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I.

Wstęp

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych znowelizowane zostały w głównej mierze przepisy samorządowych ustaw
ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz
ustawy o samorządzie województwa) oraz Kodeksu wyborczego. Wśród licznych zmian
wprowadzono nową instytucję raportu o stanie gminy. Została ona uregulowana w nowym
przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w
szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu
obywatelskiego i jest przedstawiany (przedkładany) przez burmistrza radzie miejskiej co
roku do dnia 31 maja.
Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu
wykonawczego JST (Burmistrza), a zatem przebiegu tego procesu w ciągu całego roku
kalendarzowego.
Sensem raportu jest więc zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności
organu wykonawczego (Burmistrza) w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie
tych informacji członkom organu stanowiącego (Radzie Miejskiej).
Przepis ten, jak wcześniej wskazano, jest ściśle powiązany z art. 18 ust. 2 pkt 4a, który radzie
gminy przyznał nową kompetencję wyłączną, tj. rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz
podejmowanie (do dnia 30 czerwca) uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum
zaufania z tego tytułu.
Raport o stanie gminy Myszyniec to zbiór najważniejszych informacji o działaniach
samorządu w 2018 roku. Znajdą w nim Państwo najistotniejsze dane m. in. o finansach
gminy, przeprowadzonych inwestycjach i zrealizowanych programach. Raport pokazuje
społeczną i gospodarczą kondycję gminy Myszyniec. Znajdziemy w nim także najważniejsze
wydarzenia, które odbyły się w 2018 roku.
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II. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Myszyniec zlokalizowana jest w północnej części województwa mazowieckiego, w
powiecie ostrołęckim. Od północy graniczy z gminą Rozogi, od zachodu z gminami Czarnia i
Baranowo, od południa z gminą Kadzidło, a od wschodu z gminą Łyse. Powierzchnia gminy
miejsko - wiejskiej wynosi 227,16 km2, a w jej skład wchodzi 18 sołectw: Białusny Lasek,
Cięćk, Charciabałda, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec-Koryta, Myszyniec Stary,
Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe I, Wolkowe II, Wydmusy, Wykrot,
Zalesie, Zdunek.

Pod względem fizjograficznym gmina Myszyniec położona jest w obrębie dwóch regionów
fizyczno – geograficznych: Równiny Kurpiowskiej oraz Równiny Mazurskiej. W rejonie
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miejscowości Pełty i Myszyniec Stary przebiega mało widoczna granica zlodowacenia
bałtyckiego (północnopolskiego).
Gmina charakteryzuje się dużą powierzchnią kompleksów leśnych oraz zadrzewień wraz z
łąkami i pastwiskami. Krajobraz urozmaicają także połączenia torfowisk z piaszczystymi
wydmami. Deniwelacje w obrębie gminy wynoszą ok. 30 m. Najwyżej położone miejsce
charakteryzuje się wysokością ok. 137 m n.p.m. (okolice na zachód od wsi Charciabałda i na
północ od wsi Myszyniec Stary) do ok. 109 m n.p.m. w okolicach wsi Zalesie. Powierzchnie
gminy tworzą przede wszystkim różnego typu osady polodowcowe oraz młodsze, wyraźne
zróżnicowanie przestrzenne. W okolicach wsi Pełty i Myszyniec Stary (Równica Mazurska)
dominują osady morenowe (gliny, piaski gliniaste, żwiry z głazami). W bezodpływowych
zagłębiach i dolinach cieków zlokalizowane są natomiast utwory aluwialne (iły, torfy).
Pozostała część Gminy stanowi obszar sandrowy, który zbudowany jest z materiałów
fluwioglacjalnych (piaski, żwiry), usypanych przez wody płynące z lodowca. Obniżenia i
zagłębienia wypełnione są pokładami torfu i gytii. Warto podkreślić także występowanie
wałów wydmowych, głównie wzdłuż drogi Myszyniec – Czarnia, które są działami wodnymi
dla cieków, odwadniających równinę.
Przez obszar gminy przebiegają rzeki: Rozoga, wraz z trzema lewostronnymi dopływami
(Pełtówka, Kanał Olszyny, Kanał Charciabałda) oraz Szkwa, stanowiąca wschodnią granicę
gminy. Dodatkowo, przez obszar przepływa gęsta sieć drobnych cieków naturalnych, które
stanowią dopływy wyżej wymienionych rzek.
W regionie nie znajdują się żadne naturalne zbiorniki wodne, jednak w jego obrębie
zlokalizowane są dwa zbiorniki sztuczne:



zbiornik retencyjny Zawodzie – akwen ma powierzchnie ok. 3 ha, a jego średnia
głębokość wynosi 1,5 m, wykorzystywany także do celów rekreacyjnych.
zbiornik wodny Wykrot – zbiornik o powierzchni ok. 50 ha, oddany do użytku w
2003r., którego podstawowymi zadaniami jest retencja wody dla celów nawodnień
rolniczych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Akwen wykorzystywany jest
również do celów rekreacyjnych.

Na koniec 2018 roku w gminie Myszyniec zameldowanych było 10.793 osób, w tym 49,47%
kobiet i 50,53% mężczyzn. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane.

Stan ludności – porównanie lat 2017 - 2018
Rok

Liczba ludności na 31.12
zameldowana w Gminie Myszyniec

Urodzenia dzieci,
Zgony osób ostatnio
które są zameldowane
zameldowanych
w Gminie Myszyniec w Gminie Myszyniec

Pobyt stały

Pobyt czasowy

2017

10697

155

133

120

2018

10665

128

122

102
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku (pobyt stały i pobyt czasowy)
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

ogółem

0-2

187

194

381

3

55

48

103

4-5

134

129

263

6

78

50

128

7

48

57

105

8-12

345

326

671

13-15

196

159

355

16-17

146

120

266

18

77

74

151

19-65

3695

-

3695

19-60

-

3092

3092

>65

493

-

493

>60

-

1090

1090

ogółem

5454

5339

10793

III. Informacje finansowe
3.1 Wykonanie budżetu Gminy Myszyniec
Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za 2018 rok przebiegała na podstawie uchwalonego
budżetu gminy na 2018 rok - Uchwałą Nr XXIII/238/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28
grudnia 2017 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym
okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca.
Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w
2018 r., na łączną kwotę – 56.395.917,71 zł, co stanowi 103%, względem planu rocznego –
po zmianach, wynoszącego kwotę – 54.755.200,74 zł.
Wydatki budżetowe wykonano w 2018 r., na kwotę – 54.303.705,38 zł, co stanowi 88%
planu, w kwocie – 61.642.818,68 zł, z tego zrealizowano:
- zadania bieżące, na kwotę – 40.624.948,75 zł tj. 95% planu rocznego (42.770.037,58 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – 13.678.756,63 zł stanowiącą 72% planu rocznego
(18.872.781,10 zł).
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z
tytułu pożyczek i kredytów.
Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Myszyniec w 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Myszyniec zostały osiągnięte w kwocie 56.395.917,71 zł. Na wysoki
wynik uzyskanych dochodów miały wpływ dochody własne, który osiągnięto w kwocie
10.767.436,13 zł tj. 117% planu, w strukturze dochodów – 19,09% oraz inne źródła, które
zasiliły budżet Gminy Myszyniec. Dochody z innych źródeł jakie wpłynęły w 2018 r. to:
1) Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji – 6.500 zł,
2) Środki otrzymane z WFOŚiGW na ścieżkę edukacyjną – 80.051,48 zł.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej (na zadania bieżące) – 18.328.378,61 zł tj. 100 %,
w strukturze dochodów – 32,50 %.
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych:
- bieżących – 1.064.431,32 zł, tj. 99 %, w strukturze dochodów – 1,89 %,
- inwestycyjnych – 1.670.539,31 zł, tj. 105 %.
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących
gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – 2.720,81
zł, tj. 100 % planu.
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:
- zadania inwestycyjne – 4.196.165,85 zł, tj. 100 % planu.
7
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7) Dotacje celowe otrzymana z państwowych funduszy celowych na:
- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych – 100.000,00 zł, tj. 100 % planu na zadania pn. „Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu”, „Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) przy ul. Świerkowej w Myszyńcu”,
- realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 32.996,70 zł
na zakup sprzętu ratowniczego.
8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań:
- bieżących – 23.742,00 zł,
- inwestycyjnych – 19.555,50 zł („Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Wolkowych” i „Wspieranie rozwoju twórczości folklorystycznej
poprzez doposażenie zespołu ludowego w instrumenty muzyczne”).
9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- dotacja na „Renowacje pomnika na mogile zbiorowej poświęconej Żołnierzom 71
pułku piechoty poległym we wrześniu 1939 roku w obronie Ojczyzny na
Cmentarzu Parafialnym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej
w Myszyńcu” – 12.000 zł.
10) Subwencje, w łącznej kwocie – 20.091.400,00 zł, tj. 100 % planu 20.091.400,00 zł,
w strukt. dochodów – 35,63 %, z tego:
a/ część oświatowa - 10.899.576 zł, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 19,33 %
b/ część wyrównawcza – 8.544.282 zł, tj. 100 %, w strukt. doch. 15,15 %,
c/ część równoważąca – 647.542 zł, tj. 100 %, w strukt. doch. 1,15 %,
Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gminy Myszyniec za 2018 r. w
ujęciu procentowym.
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Wydatki budżetu Gminy Myszyniec wykonano na kwotę 54.303.705,38 zł. z tego
zrealizowano 95% wydatków bieżących oraz 72% wydatków inwestycyjnych.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 13.678.756,63 zł w strukturze wykonanych
wydatków wynosi 25,19 %. Większość zaplanowanych inwestycji drogowych nie została
wykonana z winy wykonawcy. Główne inwestycje, które zakończono to:
1) Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk
(wydatek w 2018 roku - 3.317.705,30 zł)
Inwestycja była dofinansowana w 50% ze środków budżetu państwa (Program Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019).

2) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy
Myszyniec (wydatek w 2018 roku - 580.122,66 zł)
Gmina Myszyniec z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku” Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
zrealizowała w 2018 roku projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Myszyńcu”.
Całkowita wartość zadania 602 115,16 złotych, z czego kwota 349 468,00 zł stanowi
dofinansowanie ze środków unijnych. Celem projektu było stworzenie optymalnych
warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wypełnienie obowiązków
wynikających z ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Myszyńcu
przy ul. Kolejowej 100 (na terenie/części dawnego wysypiska odpadów).
Gmina Myszyniec uzyskała niezbędne pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.
Planuje się, że w połowie 2019 roku nowo wybudowany PSZOK zostanie uruchomiony i
mieszkańcy będą mogli do niego oddawać odpady wysegregowane ze swoich gospodarstw.
3) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie
Myszyniec (wydatek w 2018 roku - 6.305.733,69 zł)
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 – „Efektywność
energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniósł 6 356 187,65 zł, z czego 3 575 361 zł (80%
kosztów kwalifikowanych) stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Projekt zakładał
kompleksową termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej:
-Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,
9
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-Budynek Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym,
-Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach,
-Budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
W ramach projektu zostały przeprowadzone prace polegające na montażu czterech
systemów pomp ciepła na potrzeby produkcji energii cieplnej, ociepleniu obiektów,
wymianie okien i drzwi zewnętrznych, wymianie oświetlenia na energooszczędne,
przebudowie systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),
zastosowaniu automatyki pogodowej. Inwestycja została zrealizowana w 2018.
4) Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu (wydatek w 2018
roku - 185.385,71 zł)
5) Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Świerkowej w Myszyńcu (wydatek w 2018
roku - 161.965,14 zł)
Zadania współfinansowano w łącznej wysokości 100.000,00 zł ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja
2018”, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W ramach inwestycji przy ul. Brata Zeno i ul. Świerkowej powstał: plac zabaw a także
siłownia plenerowa. Teren został ogrodzony i wyposażony w kosze na śmieci i stojaki rowerowe.
Realizacje inwestycji w sposób znaczący podniosła estetykę przestrzeni publicznej.
Nowopowstała infrastruktura rekreacyjna skierowana jest do różnych grup wiekowych i ma
zachęcać do aktywności fizycznej.
W dniu 27 listopada 2018 r. dokonano odbioru prac.

3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Lp.

Nazwa zadania

1.

Przebudowa i rozbudowa
stacji wodociągowej w
Wykrocie
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 645
Myszyniec - Łomża w km
3+500 - 8+800
Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 2504W
Myszyniec - Wolkowe Krysiaki - Dudy Puszczańskie Zalas - II Etap

2.

3.

