświatowej do szkoły Podstawowej w Rakach 

zakupiono pomoce naukowe do pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i 

fizycznej za kwotę 74 405 zł. 
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5. Program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” z tego programu wszystkie szkoły otrzymały sprzęt 

komputerowy : tablety, laptopy wraz  z oprogramowaniem na łączną kwotę 163 949,80 

zł. 

 

6. Z Funduszu Europejskiego-Program Regionalny Mazowsze Szkoła Podstawowa 

Drążdżewo otrzymała sprzęt komputerowy o wartości 96 614,04 zł. 

   

W roku 2021 w Referacie Oświaty Urzędu Gminy zostało przyjętych i rozpatrzono  345 

wniosków oraz wydano decyzje  na stypendia szkolne w wysokości 168 900 zł i zasiłki szkolne 

w wysokości 1860 zł.   

Szczegółowe informacje o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 

zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej; ugkrasnosielc-bip.pl Raport o 

stanie oświaty na terenie Gminy Krasnosielc. 

 

 

 

 

XIII. REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY GMINY  

1.  Rada Gminy Krasnosielc w 2021 roku podjęła 53 uchwały, z czego: 20 objętych było 

nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 23 jako prawo miejscowe podlegało 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Wszystkie w/w uchwały podjęte zostały zgodnie z: kompetencjami Rady do podjęcia 

uchwały, zasadami techniki prawodawczej. Wszystkie uchwały przekazane zostały podmiotom 

w nich wskazanym celem realizacji zawartych postanowień.  Wójt Gminy na posiedzeniu 

każdej sesji składa regularnie sprawozdania z realizacji uchwał, strategii i planów. Uchwały 

zostały opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Krasnosielc.  

2. Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru i sądy administracyjne : 

Organy nadzoru tj. Wojewoda i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęły żadnego 
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postępowania nadzorczego wobec uchwał podjętych przez Radę Gminy Krasnosielc i nie 

stwierdziły nieważności żadnej uchwały. 

 

XIV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

Gmina Krasnosielc należy i współdziała wraz z innymi samorządami Powiatu 

Makowskiego w dwóch związkach samorządowych; Związek Gmin Ziemi Makowskiej i 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”. Wójt Gminy Paweł 

Ruszczyński w strukturze LGD  pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady.  

Celem głównym programu współpracy jest budowanie i umacnianie partnerstwa 

pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy 

Krasnosielc oraz podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze 

zadań publicznych.  

Cele szczegółowe współpracy gminy z organizacjami obejmują:  

⎯ wspieranie rozwoju aktywności w społeczności Gminy Krasnosielc  i jej  

⎯ zaangażowania w proces definiowana i rozwiązywania problemów lokalnych,  

⎯ integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań publicznych,  

⎯ poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców,  

⎯ wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich rozwojowi                           

i lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą Krasnosielc w zakresie realizacji 

zadań publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych. 

 

1. Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” 

W ramach współpracy Gminy Krasnosielc z Lokalną Grupą Działania „Zielony Szlak 

Niziny Mazowieckiej” z siedzibą w Czerwonce Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnosielcu 

udało się pozyskać dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac 

konserwatorskich przy obrazach w kościele parafialnym w Krasnosielcu”.  

Prace konserwatorskie przy obrazach pt. "Złożenie do grobu", "Przemienienie Pańskie" oraz 

"Bóg Ojciec" będących częścią składową ołtarza głównego znajdującego się w kościele 

parafialnym p.w. św. Jana Kantego w Krasnosielcu trwały od kwietnia 2021 do kwietnia 2022 

roku. Na realizację ww. zadania parafii zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 130 142,00 

zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt 

inwestycji to 145 602,00 zł.  
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Ponadto Parafia Rzymskokatolicka w Krasnosielcu włożyła również wniosek o 

dofinansowanie inwestycji pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu 

bocznym po stronie lekcji w kościele parafialnym w Krasnosielcu”. Kwota przyznanego 

dofinansowania to 169 858,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

PODSUMOWANIE 

 

 Raport o stanie Gminy Krasnosielc został opracowany przez pracowników Urzędu 

Gminy  na podstawie informacji i danych jakimi dysponuje Urząd Gminy  oraz jednostki 

organizacyjne gminy. 

  Z uwagi na szeroki zakres działania i obszerność zagadnień zachęcam do korzystania z 

informacji o działalności organów gminy publikowanych na bieżąco na stronie biuletynu 

informacji publicznej ugkrasnosielc-bip.pl i stronie Urzędu Gminy www.gminakrasnosielc.pl 

oraz portalu społecznościowym Facebook.



 

 

                                                       Załącznik nr 1 do Raportu 

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

Stan na 31 grudnia 2021 r.  