Wydatki
Opis zakresu rzeczowego
2018 rok
60 270,00 Zapłacono za wykonaną dokumentację
projektową wraz z uzyskaniem
pozwolenie na budowę.
68 265,00 Zapłacono za dokumentację
projektową, którą przekazano dla
Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich jako pomoc rzeczową.
1 681 000,00 Przekazano dotację na realizację
zadania dla Powiatu Ostrołęckiego.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Budowa dróg gminnych o nr
250815W Cięćk - Wykrot i nr
250816W Dalekie-Cięćk
Adaptacja budynku
użyteczności publicznej w
miejscowości Myszyniec
Stary na środowiskową
świetlicę integracyjną
Budowa zintegrowanego
systemu ostrzegania i
alarmowania o zagrożeniach
dla powiatu ostrołęckiego

Zakup samochodu typu
Mikrobus dla potrzeb
Miejskiego i Powiatowego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Ostrołęce
Modernizacja systemu
łączności radiowej
wykorzystywanej na potrzeby
zarządzania kryzysowego i
bezpieczeństwa pożarowego
Zagospodarowanie terenu
przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Wolkowych

10. Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie
gminy Myszyniec
11. Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków
użyteczności publicznej w
gminie Myszyniec

3 317 705,30 Zrealizowano zadanie (roboty
budowlane i nadzór inwestorski).
99 928,47 Zapłacono za dokumentację
projektową.

35 617,00 Na podstawie Umowy Nr 231/2018 z
dnia 12.09.2018 r. Gmina Myszyniec
przekazała pomoc finansową w formie
dotacji celowej Powiatowi w
Ostrołęckiemu. Na terenie gminy
Myszyniec zostały zainstalowane 3
syreny szczelinowe w celu ostrzegania i
alarmowania mieszkańców przed
zagrożeniami.
100 000,00 Przekazano pomoc finansową w formie
dotacji celowej Miastu Ostrołęka na
dofinansowanie zakupu samochodu.

10 000,00 Przekazano pomoc finansową w formie
dotacji celowej Miastu Ostrołęka na
dofinansowanie modernizacji
(wzmocnienie) systemu łączności
radiowej.
33 799,72 W ramach inwestycji wykonano
dokumentację projektowokosztorysową, zostały wykonane roboty
polegające na budowie chodnika z
kostki brukowej betonowej grubości 6
cm o powierzchni 155 m2 oraz zjazdu z
betonowej kostki brukowej grubości 8
cm o powierzchni 14 m2.
580 122,66 Inwestycję budowy PSZOK zrealizowano
w formule zaprojektuj i wybuduj. W
ramach zadania została wybudowana
cała infrastruktura PSZOK-u w
Myszyńcu.
6 305 733,69 Dokonano odbioru końcowego robót i
przekazania do eksploatacji inwestycji i
zapłacono Wykonawcy za realizację
robót. Zapłacono za pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją
inwestycji, wykonanie tablic
pamiątkowych oraz opracowanie
11
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12. Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) przy ul. Brata Zeno w
Myszyńcu

13. Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) przy ul. Świerkowej w
Myszyńcu

audytów energetycznych ex-post.
185 385,71 Uzyskany efekt rzeczowy zadania
inwestycyjnego to powstanie obiektu
infrastruktury sportowej obejmującego
siłownię zewnętrzną, plac zabaw oraz
strefę relaksu i gier wraz z
zagospodarowaniem terenu.
161 965,14 Uzyskany efekt rzeczowy zadania
inwestycyjnego to powstanie obiektu
infrastruktury sportowej obejmującego
siłownię zewnętrzną, plac zabaw oraz
strefę relaksu i gier wraz z
zagospodarowaniem terenu.

3.3 Realizacja budżetu obywatelskiego
Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy
decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą
być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji
społecznych.
W 2018 r. do ustawy o samorządzie gminnym dodano regulacje o budżecie obywatelskim,
które są stosowane od kadencji 2018-2023. W gminach niebędących miastami na prawach
powiatu realizacja budżetu obywatelskiego nie jest obowiązkowa.
W Gminie Myszyniec nie został utworzony budżet obywatelski.
W naszej Gminie funkcjonuje wyodrębniony fundusz sołecki na realizację przedsięwzięć
służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w
konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego.
Poniżej wykaz zrealizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku:

Nazwa
Zadania
sołectwa
Białusny
Remont dróg gminnych
Lasek
Charciabałda Remont dróg gminnych
Cięćk

15 268,94

Remont dróg gminnych

8 000,00

Organizacja imprezy integracyjnej

1 000,00

Drężek

Remont dróg gminnych

Gadomskie

Przebudowa drogi gminnej
Gadomskie - Wykrot
Remont dróg gminnych

MyszyniecKoryta

Wykonanie
[zł]
21 669,34
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16 488,06
9 214,00
16 691,25
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Krysiaki

Remont dróg gminnych
Usunięcie krzewów przy drogach
gminnych
Zakup bramek do piłki nożnej na
boisko szkolne
Remont dróg gminnych

16 681,29
3 000,00

Remont dróg gminnych
Usunięcie krzewów przy drogach
gminnych
Olszyny
Remont dróg gminnych
Usunięcie krzewów przy drogach
gminnych
Festyn wiejski
Pełty
Remont dróg gminnych
Świdwiborek Remont świetlicy wiejskiej

14 444,24
3 000,00

Myszyniec
Stary
Niedźwiedź

Wolkowe I

Wolkowe II

Wydmusy

Wykrot

Zalesie
Zdunek

4 999,98
41 832,70

12 952,21
4 000,00
3 000,00
28 404,40
6 816,75

Remont dróg gminnych

10 000,00

Remont dróg gminnych
Wymiana bramy wjazdowej na teren
Szkoły Podstawowej w Wolkowych
Remont dróg gminnych
Wymiana bramy wjazdowej na teren
Szkoły Podstawowej w Wolkowych
Remont dróg gminnych
Wykonanie kompostownika
Zakup i montaż monitoringu przed
szkołą
Festyn wiejski - impreza integracyjna
Remont dróg gminnych
Publikacja o Bracie Zeno na zasób do
księgozbioru biblioteki w Wykrocie

31 257,00
1 000,00

Remont dróg gminnych
Remont dróg gminnych
Ogółem:

25 776,91
1 000,00
29 539,87
4 000,00
4 000,00
4 000,00
40 000,00
966,17
30 621,54
20 749,02
430 373,67

IV. Informacja o realizacji polityk, programów i
strategii
4.1 Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec i Lokalny
Program Rewitalizacji
13
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Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026 została przyjęta przez Radę Miejską
w Myszyńcu uchwałą Nr X/100/16 z dnia 26 stycznia 2016 r.
Strategia Rozwoju Gminy to jeden z najważniejszych dokumentów samorządu gminnego.
Określa główne, długofalowe cele oraz takie kierunki działania i taką alokację zasobów, które
są konieczne dla zrealizowania tych celów. Ogólne biorąc, strategia rozwoju gminy
odpowiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w
przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Podstawami do sformułowania wizji rozwoju gminy Myszyniec były przede wszystkim
konsultacje społeczne oraz przeprowadzona diagnoza i analiza sytuacji społecznogospodarczej. Celem rozwoju strategicznego jest osiągnięcie statusu gminy uznanego przez
jej społeczność za atrakcyjny i pożądany.
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2023 przyjęty został uchwałą nr XIV/148/16
Rady Miejskiej w Myszyńcu w dniu 26 października 2016 r., zmieniony uchwałą nr
XVI/169/17 w dniu 12 stycznia 2017 r. i aktualizowany uchwałą nr XXV/259/18 w dniu 19
kwietnia 2018 r.
Program rewitalizacji zawiera projekty zadań, które nawiązują do poszczególnych celów
strategicznych gminy Myszyniec. Skutkiem ich realizacji ma być rozwój społecznogospodarczy. Wobec tego, założenia „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Myszyniec na
lata 2016-2023” są spójne z celami „Strategii rozwoju gminy Myszyniec na lata 2016-2026”.
W programie wyróżnić możemy główne cele strategiczne jak: zwiększenie jakości życia
mieszkańców w gminie, rozwój funkcji turystycznych w gminie, wspieranie
przedsiębiorczości i sektora rolnego oraz rozwój oferty edukacyjnej.
Realizacja zaproponowanych działań przyczyni się m.in. do minimalizacji wykluczenia
społecznego oraz wzrostu gospodarczego gminy.
W 2018 roku w celu realizacji ww. dokumentów wykonano następujący zakres prac:
Lp.
1

2

3

4

Nazwa zadania
Centrum Usług Społecznych

Stan realizacji

Odnowa tkanki mieszkaniowej –
zapobieganie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
Adaptacja budynku użyteczności
publicznej w Myszyńcu Starym na
Dzienny dom Pobytu Seniora „Senior
Wigor” – świetlica środowiskowa
Ochrona dziedzictwa kulturowego
poprzez renowację Bazyliki Mniejszej
oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w
14

W 2018 roku została podpisana umowa o
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów
zmarginalizowanych” oraz zawarto umowę
z wykonawcą na realizację prac
remontowych.
W 2018 roku uzyskane zostało pozwolenie
na budowę na realizację przedmiotowej
inwestycji.
W 2018 roku uzyskane zostało pozwolenie
na budowę na realizację przedmiotowej
inwestycji.
W 2018 roku została podpisana umowa o
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
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5

6

Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem
terenu – wzrost regionalnego
potencjału turystycznego
Ochrona dziedzictwa kulturowego
poprzez renowacje Bazyliki Mniejszej
oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w
Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem
terenu – poprawa dostępności do
zasobów kultury poprzez ich rozwój i
efektywne wykorzystanie
Przebudowa budynku obecnego
Dworca Autobusowego –
modernizacja istniejącej zabudowy na
cele społeczno-gospodarcze

7

Remont sali widowiskowej wraz z jej
doposażeniem

8

Modernizacja stacji wodociągowej w
Wykrocie

działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” oraz
zawarto umowę z wykonawcą na realizację
prac projektowo- remontowych.

W 2018 roku została podpisana umowa o
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”.
W 2018 roku została podpisana umowa o
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów
zmarginalizowanych” oraz zawarto umowę
z wykonawcą na realizację prac
remontowych.
W 2018 roku zakwalifikowano do
współfinansowania ze środków z PROW
2014-2020 przedmiotowe przedsięwzięcie.
W 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę
na realizację tej inwestycji.

9
Budowa przydomowych oczyszczalni W 2018 r. został złożony wniosek o
ścieków na terenie gminy Myszyniec – dofinansowanie w formie pożyczki na
realizację inwestycji.
etap VI
10

11

12

13

14

Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii na terenie gminy Myszyniec –
etap 2
(Wzrost udziału odnawialnych źródeł
energii w ogólnej produkcji energii na
terenie gminy Myszyniec)

W 2018 roku uzyskano dofinansowanie
na realizację inwestycji w ramach
działania 4.1. „Odnawialne źródła
energii” z RPO WM 20174-2020.

Dokonano
odbioru
prac
termomodernizacyjnych wraz z budową
Kompleksowa
modernizacja
pomp ciepła w budynkach: PSP w
energetyczna budynków użyteczności
Zalesiu, SDŚ w Białusnym Lasku,
publicznej w gminie Myszyniec
Budynku GAPO w Myszyńcu Starym
oraz w OSP w Wydmusach.
Budowa
stałego
pomostu
W 2018 r. została podpisana umowa z
rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad
Wykonawcą przedmiotowego zadania
zbiornikiem wodnym „Wykrot” w
inwestycyjnego.
miejscowości Wydmusy
System informacji miejskiej w
W 2018 r. wykonane zostały witacze
miejscowości Myszyniec – promocja
(4szt.).
wizerunku miasta i kultury regionalnej
Rozwój ekonomii społecznej
W 2018 r. została założona wspólnie
15
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przez Gminę Myszyniec i Powiat Ostrołęcki
Spółdzielnia Socjalna „Myszynianka”.

4.2
Studium
uwarunkowań
i
zagospodarowania przestrzennego gminy

kierunków

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku dla Gminy Myszyniec obowiązywał
dokument planistyczny pod nazwą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Myszyniec” uchwalony uchwałą Nr VIII/60/03 Rady Gminy
Myszyniec z dnia 3 lipca 2003 roku.
W uchwale ustalono obowiązek uwzględniania polityki określonej w studium w:
1) Decyzjach i działaniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, w tym
realizacji celów publicznych,
2) Analizach spójności rozwiązań projektów planów miejscowych z tą polityką.
Uwzględniając analizę aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec” oraz planów miejscowych pod
kątem zasadności rozpoczęcia prac nad ich zmianą, jak również uwzględniając zmieniające
się uwarunkowania społeczne i ekonomiczne oraz zainteresowanie potencjalnych
inwestorów, ale także zrównoważony rozwój, Rada Miejska w Myszyńcu uchwałą Nr
XI/110/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. przystąpiła do sporządzenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy
Myszyniec.
CELE I KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Ważnym czynnikiem decydującym o kierunkach zmian w strukturze przestrzennej
Gminy jest środowisko przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz komunikacja i
infrastruktura techniczna. Są to elementy warunkujące dalszy rozwój przestrzenny, który w
znacznej mierze opiera się także na uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych
przedmiotowego obszaru.
Głównym celem określenia kierunków zmian w strukturze przestrzennej Gminy oraz w
przeznaczeniu terenu jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój
społeczny (np. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usług publicznych), gospodarczy
(np. wprowadzanie nowych funkcji, rozwój przedsiębiorczości i wzrost efektywności
rolnictwa), rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przy zachowaniu zasady
zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development).

16
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Studium zawiera generalne zasady zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec oraz
wytyczne, którymi należy kierować się w kreowaniu polityki przestrzennej. Podstawą
formułowania celów polityki przestrzennej są zidentyfikowane uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego, w tym skonkretyzowane problemy i wyzwania (mocne i
słabe strony, szanse i zagrożenia). W wyznaczonych celach dąży się do stopniowej likwidacji
zagrożeń i wykorzystania szans jakimi Gmina dysponuje. Hierarchia celów odnosi się do
całego obszaru Gminy, z podziałem na wyróżnione działy (sfery) polityki przestrzennej.
Formułowaniu założeń polityki przestrzennej przyświecała konstytucyjna zasada
zrównoważonego rozwoju.
17
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Cele zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec obejmują tworzenie
warunków przestrzennych podnoszących konkurencyjność i atrakcyjność Gminy, poprawę
warunków życia jej mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między
aktywnością ekonomiczną, społeczną a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym.
Wzmocnienie potencjału Gminy zamierza się uzyskać przez kształtowanie optymalnej
struktury użytkowania i ładu przestrzennego oraz właściwe ukierunkowanie dalszego
rozwoju sieci osadniczej. Głównym ośrodkiem usługowym i zarządzania o najwyższej
aktywności społecznej i gospodarczej, stymulującym rozwój całej Gminy, pozostanie nadal
miasto Myszyniec. Koncentrują się tu zadania inwestycyjne z zakresu administracji i usług:
oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, mieszkalnictwa, produkcji, gospodarki
komunalnej, obsługi rolnictwa, infrastruktury społecznej i technicznej o zasięgu lokalnym.
Dalszy rozwój i niezawodność systemów infrastruktury technicznej przyczyni się do
podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności gminy dla inwestorów z zewnątrz.

4.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Myszyniec obowiązuje 21
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego które obejmują zasięgiem 481,00
ha, co stanowi stopień pokrycia obszaru gminy 2,12 %, w tym na podstawie ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 3 o powierzchni 326,00
ha. Łączna powierzchnia dla których zmieniono przeznaczenie gruntów rolniczych na cele
nierolnicze wynosi 69,00 ha, oraz gruntów leśnych na cele nieleśne 26,6 ha.
Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzona
została w marcu 2009 roku. We wnioskach wynikających z przeprowadzonej analizy
stwierdzono, iż z uwagi na sprzeczność wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz
złożonych wniosków z ustaleniami obowiązującego studium, wynika konieczność
sporządzenia miejscowych planów. Rada Miejska w Myszyńcu Uchwałą Nr XIV/147/16 z
dnia 26 października 2016 roku - wraz z uzasadnieniem - przystąpiła do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Myszyniec i w części miejscowości Myszyniec Stary. Program dalszego
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzony
zostanie po zakończeniu projektu planu zagospodarowania Myszyńca i części wsi Myszyniec
Stary.
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4.4 Program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy
Rada Miejska w Myszyńcu uchwałą nr XIV/154/16 z dnia 26 października 2016 r.
przyjęła Gminny Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszyniec na
lata 2017-2022. Program ten został sporządzony w związku z art. 21 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234).
Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Myszyniec w roku 2018 stanowiło 50 lokali,
usytuowanych w 21 budynkach będących własnością Gminy Myszyniec. W porównaniu do
roku 2016, w którym tworzony był program, zasób zmniejszył się o 4 lokale usytuowane w 3
budynkach.
W 2018 roku wykonany został remont schodów zewnętrznych w budynku komunalnym przy
ul. Pawłowskiego 15 oraz remont klatki schodowej w części mieszkalnej budynku szkoły w
Olszynach (malowanie ścian).

4.5 Program opieki nad zabytkami
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2018 – 2021, przyjęty
został Uchwałą Nr XXIV/239/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r.,
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2018 r.,
poz. 6001.
W 2018 roku na podstawie w/w dokumentu zrealizowano:
Nazwa projektu
Ochrona dziedzictwa
kulturowego poprzez renowację
Bazyliki Mniejszej oraz XVIIIwiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu
wraz z zagospodarowaniem
terenu – wzrost regionalnego
potencjału turystycznego.

Dotacja [zł]
1 511 461,00

Sposób realizacji
Na podstawie uchwały nr II/20/18 Rady
Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie oraz roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków. Gmina Myszyniec udzieliła
dotacji celowej dla Parafii RzymskoKatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w
Myszyńcu w wysokości 1 511 461,00 zł.

Konserwacja kolekcji dziesięciu
zabytkowych feretronów z XVIII i
XIX wieku, znajdujących się w
Bazylice Mniejszej pw. Trójcy
Przenajświętszej w Myszyńcu.

70 000,00

Na podstawie uchwały nr XXVI/266/18
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Gmina Myszyniec udzieliła dotacji
celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu
w wysokości 70.000,00 zł na
przeprowadzenie prac konserwatorskich
i restauratorskich przy jedenastu
feretronach wpisanych do rejestru
zabytków, stanowiących wyposażenie
kościoła parafialnego – Bazyliki Mniejszej
w Myszyńcu.
Prace remontowe i budowlane
mające na celu poprawę
wizerunku Miejsc Pamięci
Narodowej.

25 000,00

W 2018 roku wykonano prace
remontowe na mogile wojennej żołnierzy
Wojska Polskiego z 1939 roku,
znajdującej się na cmentarzu parafialnym
w Myszyńcu. Zadanie zrealizowano ze
środków budżetu gminy w wysokości
13 000,00 zł oraz dotacji celowej
Wojewody Mazowieckiego w wysokości
12 000,00 zł.

4.6 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych
Działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w
2018 roku:
1) Zakup i montaż 3 stopni sprężających do dmuchaw powietrza na oczyszczalni ścieków
BIONIP w Myszyńcu.
2) Zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków.
3) Zakup pompy głębinowej do stacji wodociągowej w Wykrocie.
4) Zakup i montaż 240 wodomierzy radiowych.

4.7 Plan gospodarki niskoemisyjnej
Uchwałą nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 września 2015 r. został
przyjęty do realizacji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec.
Celem nadrzędnym opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) było ustalenie
potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
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oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE),
- redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Dodatkowo celem sporządzenia i wdrażania PGN dla Gminy Myszyniec jest zapewnienie
korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą rozwoju
zrównoważonego, płynących z działań zmniejszających emisje.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec jest odzwierciedleniem potrzeby
kształtowania postaw i działań na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej, wynikających
zarówno z zobowiązań międzynarodowych Polski, jak i z założeń polityki krajowej.
Wizja zrównoważonej energetycznie Gminy Myszyniec w perspektywie 2020 roku, określona
została następująco:
Gospodarka niskoemisyjna stanowić będzie podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego
Gminy Myszyniec. Wdrażanie i funkcjonowanie niskoemisyjnych technologii i praktyk
pozwoli na pobudzanie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy. Osiągnięty wzrost
efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii przyczyni się do
ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zapewni ochronę klimatu i jakości powietrza
Gminy i Regionu.
Skuteczne osiągnięcie wizji zrównoważonej energetycznie przyszłości Gminy Myszyniec oraz
poszczególnych celów strategicznych i priorytetów zadaniowych zależne będzie od
wdrażania działań i zadań krótkoterminowych – tzw. zadań operacyjnych.
Zadania operacyjne przewidziane są do realizacji na lata 2015-2018, przy czym część z nich
będzie kontynuowana w perspektywie 2020 roku. Zadania operacyjne składają się z
inwestycyjnych („twardych”) i nie inwestycyjnych („miękkich”) oraz mają charakter ciągły,
cykliczny lub jednorazowy.
W ramach wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec
zrealizowano w 2018 roku następujące zadania operacyjne m.in.:


„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Myszyniec” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną” Działania 4.2 – „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakładał
kompleksową termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej:
-Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,
-Budynek Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym,
-Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach,
21

RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2018 ROK
-Budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
W ramach projektu zostały przeprowadzone prace polegające na montażu czterech
systemów pomp ciepła na potrzeby produkcji energii cieplnej, ociepleniu obiektów,
wymianie okien i drzwi zewnętrznych, wymianie oświetlenia na energooszczędne,
przebudowie systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),
zastosowaniu automatyki pogodowej. Inwestycja została zrealizowana w 2018 r.
Podsumowując, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec stanowi narzędzie
budowania strategii rozwoju Gminy opartej na zrównoważonej polityce energetycznej.
Ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będzie kluczowy krok w kierunku
zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego i zrównoważonego rozwoju Gminy
Myszyniec.

4.8 Strategia rozwiazywania problemów społecznych
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 została
przyjęta Uchwała nr XI/107/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu w dniu 21 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 pomoc i wsparcie w naszej
gminie z zakresem pomocy społecznej roku uzyskało 590 osób, co stanowiło 5,53.%
wszystkich mieszkańców gminy. W roku 2018, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 19 osób. Natomiast liczba rodzin, którym
przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego
o 5 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła
poziom 134 osoby, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 43 osoby. W gminie
Myszyniec najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a
jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 roku było kolejno: ubóstwo,
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym wielodzietność.
W roku 2018 ośrodek realizował między innymi zadania z zakresu pomocy społecznej
udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej
i wsparcia środowiskowego.
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Przyznano i wypłacono następujące świadczenia:
Tabela Nr 1. Wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań zleconych w roku
2018

Formy pomocy

1.
2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Wynagrodzenie należne opiekunowi z
tytułu sprawowania opieki
przyznawane przez sąd

Liczba rodzin,
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
wypłaconych
świadczeń w
złotych

12

1 908

105 997

2

24

7 774

Tabela Nr 2. Wydatkowanie środków finansowych na zadania własne z podziałem
na środki Wojewody i własne.
Kwota wypłaconych
Liczba osób,
świadczeń w złotych
którym
Liczba
Formy pomocy
przyznano
świadczeń ZE ŚRODKÓW
świadczenie

WOJEWODY

WŁASNYCH

1.

Zasiłki stałe

38

360

193 056

0

2.

Zasiłki okresowe

23

67

28 095

0

3.

3

419

0

6 024

4.

Schronienie
Program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

60

13 280

40 800

10 441

5.

Usługi opiekuńcze

37

10 564

0

281 109

Zasiłki celowe
w tym:
- specjalny zasiłek celowy
Odpłatność gminy za
pobyt w domu pomocy
społecznej
Składka na ubezpieczenie
zdrowotne odprowadzana
za osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej

51

x

0

28 868

0

0

0

0

6

68

0

168 963

29

271

13 126

0

247

25 029

275 077

495 405

6.

7.

8.

RAZEM

23

RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2018 ROK
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale
także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej.
W gminie Myszyniec prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej,
finansowane z budżetu gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom
Samopomocy. Działają również dwie świetlice środowiskowe.
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym
Lasku wynosił 500 945 zł , a placówek wsparcia dziennego 42 418 zł.
W roku 2018 na terenie gminy Myszyniec nie funkcjonowały:
 Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
 noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych,
 ogrzewalnia,
 Dom Pomocy Społecznej,
 mieszkania chronione.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci, rządowego programu „Dobry Start” oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2018 r.
Lp.
1.
2.