 

 Sposób zagospodarowania w/g wartości w tyś. zł Dochody w 

tyś. zł 

LP Wyszczególnienie Stan na 

dzień na 

31.12.2020 

roku 

Planowane 

 

zwiększ.    

(+) 

 

zmniejsz 

(-) 

 

Stan na 

dzień na 

31.12.2021 

roku 

W 

bezpośrednim 

zarządzie 

W 

zarządzie 

jednostek 

zakładów 

budżet 

Dzierżawa 

najem 

Wieczyste 

użytkowanie 

inne formy 

(udziały w 

akcjach 

spółkach, 

wierzytelności 

 

uzyskane z 

tytułu 

gospodarowa

nia mieniem 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Grunty ogółem 

(ha) 

 w tym: 

47,7389  47,7241 147 365 233 11 277 72 

1 Rolne 

 

9,2622  9,2622     113 3 

2 działki budowlane 

 

27,7336 -0,0148 27,7188 37 365 233 11 162 58 

3 tereny 

rekreacyjne 

 

5,5431  5,5431 110      

4 Lasy w (ha) 

 

4,8000  4,8000     2 11 

5 Parki w (ha ) 

 

0,4000  0,4000       

 

1 



 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

 Sposób zagospodarowania w/g wartości w tyś zł. Dochody 

LP Wyszczególnienie Stan na 

dzień 

31 

grudnia 

2020  

roku 

Planowane 

 

zwiększ.    

(+) 

 

zmniejsz 

(-) 

 

Stan na 

dzień 

31 

grudnia 

2021 

roku 

W 

bezpośrednim 

zarządzie 

W 

zarządzie 

jednostek 

zakładów 

budżetowych 

Dzierżawa 

najem 

Wieczyste 

użytkowanie 

inne formy 

(udziały w 

akcjach 

spółkach, 

wierzytelności 

uzyskane z 

tytułu 

gospodarowania 

mieniem 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Budowle i 

urządzenia 

techniczne: 

   45742 2915    657 

 Wodociągi 

 

   13802     604 

 -liczba 

 

3  3       

 -długość w km 

 

134 +1,65 135,65       

 Przydomowe 

oczyszczalnie 

ścieków  

 

195  195 3450      

 wysypiska 

(liczba) 

 

0 0 0       

 ulice, drogi 

(długość w km) 

51  51 21907     53 

 Obiekty sportowe 

 

10 0 10 3636 1715     

 Inne 

 

36 1 37 2947 1200     

 

2 



 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

 Sposób zagospodarowania w/g wartości w tyś. zł Dochody 

 Wyszczególnienie Stan na 

dzień 31 

grudnia 

2020 

roku 

Planowane 

 

zwiększ.    

(+) 

 

zmniejsz 

(-) 

 

Stan na 

dzień 31 

grudnia 

2021 

roku 

W 

bezpośrednim 

zarządzie 

W 

zarządzie 

jednostek 

zakładów 

budżetowych 

Dzierżawa 

najem 

Wieczyste 

użytkowanie 

inne formy 

(udziały w 

akcjach 

spółkach, 

wierzytelności 

uzyskane z 

tytułu 

gospodarowania 

mieniem 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Środki transportu 

 

18 -1 17 2756      

7 Inwestycje stan 

zaangażowania 

( w zł) 

 

   275024      

8 Lokaty (w zł) 

 

 1     3812289      

9 

 

Pożyczki udzielone ( 

w zł) 

         

10 Obligacje własne 

sprzedaż(w zł ) 

 

         

 

11 

 

Pozostałe jednostki 

 Organizacyjne 

  

 

       

 

12 

  

Związki komunalne i 

stowarzyszenia 

   

 

      

 

 

3 



 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

     Sposób zagospodarowania w/g wartości w tyś zł. Dochody 

 Wyszczególnienie Stan na 

dzień 31 

grudnia 

2020 roku 

Planowan

e 

 

zwiększ.    

(+) 

 

zmniejsz 

(-) 

 

Stan na 

dzień 31 

grudnia 

2021 roku 

W 

bezpośre

dnim 

zarządzi

e 

W 

zarządzie 

jednostek 

zakładów 

budżet 

Dzierża

wa 

najem 

Wieczys

te 

użytkow

anie 

inne 

formy 

(udziały w 

akcjach 

spółkach, 

wierzyteln

ości 

uzyskane 

z tytułu 

gospodaro

wania 

mieniem 

 

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Budynki ogółem: w tym: 

 

65 1 66 2076 9067 824   110 

A budynki mieszkalne 3  3 44  204   30 

B obiekty szkolne 6  6  7742     

C obiekty kulturalne 

 

1 1 2 263 971    20 

D obiekty służby zdrowia 

 

2  2   426   30 

E pozostałe obiekty 

użyteczności publicznej 

 

22  22 1706 354 194   30 

F Inne 31 0 31 63      
 

 

 

 

 

 

4 