Świadczenia rodzinne w pełnej wysokości oraz świadczenia
rodzinne „złotówka za złotówkę”
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
urodzenia dziecka
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka

Liczba
świadczeń

Wydatki
w roku 2018

18 817

2 196 323

8 783

932 173

69

65 163

174

67 517

677

124 886

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 592
kształcenia i rehabilitacji dziecka
2.4.1.
niepełnosprawnego do 5 –go roku życia
154
kształcenia i rehabilitacji dziecka
2.4.2.
niepełnosprawnego powyżej 5 –go roku
438
życia
rozpoczęcie roku szkolnego
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z
2.6.1.
zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła
na pokrycie wydatków związanych z
2.6.2.
dojazdem do miejscowości, w której
24

60 965
13 834
47 128

1 493

105 952

2 603

215 721

814

90 013

1 853

125 708
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znajduje się szkoła
2.7.
3.
4.
5.
6.
7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie rodzicielskie

RAZEM

3 111

291 968

103

103 000

1 892

299 032

517

758 798

267

137 124

500

444 079

30 879

4 870 529

Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek rodzinny wyniosła 778 rodzin. W stosunku
do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 42 rodziny (co stanowi spadek o 5,12 % w stosunku
do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku
rodzinnego wyniosła 3 128 495,68. zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 244
255,84 zł. W roku 2018 wypłacono zasiłek dla opiekuna 13 osobom w kwocie 68 082 zł (
128 świadczeń). Za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy
i świadczenie pielęgnacyjne, a nie posiadające prawa do ubezpieczenia zdrowotnego
i
emerytalno–rentowego
z
innego
tytułu
odprowadzono
składki.
Jeśli chodzi o realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci to w roku 2018
złożono 1 135 wniosków o przyznanie takiego świadczenia, z czego 1096 w formie
papierowej oraz 39 w formie elektronicznej. Przyznano 20 047 świadczeń, w tym na pierwsze
dziecko – 9 750. Z tej formy pomocy skorzystało 1 085 rodzin. Na realizację tego zadania
otrzymano dotację w wysokości 10 364 545,00 zł, wydatkowano 10 364 130,98 zł.
Najbardziej liczne rodziny otrzymywały świadczenia na 6 dzieci.
W roku 2018 Ośrodek po raz pierwszy realizował Rządowy program „Dobry Start”. W
naszej gminie takich świadczeń wypłacono 1455 na łączną kwotę 436 500 zł. Wsparcie
otrzymało 890 rodzin.
Jeśli chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego to w roku 2018 wypłacono 795 takich
świadczeń w łącznej kwocie 310 440 zł. Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
uprawnionych było 53 rodzin. Kwota zwrócona przez dłużników – 70 253,93 zł (kwota bez
odsetek). W roku 2018 Ośrodek prowadził postępowania wobec 40 dłużników
alimentacyjnych.
W 2018 roku w ramach realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o dodatkach
mieszkaniowych i prawa energetycznego skorzystał 27 rodzin z dodatku mieszkaniowego.
Wypłacono 238 świadczeń na łączną kwotę 33 558,65 zł.
Osobom mieszkającym w mieszkaniach komunalnych i gminnych w roku 2018 wypłacono 70
świadczeń.
W 2018 r. z dodatku energetycznego skorzystało 14 rodzin. Wypłacono 119 świadczeń na
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kwotę 2 149,42 zł. Środki na wypłatę na dodatku energetycznego pochodziły w całości z
dotacji wojewody.
W gminie Myszyniec środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki
społecznej wyniosły w 2018 roku 18 837 902 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku
poprzedniego zmalał o 33 783 zł. (co stanowi 0,18 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano
16 443 492 zł. co stanowi 86,83 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W
dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 2 086 994 zł. co stanowi 11,08 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia na zwalczanie
narkomani
i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 146 168 zł. co stanowi 0,77 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza:
pomoc materialna dla uczniów w charakterze socjalnym 114 872 zł. pomoc materialna dla
uczniów o charakterze motywacyjnym 46 376,00 zł. w sumie wydatkowano 161 248 zł. co
stanowi 0,86 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.
Nawiązując do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
to realizowana polityka społeczna w gminie Myszyniec jest zgodna z celami i zadaniami
określonymi w niej.
Jeśli chodzi o ocenę polityki społecznej poprzez realizację celu strategicznego 3 określonego
jako „wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu
rodziny” to działania w tym zakresie są wieloaspektowe. Jak wynika ze sprawozdań, wzrasta
ilość świadczonej pracy socjalnej przez pracowników socjalnych. Świadczona jest między
innymi praca socjalna polegającą na promowaniu właściwych postaw wychowawczych
zgodnych z normami i wartościami społecznymi. Wzrasta nie tylko liczba ale również
doskonalone są formy pracy socjalnej. Pracownicy socjalni podnoszą swoje umiejętności
uczestnicząc w szkoleniach. Ponadto pracownik socjalny uzyskał II stopień specjalizacji w
zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalizacji „praca socjalna z rodziną z problemami
opiekuńczo wychowawczymi”.
Rodziny mają zapewnione bezpieczeństwo socjalne poprzez przyznawanie i wypłacanie
świadczeń w ramach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, wychowawczych,
alimentacyjnych, dobry start.
Rodziny dysfunkcyjne objęte są wsparciem asystenta rodziny. W roku 2018 asystent
obejmował pomocą 10 rodzin. Asystent rodziny wspólnie z pracownikami socjalnymi w
sposób ciągły monitorują sytuację rodzin dysfunkcyjnych.
W gminie Myszyniec funkcjonują dwie placówki wsparcia dziennego do których może
uczęszczać 60 dzieci. Placówki zapewniają dzieciom opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji.
Uczestnicząc w zajęciach w tych placówkach dzieci mają możliwość uczestnictwa
w wycieczkach, wyjazdach wakacyjnych, miały zajęcia z pedagogiem.
Rozwijane jest zintegrowane wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych. Niebawem
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powstanie w naszej gminie Klub Senior +, który będzie miejscem aktywizacji osób starszych.
Wypełni lukę w tym zakresie oraz zwiększy szansę na pełne uczestnictwo osób w wieku 60+
w życiu społecznym.
Ośrodek pomocy realizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych. Zapewniają one pomoc, wsparcie, opiekę. Niejednokrotnie osoba
realizująca usługi opiekuńcze w danym środowisku oraz pozostali pracownicy pomocy
społecznej są jedynym pomostem łączącym osobę chorą ze światem zewnętrznym i jedynym
ich wsparciem.
W naszej gminie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, do którego uczęszczają również osoby z poza naszej gminy, gdyż w gminach
ościennych nie ma takiego ośrodka wsparcia. Środowiskowym wsparciem dla osób z
zaburzeniami psychicznymi są również usługi specjalistyczne, które realizuje Ośrodek
Pomocy Społecznej. Takie usługi wyróżniają nasz ośrodek spośród ościennych gmin, w
których nie ma takiej formy pomocy.
Rokrocznie organizowany jest Bal Mikołajkowo Andrzejkowy dla osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów. Współorganizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu. W roku
2018 w balu uczestniczyło 160 osób. Były to osoby w różnym wieku - dzieci i osoby dorosłe.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu uczestniczą w wycieczkach,
zawodach sportowych, okolicznościowych spotkaniach. Wszystkie powyższe formy i
działania w sposób widoczny wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku ludzi
dotkniętych niepełnosprawnością oraz w podeszłym wieku.
Dobry kierunek działań wynikających z prowadzonej polityki społecznej w gminie pokazują
dane zawarte w ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2018. Po analizie zgromadzonej
w niej lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej nasuwają się następujące wnioski oraz
potrzeby i rekomendacje:
Liczba ludności w gminie Myszyniec w ciągu ostatnich lat pozostaje na bardzo zbliżonym
poziomie. Stopa bezrobocia w naszej gminie jest niższa niż stopa w powiecie ostrołęckim.
W ośrodku pomocy, który jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań z
zakresu polityki społecznej w zdecydowanej większości realizowane są świadczenia w
formie niepieniężnej. Rośnie wskaźnik pracy socjalnej, maleje wskaźnik deprywacji
lokalnej.
Zmniejsza się ilość osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłków
rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, ze świadczeń alimentacyjnych natomiast
wzrasta liczba wypłacanych świadczeń rodzinnych związanych z niepełnosprawnością,
chorobą, podeszłym wiekiem.
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4.9 Gminny program wspierania rodziny
W roku 2018 realizowano Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Myszyniec na
lata 2016-2019, który został przyjęty uchwałą Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z
dnia 30 grudnia 2015 r.
W ramach realizacji programu w roku 2018 podejmowanych było szereg działań.
W tym roku objętych było wsparciem asystenta rodziny 10 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych. W rodzinach tych wychowywało się 24
dzieci /dwoje z nich w trakcie roku trafiło do pieczy zastępczej/. Przeciętny czas pracy
asystenta z rodziną wyniósł 35 miesięcy. Wśród rodzin z którymi pracował asystent rodziny
była jedna rodzina zobowiązana przez sąd do współpracy z asystentem. W roku 2018
asystent zakończył współpracę z 2 rodzinami. Powodem było zaprzestanie współpracy przez
rodzinę.
Środki finansowe na ten cel pozyskane zostały w części z dotacji w ramach Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Łączna wydatkowana
kwota w ramach tego zadania wynosiła 27 840 zł., z czego:
- kwota 19 470 zł stanowiła wkład własny
- kwota 8370 zł to środki z dotacji.
Celem pracy asystenta jest udzielenie rodzinie pomocy w pokonywaniu problemów
bieżących, w nabyciu i doskonaleniu umiejętności społecznych oraz zwiększaniu kompetencji
rodzicielskich. Rodzaj i zakres udzielanej pomocy rodzinie przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest różny i zależy od dominującego
problemu. Asystent rodziny pracuje z nią wg. ustalonego planu pracy zawierającego cele
główne i cele szczegółowe. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta ma służyć
realnym potrzebom rodziny oraz rytmowi życia. Rola asystenta różni się od zadań
wykonywanych przez pracownika socjalnego. Asystent jest kierowany do pracy tylko z tymi
rodzinami, w których sytuacja małoletniego wymaga wsparcia z zewnętrz.
W rodzinach występowały sprzężone problemy, takie jak: niskie umiejętności wychowawcze,
alkoholizm, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczych.
Kolejną formą wspierania rodziny stanowią placówki wsparcia dziennego. Na terenie miasta
Myszyniec funkcjonowały dwie placówki wsparcia dziennego dla dzieci prowadzone w formie
opiekuńczej z liczbą miejsc 60. Świetlica „Iskierka” prowadzona jest przez Stowarzyszenie
„Myszynianki” i mieści się przy ulicy Rynarzewskiego 5A. Druga placówka wsparcia dziennego
to Środowiskowe Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Ostrołęce. Mieści się ono w budynku RCKK przy ulicy Plac Wolności.
Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dzieciom:
➢ opiekę i wychowanie
➢

pomoc w nauce
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➢

organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i zajęcia umożliwiające rozwój
zainteresowań.

Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny na bieżąco współpracowali z osobami pracującymi
w obydwu świetlicach.
W 2018 roku pięcioro dzieci z terenu gminy Myszyniec przebywało w rodzinach zastępczych
zawodowych a jedno dziecko w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. W związku z
powyższym gmina zgodnie z zapisem artykułu 191 ustawy była zobowiązana pokrywać część
kosztów na utrzymanie tych dzieci. Wydatkowano na ten cel 19 831,22 zł. Troje dzieci
przebywało w rodzinie zastępczej już drugi rok, dlatego też gmina była zobowiązana
pokrywać 30%wydatków ponoszonych na ich utrzymanie. W przypadku trojga dzieci, które
zostały umieszczone w roku 2018 pokrywano 10% wydatków. Środki ujęte w budżecie na
rok 2018 na realizację zadań zawartych w ustawie zabezpieczyły przewidywane potrzeby.
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy w Myszyńcu we współpracy z asystentem rodziny na
bieżąco monitorowali
sytuację dzieci z rodzin
zagrożonych kryzysem
lub
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Polegało to
przede wszystkim na regularnych wizytach w środowiskach jak również komunikowaniu się i
wymianie informacji w sprawie tych rodzin z innymi instytucjami. Współpracowali w tym
zakresie również z pedagogiem szkolnym, pracownikami służby zdrowia, policją, kuratorami
sądowymi. W roku 2018 pracownicy socjalni ośrodka udzielili pomocy 306 rodzinom w
postaci pracy socjalnej, z czego 132 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.
Każdy przypadek rodzinnych problemów wymagał zindywidualizowanych działań,
niejednokrotnie z udziałem specjalistów z poza ośrodka pomocy.
Bezpieczeństwo socjalne rodzin było realizowane poprzez między innymi zapewnienie
pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom w zakresie świadczeń pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu objął wsparciem (świadczeniami bez względu na
ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania) 181 rodzin, w których żyło 447 osób. Pomoc
finansowa była świadczona w formie zasiłków okresowych, celowych, stałych. Zasiłki
okresowe przyznano 23 osobom, zasiłki celowe 54 osobom, zasiłki stałe 38 rodzinom lub
osobom. Ponadto 2018 roku 129 osób objęto pomocą w ramach programu „Pomoc Państwa
w Zakresie Dożywiania” w tym 123 w formie posiłku.
Ze sprawozdania MP i PS za okres I-XII 2018 r wynika, iż objęto pomocą społeczną 116 rodzin
z dziećmi, z czego :
➢

O liczbie dzieci 1

-

42

O liczbie dzieci 2

-

29

O liczbie dzieci 3

-

31

O liczbie dzieci 4

-

11

O liczbie dzieci 5

-

3

O liczbie dzieci 6
O liczbie dzieci 7 i więcej - 0

0

➢
➢
➢
➢
➢
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Rodziny z dziećmi stanowiły 64,64% ogółu rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.
Powody przyznania pomocy w roku 2018 przedstawiono w tabeli:

L. p

Powód udzielenia pomocy

Liczba rodzin

1.

Ubóstwo

133

2.

Bezrobocie

66

3.

Niepełnosprawność

77

4.

Długotrwała lub ciężka choroba

113

5.

Alkoholizm

18

6.

Przemoc

0

7.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

8

8.

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
- w tym rodziny wielodzietne

47

Rodzina niepełna

17

9.
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Źródło :dane Ośrodka Pomocy w Myszyńcu , sprawozdanie MRPiPS03
Wsparcie rodzin realizowano również poprzez wypłacanie

w formie świadczeń

rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych i świadczenia dobry start.

W roku 2018 wypłacono rodzinom:
L.p

Nazwa świadczenia

Ilość
świadczeń

Łączna
wypłacona
kwota świadczeń w
złotych

1.

zasiłki rodzinne

18 204

2 155 601

2.

dodatki do zasiłku rodzinnego

8003

905 215
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3.

zasiłki pielęgnacyjne

1892

299 032

4.

świadczenia pielęgnacyjne

517

758 798

5.

specjalny zasiłek opiekuńczy

267

137 124

6.

świadczenie rodzicielskie

500

444 079

7.

Jednorazowa zapomoga z 103
tytułu urodzenia się dziecka

103 000

8.

Świadczenia
z
alimentacyjnego

310 440

funduszu 795

Dużym finansowym wsparciem rodziny ze strony państwa były świadczenia wychowawcze
przyznawane na dzieci do 18 roku życia /świadczenia 500+/. W roku 2018 wypłacono
świadczenia 1085 rodzinom. Kwota wypłaconych świadczeń to 10 364 131 zł.
W roku 2018 rodzinom po raz pierwszy przysługiwało świadczenie Dobry start wypłacane w
związku z rozpoczęciem roku szkolnego. W naszej gminie wypłacono takie świadczenie 890
rodzinom na łączną kwotę 436 500 zł.
Ogółem udzielono wsparcia rodzinom w formie wymienionych powyżej świadczeń na
kwotę 15 913 919 zł.
Kolejną formą pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej są
świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Wsparcie materialne w formie stypendium
socjalnego otrzymało 2018 r. 473 uczniów. Wypłacono również 3 zasiłki szkolne. Ogółem
wypłacono rodzinom wsparcie w wysokości 113 542 zł. Stypendia przeznaczone są na cele
edukacyjne.
Inne działania na rzecz rodzin
Na terenie Gminy Myszyniec funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Zespół ma za zadanie
m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych lub podejmowanie interwencji w
rodzinach, w których stwierdzono przemoc.
W 2018 r założono 15 Niebieskich Kart, z czego 13 kart zostało założonych przez policję, 2
przez ośrodek pomocy społecznej. Kontynuowano 9 procedur z poprzedniego okresu. W
ramach prac Zespołu w roku, którego dotyczy sprawozdanie, odbyło się 12 spotkań Zespołu,
oraz 36 spotkań grup roboczych. Zakończono 13 procedur .
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Przekazano do Prokuratury 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w
związku z użyciem przemocy.
W dniu17
czerwca
2018 roku odbył się
IV
Rodzinny
Festyn pod
nazwą „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” którego współorganizatorem był Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Programem skierowanym do rodzin jest Karta Dużej Rodziny. Polega on na przyznaniu
korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form
działalności. W naszej gminie od początku trwania programu uprawnionych jest do jej
posiada 301 rodzin. W roku 2018 złożono 8 nowych wniosków o przyznanie karty. Wyrazem
wspierania rodziny przez lokalny samorząd jest wprowadzenie na terenie Gminy Myszyniec
samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Został on wprowadzony Uchwałą Rady
Miejskiej NR VIII/78/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z części opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszyniec. Funkcjonuje on od 1
stycznia 2016 r.
Rodziny, w których występuje problem uzależnień miały możliwość uzyskania wsparcia
ze strony specjalistów. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od alkoholu czynny był raz w
tygodniu. W roku 2018 r. psychoterapeuta udzielił w nim porad 291 osobom uzależnionym
od alkoholu jak również członkom ich rodzin. Drugi Punkt Konsultacyjny dla osób z
problemem alkoholowym, narkomani i dla osób współuzależnionych czynny jest dwa razy w
miesiącu. W tym punkcie zostało udzielonych 130 porad. W ciągu całego roku w dwóch
funkcjonujących punktach konsultacyjnych udzielono ogółem 421 porad.
Zintegrowany system odziaływania poszczególnych działań instytucji zwiększa
bezpieczeństwo socjalne rodzin, wpływa na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego
oraz poprawia funkcjonowanie rodzin dotkniętych problemami opiekuńczowychowawczymi.

4.10 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjmowany jest corocznie uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Myszyniec,
skierowany był do lokalnej społeczności i miał na celu realizowanie zadań i zamierzeń w
dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, motywowaniu
i kierowaniu osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia w Ośrodkach Terapii
Uzależnień, wspieraniu osób współuzależnionych, łagodzeniu skutków nadużywania alkoholu.
Podstawowym celem programu było położenie nacisku na prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień, zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej oraz ochrona przed przemocą w rodzinie. Ponadto celem programu
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było także kształtowanie nowego stylu życia, ograniczenie spożycia alkoholu, zwłaszcza przez
młodzież oraz zmniejszenie już istniejących negatywnych zjawisk związanych z nadużywaniem
alkoholu, w tym także przemocy w rodzinie, podejmowaniu działań, które zapobiegają
powstawaniu nowych zagrożeń.
Szkolne programy profilaktyczne realizowane były w 2018 roku w placówkach oświatowych
funkcjonujących na terenie gminy Myszyniec. Realizacja programów polegała przede
wszystkim na:
 dostarczeniu dzieciom i młodzieży informacji o szkodliwości alkoholu i innych
substancjach uzależniających oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
 wskazaniu możliwości unikania tych zagrożeń, sposobów radzenia sobie z nimi,
 przekazywaniu wiadomości na temat zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych
substancji (leków, narkotyków, dopalaczy, papierosów).
W okresie sprawozdawczym (2018 rok) wspierano programy profilaktyczne szkół z terenu
gminy Myszyniec
finansowane ze środków GKRPA. Przeprowadzone programy
profilaktyczne adresowane były do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracowników
OPS, funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Myszyńcu i mieszkańców gminy.
Zrealizowano programy profilaktyczne:
1. Program profilaktyczny, który odbył się dnia 10.01.2018 roku. Młodzież szkolna
uczestniczyła w koncercie profilaktycznym prowadzonym przez grupę „Wyrwani z
niewoli”- cz. II, której członkami są: Piotr Zalewski i Jacek Zajkowski. Podczas
spotkania prowadzący ukazywali młodym ludziom piękno i wartość życia w wolności
od wszelkich uzależnień w oparciu o chrześcijańskie wartości.
2. Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się dnia
11.01 i 16.05. 2018 roku na terenie PSP w Myszyńcu oraz PSP Wykrocie (w szkoleniu
uczestniczyli również nauczyciele pozostałych szkół z terenu gminy, pracownicy
OPS, kuratorzy społeczni, policja oraz inne osoby zaproszone przez GKRPA).
3. Dwugodzinne warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów klas 6 -7, których
celem było nauczenie młodzieży dojrzałego i świadomego kierowania swoim życiem.
4. Profilaktyczne przedstawienia teatralne dla uczniów PSP w Myszyńcu skierowane do
odpowiednich grup wiekowych, które odbyły się 14.11.2018 r.
Na terenie gminy Myszyniec w 2018 roku funkcjonowały świetlice:
„Iskierka” i
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze prowadzone przez TPD. Do ogniska jak również do
świetlicy uczęszczało po 30 dzieci. W przeważającej większości uczęszczały do nich dzieci z
rodzin z trudnościami życiowymi (ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, niewydolność
wychowawcza, rodziny niepełne, wyuczona bezradność). Dzieci przyjmowane były bez
skierowania, a pobyt w świetlicy i ognisku był dobrowolny i nieodpłatny.
Ognisko Wychowawcze jak również Świetlica „Iskierka” czynne były przez cały rok szkolny
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W trakcie trwania
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roku szkolnego godziny otwarcia dostosowywane były do potrzeb dzieci w przedziale
czasowym 12.00 – 16.00. Dzieci do świetlicy i ogniska przychodziły po zajęciach szkolnych i
miały możliwości otrzymania posiłku w postaci kanapek, napojów itp. Dzięki zajęciom w
świetlicach w 2018 roku dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju, podnoszenia
swojego poziomu intelektualnego, uczenia się otwartości na innych, tolerancji i akceptacji
innego człowieka. Przebywanie w środowisku świetlic dało im możliwość rozwoju własnych
zainteresowań. Przebywając w świetlicy dzieci uczyły się ponoszenia odpowiedzialności za
drugą osobę oraz dbałości o wspólne dobro. Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na
wyrozumiałość wobec ich problemów, akceptację oraz pomoc dostosowaną do potrzeb.
W ramach zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Myszynianki od 12 marca 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku przeprowadzono 480 godzin zajęć świetlicowych oraz 50 godzin
zajęć z psychologiem i pedagogiem.
Pozostałe działania profilaktyczne zrealizowane na terenie gminy Myszyniec w 2018 roku:
1. Stowarzyszenie Abstynentów „Nowa Droga” w okresie od 12.04.2018 do 26.04.2018
oraz od 01.06.2018 do 31.12.2018 r. prowadziło działania profilaktyczne wśród
mieszkańców gminy Myszyniec. Działania te skupiały się na pomocy osobom uzależnionym
oraz współuzależnionym, oraz promocji zdrowego stylu życia. Przeprowadzono dwa
spotkania - dziesięciogodzinne maratony terapeutyczne dla 20 osób uzależnionych i
współuzależnionych. Zakupiono i przekazano dla uczestników 20 książek o tematyce
uzależnień. Stowarzyszenie w ramach swojego projektu zorganizowało 2 wyjazdy dla 33
osób na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w ramach, których spotykają się
alkoholicy i ich rodziny z terenu całej Polski, ponadto 10 osób współuzależnionych wzięło
udział w warsztatach dla osób współuzależnionych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w
Zakroczymiu. W grudniu 22 osoby wzięły udział w drugim maratonie terapeutycznym dla
osób uzależnionych i współuzależnionych. Stowarzyszenie Abstynentów „Nowa Droga” z
pozyskanych środków zakupiło książki w celu utworzenia biblioteki o tematyce uzależnień.
2.
Na terenie gminy Myszyniec działały dwie grupy AA i Al.-Anon. W swoich szeregach
skupiają osoby, których celem jest chęć zaprzestania picia alkoholu, utrzymania trzeźwości
i pomaganiu innym alkoholikom w jej osiąganiu. Uczestnictwo w spotkaniach było
dobrowolne.





Grupa AA – „Przystań” - spotkania odbywały się w każdą niedzielę o godz. 1900- Plac
Wolności 60 budynek RCKK – boczne wejście budynku,
Grupa AA – „Krok po kroku” - spotkania odbywały się w każdy poniedziałek o godz.
1900- ul Rynarzewskiego 16. (Kawiarenka – parafialna)
Grupa AL.-Anon „Nowe życie” - spotkania odbywały się w każdą niedzielę o godz.
1900 – sala Św. Marcina.
Grupa AL.-Anon „Pomocna dłoń” - spotkania odbywały się w każdy poniedziałek o
godz. 1900 – sala Św. Marcina.
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3.
Po raz czwarty na terenie gminy GKRPA zorganizowała festyn Rodzinny pn. „Zdrowa
Rodzina Bez Uzależnień”, który odbył się 17 czerwca 2018 r współorganizatorami byli:
 Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego,
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
 Ośrodek Terapii Uzależnień w Ostrołęce,
 Komisariat Policji w Myszyńcu,
 Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu,
 Rycerze Kolumba Rada Nr 14566 im. św. Marcina,
 Grupy wparcia AA i Al.-Anon „Przystań”, „Krok po kroku”,
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – świetlica Środowiskowego Ogniska Wychowawczego,
 Świetlica „Iskierka” Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Myszyńcu,
 Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu,
 Publiczne Szkoły: w Wydmusach, Krysiakach, Zalesiu, Olszynach, Zespół Szkół w
Myszyńcu i Wykrocie, Wolkowe, Szkoła Podstawowa SIGiE w Pełtach i Zdunku,
 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Myszyniec,
 Grupy AA i Al.-Anon,
 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nowa Droga”
Wszyscy współorganizatorzy przyczynili się do zorganizowania Festynu i brali czynny udział w
jego przygotowaniu. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w organizowanym przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu quizie
dotyczącym
profilaktyki uzależnień, oraz rodzinnych konkurencjach sportowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Burmistrza
Myszyńca zobowiązana była do podjęcia działań wobec osób zgłoszonych, które notorycznie
nadużywały alkoholu. Członkowie GKRPA przeprowadzali wywiad z osobami nadużywającymi
alkoholu i ich rodzinami, jednocześnie badając sytuację pod względem używania przemocy
wobec członków rodziny przez osobę zgłoszoną. GKRPA wspierała Ośrodek Pomocy
Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy, pomagając rodzinom z problemem
alkoholowym i umożliwiając im korzystanie z porad udzielanych przez terapeutów w
punktach konsultacyjnych. Wobec faktu stwierdzenia stosowania przemocy podejmowane
były odpowiednie działania w zakresie udzielenia pomocy psychologicznej. Osoby, które w
związku z nadużywaniem alkoholu powodowały rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylały się od zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócały
spokój lub porządek publiczny, a także odmawiały podjęcia terapii w Ośrodku Terapii
Uzależnień kierowane były na badanie przez biegłych sądowych w celu przeprowadzenia
badania w zakresie uzależnienia od alkoholu.
W 2018 r. do Komisji wpłynęło 55 wniosków z prośbą o zmotywowanie osób
zgłoszonych do podjęcia terapii i skierowanie wskazanej osoby do leczenia odwykowego.
Ponadto w omawianym okresie komisja nadzorowała osoby zgłoszone w latach ubiegłych,
które motywowane przez terapeutów w punktach konsultacyjnych podejmowały próby
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samodzielnego ograniczenia spożywania alkoholu przy równorzędnym kontakcie z grupami
AA funkcjonującymi na terenie naszej gminy.
W dwóch Punktach Konsultacyjnych prowadzonych przez specjalistów ds. uzależnień,
certyfikowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
udzielono łącznie 421 porad:
1. W punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i dla
osób współuzależnionych w którym przyjmował terapeuta ds. uzależnień od
alkoholu, narkotyków w 2018 r. zostało udzielonych 130 porad.
2. W punkcie konsultacyjny ds. uzależnienia od alkoholu w okresie od stycznia do
grudnia 2018 r. terapeuta udzieliła 291 porad osobom uzależnionym do alkoholu jak
również członkom rodzin.
Podpisano dwie umowy z biegłymi sądowymi (lekarzem psychiatrą oraz psychologiem) w
celu przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu. W
2018 roku przekazano 30 spraw do biegłych oraz do Sądu Rejonowego III Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich w Ostrołęce o zastosowanie wobec uczestnika obowiązku leczenia
odwykowego, zgodnie z opinią biegłych.
W związku z pracą terapeutów, członków GKRPA oraz grup samopomocowych osoby
zgłoszone z terenu naszej gminy podjęły terapię w różnych ośrodkach terapeutycznych w :
Przasnyszu, Łomży, Szczytnie, Ostrołęce, Olszewo-Borkach. Z informacji uzyskanych tylko z
dwóch ośrodków: Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży wynika,
iż w latach 2017-2018 odbyło terapię 77 osób w ramach poradni uzależnień, a 4 osoby
odbyły terapię w warunkach stacjonarnych. Natomiast w Ośrodku Terapii Uzależnień w
Ostrołęce w 2018 roku 12 osób odbyło terapię w warunkach stacjonarnych, a 40 osób
odbyło terapię w ramach poradni uzależnień.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Myszyńcu na terenie miasta i gminy w 2018 r.
odnotowali 263 interwencji domowych, 16 osób zostało doprowadzonych do PDOZ KMP w
Ostrołęce celem wytrzeźwienia, zatrzymali 62 osoby nietrzeźwe kierujące pojazdami.
W 2018 roku odnotowano kolejny znaczny wzrost sprzedaży i spożycia napojów o
zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, a także napojów o zawartości powyżej 18 %
alkoholu w porównaniu do roku 2017 o kwotę 551 621,88 zł.
Zagrożenie ciągłym wzrostem spożycia alkoholu przez młodzież jak i dorosłych nadal
wzrasta co można zauważyć po ilości sprzedaży alkoholu w 2018 roku na terenie gminy
Myszyniec. Zauważamy coraz większą akceptację społeczeństwa na spożywanie alkoholu o
zawartości do 4,5% - piwa, który stał się ogólnodostępny ze względu na swoją niską cenę
zakupu.
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4.11 Program przeciwdziałania narkomanii
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 przyjęty uchwałą
nr XV/158/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu w dniu 29 grudnia 2016 r. został opracowany w
oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, z której wynika
między innymi, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej (Narodowy
Program Zdrowia na lata 2016-2020), w tym m.in. poprzez działalność wychowawczą,
edukacyjną i zapobiegawczą, także ograniczenie szkód zdrowotnych. Poniższy program
współdziała z „Programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Myszyńcu”.
Szkolne programy profilaktyczne realizowane były w placówkach oświatowych
funkcjonujących na terenie gminy Myszyniec. Realizacja programów polegała przede
wszystkim na:


dostarczeniu dzieciom i młodzieży informacji o szkodliwości środków
psychoaktywnych oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
 wskazaniu możliwości unikania tych zagrożeń, sposobów radzenia sobie z nimi,
 przekazywaniu wiadomości na temat zdrowego stylu życia bez substancji (leków,
narkotyków, dopalaczy).
Celem realizacji programów profilaktycznych było przede wszystkim zmniejszenie
tendencji do ryzykownych zachowań wykazywanych przez młodzież, w tym:



zmniejszenie ryzyka natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania
środków psychoaktywnych,
wzmocnienie innych zachowań pożądanych i zmniejszenie skali przemocy wewnątrz
grup,

W okresie sprawozdawczym wspierano programy profilaktyczne szkół z terenu gminy
Myszyniec finansowane ze środków GKRPA. Przeprowadzone programy profilaktyczne
adresowane były do dzieci,
młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracowników OPS,
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Myszyńcu i mieszkańców gminy.
Sfinansowane zostały:
1. program profilaktyczny, który odbył się dnia 10.01.2018 roku. Młodzież szkolna
uczestniczyła w koncercie profilaktycznym prowadzonym przez grupę „Wyrwani z
niewoli”- cz. II;
2. dwugodzinne warsztaty profilaktyczne pt. „Narkotykowe dylematy”, które odbyły się
16.05.2018 roku w PSP w Myszyńcu oraz w Wykrocie. Warsztaty skierowane były do
uczniów klas 6 -7;
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3. profilaktyczne przedstawienia teatralne dla uczniów PSP w Myszyńcu skierowane do
odpowiednich grup wiekowych, które odbyły się 14.11.2018:
 Spektakl pt. „Jestem królem zamku- bajka profilaktyczna” skierowany był do uczniów
klas O-III.
 Spektakl pt. „Moja historia” skierowany był do uczniów klas IV – VI.
 Spektakl pt.„ Wyzwanie” skierowany był do uczniów klas VII-VIII szkoły
podstawowej oraz III gimnazjum.
4. pobyt na koloniach z programem profilaktycznym 5-ga dzieci pochodzących z rodzin,
w których występuje problemem alkoholowy w terminie od 01.08-10.08.2018 r. w
Gdyni. Organizatorem kolonii było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Ostrołęce.
Ponadto w dniu 22.02.2018 roku w Zespole Szkół Powiatowych im, ks. A. Bargielskiego w
Myszyńcu odbyła się debata, w której wzięło udział ponad 300 osób, dzieci i młodzieży.
Spotkanie dotyczyło problemu przeciwdziałania powszechności dopalaczy i innych środków
psychoaktywnych. Debata zorganizowana została w ramach rządowego programu
„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”.
W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły zobowiązane są do
prowadzenia szerokiego zakres działań, które ukierunkowane są przede wszystkim na
wykształcenie już od najmłodszych lat właściwych postaw i mechanizmów obronnych wobec
zagrożeń ze strony negatywnych zjawisk społecznych jak: nikotynizm, alkoholizm,
narkomania, przestępczość nieletnich, przemoc rówieśnicza, itp. W efekcie realizowanych
działań profilaktycznych uczniowie szkół powinni mieć świadomość jakie zagrożenia i
szkodliwość niosą ze sobą środki odurzające, stosować poznane techniki odmawiania ich
przyjęcia, powinni mieć świadomość potrzeby dbałości o swoje ciało i zdrowie.
Pozostałe działania profilaktyczne zrealizowane na terenie gminy Myszyniec to punkty
konsultacyjne, w których osoby zainteresowane lub dotknięte problemem mogły skorzystać
z porad i wsparcia:
1. Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i dla osób
współuzależnionych w którym przyjmuje terapeuta ds. uzależnień od alkoholu,
narkotyków. Punkt czynny jest dwa razy w miesiącu w budynku Urzędu Miejskiego
Myszyńcu, osoby zainteresowane zapisywane są na wizytę. Zapisów można dokonać
codziennie od godz. 800 do godz. 1600 telefonicznie lub osobiście. W w/w punkcie w 2018
r. zostało udzielonych 130 porad.
2. Punkt konsultacyjny ds. uzależnienia od alkoholu, w którym przyjmuje psychoterapeuta
w każdy poniedziałek od godz. 11ºº do 15ºº. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r.
terapeuta udzielił 291 porad osobom uzależnionym do alkoholu jak również członkom
rodzin.
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4.12 Program współpracy Gminy Myszyniec z
organizacjami pozarządowymi
Roczny Program Współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (zwany
dalej Programem) został uchwalony przez Radę Miejską w Myszyńcu dnia 28 grudnia
2017r.
Program był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych
zgodnie z zasadą partnerstwa. Uwagi i propozycje można było zgłaszać pisemnie, w formie
elektronicznej przez wypełnienie zamieszczonego formularza na stronie internetowej urzędu
oraz w formie tradycyjnej w siedzibie urzędu.
Dziedzinami priorytetowymi programu są: wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw
kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie gminy,
wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej, wspieranie organizacji
imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wpieranie działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych, wspieranie organizowanego przez organizacje pożytku publicznego
wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu nauki,
edukacji, oświaty i wychowania z wyłączeniem szkolnictwa wyższego, wspieranie działań na
rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie działań na
rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw
integracyjnych i obywatelskich.

Współpraca finansowa i pozafinansowa
W 2018 roku współpraca organów samorządu gminy Myszyniec z organizacjami
pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

Współpraca
publicznych

finansowa

–

współfinansowanie

i

finansowanie

zadań

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych
konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez gminę konkursach na realizację zadań
publicznych zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec,
pod adresem: myszyniec.nowoczesnagmina.pl , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Myszyńcu www.myszyniec.pl oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Myszyńcu.
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W celu wyboru najlepszych ofert Burmistrz Myszyńca powoływał komisje konkursowe. Z prac
Komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Burmistrzowi Myszyńca, celem
zatwierdzenia przyznanych dotacji.
W 2018 roku przeprowadzono osiem otwartych konkursów ofert.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zadania, które zostały zrealizowane, to :


Lp.
1.

2.

3.

z zakresu kultury fizycznej:

Dotowane zadanie:
„Organizowanie zajęć sportowych:
treningi piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży oraz udziału w lidze
okręgowej
trampkarzy
(80
godzin), a także organizowanie
udziału
drużyny
piłkarskiej
seniorów w A-klasie (112 godzin)”
„Organizowanie zajęć sportowych:
treningi piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży oraz udziału w lidze
okręgowej juniorów młodszych
(80
godzin),
organizowanie
udziału
drużyny
piłkarskiej
seniorów w A-klasie ( 80 godzin),
a także organizowanie udziału
drużyny piłkarskiej młodzików U12 (40 godzin)
„Nauka pływania dla uczniów i
uczennic z klas II i III z terenu
gminy Myszyniec”

Liczba
złożonych
ofert

Nazwa podmiotu

Kwota
dotacji

ALDO „BARTNIK” w
Myszyńcu
Plac Wolności 60, 07-430 21.000 zł
Myszyniec

1

ALDO „BARTNIK” w
Myszyńcu
Plac Wolności 60, 07-430
Myszyniec

1

Ostrołęckie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Ostrołęce
ul. Irysowa 13
07-410 Ostrołęka

1

Okres realizacji

01.02.2018 r30.06.2018 r.

27.000 zł

23.07.2018 r30.11.2018 r.

9.500 zł

11.10.2018 r.20.12.2018 r.

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:
Lp.

Dotowane zadanie:

1. „Zajęcia edukacyjne w
miejscowości Olszyny dla dzieci
w wieku 3-5 lat z terenu gminy
Myszyniec”

Liczba
złożonych
ofert

1

Nazwa podmiotu

Kwota
dotacji

Związek
Stowarzyszeń ,,Kurpsie
Razem”
12.000 zł
Plac Wolności 60, 07430 Myszyniec
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2. „Zajęcia edukacyjne w
miejscowości Wydmusy dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat z terenu
gminy Myszyniec”
„Zajęcia edukacyjne w
miejscowości Wykrot dla dzieci
3. w wieku 3 - 5 lat z terenu gminy
Myszyniec”
,,Zajęcia edukacyjne w
miejscowości Wolkowe dla dzieci
4. w wieku 3 - 5 lat z terenu gminy
Myszyniec”


Lp.

Związek
Stowarzyszeń ,,Kurpsie
Razem”
12.000 zł
Plac Wolności 60, 07430 Myszyniec

1

Związek
Stowarzyszeń ,,Kurpsie
Razem”
24.000 zł
Plac Wolności 60, 07430 Myszyniec
Związek
Stowarzyszeń ,,Kurpsie
Razem”
12.000 zł
Plac Wolności 60, 07430 Myszyniec

1

1

01.02.2018 r.30.06.2018 r.

01.02.2018 r.30.06.2018 r.

01.02.2018 r.30.06.2018 r.

z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Dotowane zadanie:

1. „Opowieść o bracie Zenonie
Żebrowskim w 120 rocznicę
urodzin Kurpiowskiego Apostoła”

Liczba
złożonych
ofert

Nazwa podmiotu

Kwota
dotacji

Okres realizacji

1

Stowarzyszenie
„Młodzi dla
Myszyńca”
Plac Wolności 58, 07430 Myszyniec

6.000 zł

26.10.2018 r.14.12.2018 r.

Łączna kwota przyznanych dotacji organizacjom nienależącym do sektora finansów
publicznych w 2018 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania
publicznego wyniosła 123 500,00 zł. Organizacje realizujące powyższe zadania dokonały
zwrotu niewykorzystanych części dotacji w wysokości 30,54 zł. Dotacje zostały
niewykorzystane przez ALDO „Bartnik” w Myszyńcu.
W 2018 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, złożyły oferty na wykonanie zadania publicznego z
pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zadania, które zostały zrealizowane, to :
Lp.

1.

Liczba
złożonych
ofert

Dotowane zadanie:

”Nauka pływania
Myszyniec klas III”

w

gminie

Nazwa podmiotu

Kwota
dotacji

Ostrołęckie Wodne
Ochotnicze
10 000,00 zł
Pogotowie
Ratunkowe

1
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2.

„Wakacyjne zajęcia i zabawy z
dziećmi 3-5 letnimi”

1

3.

,,41 Miodobranie Kurpiowskie”

1

4

„Wakacyjne zajęcia i zabawy z
dziećmi 3-5 letnimi”

1

ul. Irysowa 13
07-410 Ostrołęka
Stowarzyszenie
„Młodzi dla
10 000,00 zł
Myszyńca”
Plac Wolności 58, 07430 Myszyniec
Towarzystwo
Przyjaciół Myszyńca
9 800,00 zł
Plac Wolności 60,
07-430 Myszyniec
Stowarzyszenie
„Młodzi dla
Myszyńca”
10 000,00 zł
Plac Wolności 58, 07430 Myszyniec

19.07.2018 r.31.07.2018 r.

30.07.2018r.17.09.2018 r.

09.08.2018 r.31.08.2018 r.

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych z pominięciem
otwartego konkursu ofert w 2018 roku wyniosła 39 800,00 zł.
Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na wsparcie
realizacji zadań publicznych nie rozwiązano. Żaden podmiot, który otrzymał dotację na
powierzenie realizacji i wsparcie zadania publicznego w 2018 r., nie został wezwany do jej
zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

Współpraca pozafinansowa
Gmina Myszyniec współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które
realizują zadania własne gminy, jak i tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego.
Organizacje uzyskują potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków
finansowych, zgłaszają potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat
realizacji zadań, zgłaszają propozycje realizacji przyszłych zadań.
W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych
funkcjonowała na stronie internetowej gminy zakładka z informacjami o organizacjach
pozarządowych z terenu gminy Myszyniec.
Użyczono organizacjom pozarządowym – na spotkania i posiedzenia – salę
konferencyjną Urzędu Miejskiego, umożliwiono bezpłatne korzystanie z boiska do gier
zespołowych oraz pomieszczeń komunalnych należących do Gminy Myszyniec.

PODSUMOWANIE
Organizacje pozarządowe brały czynny udział w realizacji poszczególnych projektów.
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego funkcjonujące na terenie naszej
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gminy nie opierają swojej działalności wyłącznie na środkach finansowych pozyskanych od
gminy Myszyniec, pozyskują je również ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce oraz sponsorów. Prężnie również rozwija się współpraca Związku Stowarzyszeń
„Kurpsie Razem” z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy, jak
i gmin sąsiednich.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu współpracy na
rok 2018 wynosiła 191 000,00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego wykorzystały łącznie kwotę 163 269,46zł.

IV. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2018 roku
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie
uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej
Burmistrz Myszyńca realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2018r. w sposób
określony uchwałami.
W 2018 roku Rada Miejska obradowała na 7 sesjach zwyczajnych i podjęła 75 uchwał.
Wśród podjętych przez Radę Miejską uchwał większość dotyczyła spaw z zakresu
gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i
ochroną środowiska.
Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Myszyńca zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o
samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące
akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób
wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.

LP.

Numer uchwały i data

w sprawie

sposób wykonania

podjęcia
1.

XXIV/239/18
12 marca 2018 r.

przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad zabytkami Gminy Myszyniec na lata
2018-2021

2.

XXIV/240/18

określenia szczegółowych warunków
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Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia i ogłoszona
w Dz. Urz. Woj. Maz. program w realizacji.
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12 marca 2018 r.

3.

XXIV/241/18
12 marca 2018 r.

4.

XXIV/242/18
12 marca 2018 r.

5.

XXIV/243/18
12 marca 2018 r.

6.

XXIV/244/18
12 marca 2018 r.

7.

XXIV/245/18
12 marca 2018 r.

8.

XXIV/246/18
12 marca 2018 r.

9.

XXIV/247/18
12 marca 2018 r.

10.

XXIV/248/18
12 marca 2018 r.

11.

XXIV/249/18
12 marca 2018 r.

12.

XXIV/250/18
12 marca 2018 r.

przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania
podziału Gminy Myszyniec na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
podziału Gminy Myszyniec na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Uchwała w toku
realizacji.

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Mazowieckiego. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Mazowieckiego. Wykonano.
sprzedaży nieruchomości gruntowych
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia, w trakcie
realizacji.
wydzierżawienia w trybie
Uchwała wchodzi w życie z
bezprzetargowym nieruchomości
dniem podjęcia –
gruntowej na czas nieoznaczony
wykonano.
Umowa dzierżawy zawarta
z dzierżawcą w dniu
02.11.2018 r na czas
nieokreślony
wyrażenia zgody na nabycie
Uchwała wchodzi w życie z
nieruchomości gruntowej
dniem podjęcia, w trakcie
realizacji.
przyjęcia Programu opieki nad
Uchwała wchodzi w życie z
zwierzętami bezdomnymi oraz
dniem podjęcia. Uchwała
zapobiegania bezdomności zwierząt na
została uchylona w dniu
terenie gminy Myszyniec
19.04.2019 r w związku z
przyjęciem nowej uchwały
nr XXV/258/18
utworzenia spółdzielni socjalnej
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Gmina
wspólnie z Powiatem
Ostrołęckim założyła
Spółdzielnię Socjalną
„Myszynianka”, która
rozpoczęła działalność
01.01.2019 r.
sprzedaży w trybie przetargu
Uchwała wchodzi w życie z
nieograniczonego nieruchomości
dniem podjęcia, w trakcie
stanowiących własność Gminy Myszyniec realizacji.
zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy
Uchwała wchodzi w życie z
miejscowości Myszyniec Stary’’
dniem podjęcia, w trakcie
realizacji.
zmian w Wieloletniej Prognozie
Uchwała wchodzi w życie z
Finansowej dla gminy Myszyniec na lata
dniem podjęcia. Wykonano
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XXIV/251/18
12 marca 2018 r.
XXV/252/18
19 kwietnia 2018 r.

2018-2021
zmian w uchwale budżetowej gminy
Myszyniec na 2018 rok
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

15.

XXV/253/18
19 kwietnia 2018 r.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Myszyńca

16.

XXV/254/18
19 kwietnia 2018 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie

17.

XXV/255/18
19 kwietnia 2018 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie

13.
14.

45

Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu.
Sprawozdanie zostało
zatwierdzone.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu. Rada udzieliła
Burmistrzowi
absolutorium.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Została
podjęta w związku z
planowaną realizacją
inwestycji pn. „Wzrost
udziału odnawialnych
źródeł energii w ogólnej
produkcji energii na terenie
gminy Myszyniec – obiekt
Regionalnego Centrum
Kultury Kurpiowskiej w
Myszyńcu, Plac Wolności
58, 07-430 Myszyniec” w
2018 r. Podjęto jednak
decyzję o rezygnacji z
realizacji inwestycji z
udziałem środków z
WFOŚiGW w Warszawie z
uwagi na uzyskanie
dofinansowania z UE
RPOWM 2014-2020,
w związku z czym nastąpiła
konieczność uchylenia
uchwały.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Została
podjęta w związku z
planowaną realizacją
inwestycji pn. „Budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Myszyniec –
etap VI” w 2018 r. Jednak z
uwagi na przedłużającą się
procedurę weryfikacji
wniosków o
dofinansowanie inwestycji
realizacja inwestycji została
przesunięta na rok 2019. W
związku z tym nastąpiła
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18.

XXV/256/18
19 kwietnia 2018 r.

19.

XXV/257/18
19 kwietnia 2018 r.

20.

XXV/258/18
19 kwietnia 2018 r.

przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Myszyniec

21.

XXV/259/18
19 kwietnia 2018 r.

22.

XXV/260/18
19 kwietnia 2018 r.

23.

XXV/261/18
19 kwietnia 2018 r.

24.

XXV/262/18
19 kwietnia 2018 r.
XXVI/263/18
25 czerwca 2018 r.

przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec na
lata 2016-2023
trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej dla gminy Myszyniec na lata
2018-2021
zmian w uchwale budżetowej gminy
Myszyniec na 2018 rok
wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości gruntowej

25.

wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej na okres 10 lat
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej

26.

XXVI/264/18
25 czerwca 2018 r.

przyjęcia do realizacji „Programu
wsparcia eksploatacji ekologicznych
źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”

27.

XXVI/265/18
25 czerwca 2018 r.

maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
odrębnie dla poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży i poza
miejscem sprzedaży oraz zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

46

konieczność uchylenia
uchwały i podjęcia nowej.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia, w trakcie
realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – wykonana
– akt notarialny
Repetytorium A numer
3554/2019 z dnia
16.04.2019 r.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. – program roczny
zrealizowany.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Program
jest realizowany.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Uchwała w toku
realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia, w trakcie
realizacji.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Jednak
została uchylona z powodu
konieczności
wprowadzenia poprawek
zalecanych przez nadzór
prawny.
Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Ustalono maksymalną
liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
przeznaczonych do
spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży na
terenie gminy Myszyniec
oraz określono zasady
usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania
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28.

XXVI/266/18
25 czerwca 2018 r.

29.

XXVI/267/18
25 czerwca 2018 r.

udzielenia dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
nadania nazwy ulicy na terenie
miejscowości Myszyniec Stary

30.

XXVI/268/18
25 czerwca 2018 r.

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Myszyńca

31.

XXVI/269/18
25 czerwca 2018 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej dla gminy Myszyniec na lata
2018-2022

32.

XXVI/270/18
25 czerwca 2018 r.
XXVII/271/18
04 września 2018 r.

zmian w uchwale budżetowej gminy
Myszyniec na 2018 rok
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób
bezdomnych

34.

XXVII/272/18
04 września 2018 r.

sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Myszyniec

35.

XXVII/273/18
04 września 2018 r.

36.

XXVII/274/18
04 września 2018 r.

37.

XXVII/275/18
04 września 2018 r.

38.

XXVII/276/18
04 września 2018 r.

projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na obszarze
Gminy Myszyniec
przyjęcia do realizacji „Programu
wsparcia eksploatacji ekologicznych
źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”
wyrażenia zgody na realizację przez
Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. Księdza Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu operacji pn.
,, Poprawa oferty kulturalnej
Regionalnego Centrum Kultury
Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez
modernizację sali widowiskowej wraz z
wyposażeniem’’
wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej na okres 3 lat

33.

47

napojów alkoholowych.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała weszła w życie z
dniem 2 sierpnia 2018,
nadano nazwę ulicy
„Dolna”, na terenie
miejscowości Myszyniec
Stary
Uchwała wchodzi w życie z
dniem 01 lipca 2018 roku.
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Ustalono zasady
odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia.
Uchwała realizowana.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia, w trakcie
realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – w
realizacji
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Program w
trakcie realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Uchwałę
podjęto zgodnie z
wymogami PROW na lata
2014-2020 jako akceptację
planowanej do realizacji
operacji przez JST, będącej
jej organizatorem.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia –
wykonano.
Umowa dzierżawy zawarta
z dzierżawcą w dniu
13.11.2018 r. do dnia
30.10.2021 r.
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39.

XXVII/277/18
04 września 2018 r.

40.

XXVII/278/18
04 września 2018 r.

41.

XXVII/279/18
04 września 2018 r.

42.

XXVII/280/18
04 września 2018 r.

43.

XXVII/281/18
04 września 2018 r.
XXVIII/282/18
15 października 2018 r.

44.

45.

XXVIII/283/18
15 października 2018 r.

46.

XXVIII/284/18
15 października 2018 r.

47.

XXVIII/285/18
15 października 2018 r.

maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
odrębnie dla poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży i poza
miejscem sprzedaży oraz zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
określenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia
z tych opłat w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Myszyniec
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrołęckiemu na
dofinansowanie projektu drogowego

zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej dla gminy Myszyniec na lata
2018-2022
zmian w uchwale budżetowej gminy
Myszyniec na 2018 rok
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości

wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej na czas nieoznaczony
sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Myszyniec w trybie
bezprzetargowym
określenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia
z tych opłat w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach
48

Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Zmieniono zasady
usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz.
Uchwała została uchylona
w dniu 15.10.2018 r. w
związku z przyjęciem
nowej uchwały nr
XXVIII/285/18
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Uchwała
zrealizowana zgodnie z
zawartą umową nr 2/2018
z dn. 12.03.2018 r. dot.
„Rozbudowy drogi
powiatowej Nr 2504W
Myszyniec-WolkoweKrysiaki-Dudy
Puszczańskie-Zalas – III
Etap”
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – wykonana
– akt notarialny
Repetytorium A numer
10902/2018 z dnia
19.12.2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia, w trakcie
realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia, w trakcie
realizacji.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. – realizowana.
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48.

XXVIII/286/18
15 października 2018 r.

49.

XXVIII/287/18
15 października 2018 r.

50.

XXVIII/288/18
15 października 2018 r.
I/1/18
28 listopada 2018 r.
I/2/18
28 listopada 2018 r.
II/3/18
20 grudnia 2018 r.
II/4/18
20 grudnia 2018 r.
II/5/18
20 grudnia 2018 r.
II/6/18
20 grudnia 2018 r.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

II/7/18
20 grudnia 2018 r.
II/8/18
20 grudnia 2018 r.
II/9/18
20 grudnia 2018 r.
II/10/18
20 grudnia 2018 r.
II/11/18
20 grudnia 2018 r.

62.

II/12/18
20 grudnia 2018 r.

63.

II/13/18
20 grudnia 2018 r.

64.

II/14/18
20 grudnia 2018 r.

podstawowych prowadzonych przez
Gminę Myszyniec
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
zasad podnoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia dla osób
bezdomnych
zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej dla gminy Myszyniec na lata
2018-2022
zmian w uchwale budżetowej gminy
Myszyniec na 2018 rok
wyboru
przewodniczącego
Rady
Miejskiej
wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej
powołania i ustalenia przedmiotu
działania komisji stałych Rady Miejskiej
powołania komisji skarg, wniosków i
petycji
powołania komisji rewizyjnej
ustalenia diety dla przewodniczącego
Rady Miejskiej w Myszyńcu
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Myszyńca
ustalenia terminu wyborów sołtysa i
rady sołeckiej wsi Wolkowe I
ustalenia terminu wyborów sołtysa i
rady sołeckiej wsi Wolkowe II
ustalenia terminu wyborów sołtysa i
rady sołeckiej wsi Zalesie
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na 2019
przyjęcia
rocznego
programu
współpracy
Gminy
Myszyniec
z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2019
określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem
,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata
2019-2023
podwyższenia wysokości kryterium
dochodowego
uprawniającego
do
przyznania
pomocy
w
postaci
świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej w formie zasiłku celowego na
zakup posiłku i żywności dla osób
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Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Uchwała jest w trakcie
realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem 01.01.2019r.
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Program w
trakcie realizacji w 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia –
realizowana.

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Uchwała jest w trakcie
realizacji.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. - kryterium zostało
podwyższone do 150%
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objętych
wieloletnim
rządowym
programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’
na lata 2019-2023
ustanowienia gminnego wieloletniego
programu osłonowego w zakresie
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’
na lata 2019-2023

65.

II/15/18
20 grudnia 2018 r.

66.

II/16/18
20 grudnia 2018 r.

uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
obszarze Gminy Myszyniec

67.

II/17/18
20 grudnia 2018 r.

uchylająca
uchwałę
w
sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie

68.

II/18/18
20 grudnia 2018 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie

69.

II/19/18
20 grudnia 2018 r.

oddania w najem lokalu użytkowego na
okres 3 miesięcy
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Uchwała w chodzi w życie z
dniem podjęcia, jest w
trakcie realizacji. Do chwili
obecnej nie wskazano osób
uprawnionych.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Uchwała jest w trakcie
realizacji.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. W związku
z podjęciem decyzji o
rezygnacji z realizacji
inwestycji pn. „Wzrost
udziału odnawialnych
źródeł energii w ogólnej
produkcji energii na terenie
gminy Myszyniec – obiekt
Regionalnego Centrum
Kultury Kurpiowskiej w
Myszyńcu, Plac Wolności
58, 07-430 Myszyniec” z
udziałem środków z
WFOŚiGW w Warszawie z
uwagi na uzyskanie
dofinansowania z UE RPO
WM 2014-2020,
nastąpiła konieczność
uchylenia uchwały.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Z uwagi na
przedłużającą się
procedurę weryfikacji
wniosków o
dofinansowanie inwestycji
pn. „Budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Myszyniec –
etap VI” realizacja
inwestycji została
przesunięta na rok 2019. W
związku z tym nastąpiła
konieczność podjęcia nowej
uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia –
wykonano.
Umowa dzierżawy zawarta
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70.

II/20/18
20 grudnia 2018 r.

71.

II/21/18
20 grudnia 2018 r.

72.

II/22/18
20 grudnia 2018 r.

73.

II/23/18
20 grudnia 2018 r.
II/24/18
20 grudnia 2018 r.

74.
75.

II/25/18
20 grudnia 2018 r.

z dzierżawcą w dniu
01.01.2019 r. do dnia
31.03.2019 r.
udzielenia dotacji celowej na prace Uchwała wchodzi w życie z
konserwatorskie, restauratorskie oraz dniem podjęcia. Wykonano
roboty
budowlane
przy
zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
ustalenia trybu udzielania i rozliczania Uchwała wchodzi w życie
dotacji dla publicznych i niepublicznych po upływie 14 dni od dnia
szkół, przedszkoli i innych form ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
wychowania
przedszkolnego,
trybu Maz. – realizowana.
przeprowadzenia
kontroli
prawidłowości
ich
pobrania
i
wykorzystania oraz terminu i sposobu
rozliczenia wykorzystania dotacji
zmian
w
Wieloletniej
Prognozie Uchwała wchodzi w życie z
Finansowej dla gminy Myszyniec na lata dniem podjęcia. Wykonano
2018-2022
zmian w uchwale budżetowej gminy Uchwała wchodzi w życie z
Myszyniec na 2018 rok
dniem podjęcia. Wykonano
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Uchwała wchodzi w życie z
Finansowej Gminy Myszyniec na lata dniem 1 stycznia 2019 r. 2019-2022
realizowana
uchwalenia uchwały budżetowej gminy Uchwała wchodzi w życie z
Myszyniec na 2019 rok
dniem 1 stycznia 2019 r. i
podlega publikacji w Dz.
Urz. Woj. Maz. realizowana

V. Współpraca z innymi społecznościami
samorządowymi
Gmina Myszyniec współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz
miastem Ostrołęka przy realizacji wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i
gospodarczym gminy.
Poniżej wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne porozumienia/umowy
(rok 2018):


Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu z
przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej NR 2504W
Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie-Zalas – II Etap, realizowanego w
ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”.
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Działając na podstawie uchwały nr XXIV/251/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca
2018r. zawarto umowę nr 2/2018 w dniu 03 sierpnia 2018r. na udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej NR 2504W Myszyniec-WolkoweKrysiaki-Dudy Puszczańskie-Zalas – II Etap w kwocie 1 681 000,00 zł. Zakres prac: wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej na długości 6,55 km, poboczy, ścieżki rowerowej,
przepustów, zjazdów Realizacja zadania i przekazanie dotacji wykonano w 2018 r.



Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi Ostrołęckiemu z
przeznaczeniem na „Budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o
zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”.

Na podstawie Umowy Nr 231/2018 z dnia 12.09.2018 r. Gmina Myszyniec przekazała pomoc
finansową w formie dotacji celowej Powiatowi w Ostrołęckiemu w wysokości 35 617,00 zł
brutto na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa zintegrowanego systemu
ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”, zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy Myszyniec na rok 2018.
Na terenie gminy Myszyniec zostały zainstalowane 3 syreny szczelinowe w celu ostrzegania i
alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami.



Gmina Myszyniec jest wraz z Powiatem Ostrołęckim członkiem założycielem Spółdzielni
Socjalnej „Myszynianka”.

Spółdzielnia Socjalna „Myszynianka” została założona w marcu 2018 roku i zarejestrowana
26 października 2018 roku, działa natomiast od 1 stycznia 2019r. Jej celem jest pomoc
osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy w znalezieniu formalnego zatrudnienia.
Spółdzielnia oferuje usługi w zakresie: pielęgnacji zieleni, koszenia trawników i pielenia
rabat, odśnieżania, porządków jesiennych i pozimowych.



Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającego na
opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec-Łomża w km 3+500 – 8+800”.

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 645 Myszyniec-Łomża w km 3+500 – 8+800. Realizację zadania wykonano
na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Myszyńcu uchwały nr XII/131/16 z dnia 27
czerwca 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę Myszyniec pomocy rzeczowej dla
Województwa Mazowieckiego i następnie na podstawie zawartej umowy nr 1/2016 z dnia 06
lipca 2016r. z Województwem Mazowieckim. Kompletna dokumentacja techniczna wraz z
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wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi została wykonana w 2018 r. Za
wykonanie dokumentacji projektowej poniesiono koszty w wysokości 68 265,00 zł.

 Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Ostrołęka na
dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu typu Mikrobus dla Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce”.
W 2018 roku Gmina Myszyniec przekazała pomoc finansową w formie dotacji celowej
Miastu Ostrołęka na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu typu Mikrobus dla
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce” w kwocie 100 000,00 zł.

 Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Ostrołęka na
dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu
ostrołęckiego”.
W 2018 roku Gmina Myszyniec przekazała pomoc finansową w formie dotacji celowej
Miastu Ostrołęka na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej
na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu
ostrołęckiego” w kwocie 10 000,00 zł.

Gmina Myszyniec jest członkiem Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej
Grupy Działania Kurpsie Razem oraz Związku Kurpiów. Gmina Myszyniec przekazuje
składki członkowskie dla tych organizacji. W roku 2018 były to kwoty dla Kurpiowskiej
Organizacji Turystycznej 1 620,00 zł, LGD Kurpsie Razem 34 200,00 zł i Związku Kurpiów
1 000,00 zł.
Związek Kurpiów jest stowarzyszeniem regionalnym o zasięgu ogólnopolskim. Jego celem
jest ochrona dziedzictwa kulturowego Kurpiów, budzenie tożsamości i integracja
mieszkańców regionu i osób mających związek z Kurpiami, promocja i działanie na rzecz
wszechstronnego rozwoju Kurpiowszczyzny. Corocznie organizowana jest Gala Kurpików
podczas której wręczane są Kurpiki zasłużonym dla regionu osobom i instytucjom. W
czerwcu 2018 roku zorganizowane zostały trzydniowe warsztaty etnograficzne „Ginące
zawody”. Wzięło w nich udział około 2500 młodych uczestników, kilkudziesięciu twórców
kurpiowskich prezentowało unikatowe już dziś umiejętności, a wśród nich nestor
kurpiowskich plecionkarzy Władysław Murzyn z Zalesia. Przy organizacji warsztatów
współpracowano ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich i Kurpiowskim Oddziałem
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W maju 2018 odbyła się V konferencja „Kultura
językowa Kurpiów” na której zaprezentowano najnowszy podręcznik ”Mówimy po
kurpiowsku. Elementarz do nauki dialektu kurpiowskiego”. Również w tamtym roku została
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wydana książka „Opowieść o bracie Zenonie” autorstwa Ireny Mamajek o słynnym
kurpiowskim misjonarzu, pisana wierszem, ilustrowana rysunkami dzieci ze szkoły w
Wykrocie. W listopadzie dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego
zorganizowano bezpłatne zajęcia dotyczące dialektu kurpiowskiego w Wykrocie gm.
Myszyniec, Baranowie, Myszyńcu, Kadzidle i Ostrołęce. Wzięło w nich udział około 80 osób.
Po raz drugi został zorganizowany konkurs na kartkę bożonarodzeniową w którym wpłynęło
około 100 prac uczniów m.in. z Myszyńca, Kadzidła, Zalasa, Zawad, Rozóg, Ostrołęki i
Rzekunia. Związek Kurpiów współpracuje ze wszystkimi chętnymi szkołami i przedszkolami
na terenie regionu kurpiowskiego. W roku 2018 w porozumieniu z samorządami powołano
do życia Radę Dialektu Kurpiowskiego zajmującą się problemami z zakresu poprawnego
używania dialektu kurpiowskiego- słownictwem, odmianą, wymową i pisownią. Od kilku
miesięcy na profilu facebook Związku Kurpiów trwa kurs dialektu kurpiowskiego. Wydany też
został kolejny numer magazynu „Kurpie”, który ukazuje się w formie rocznika.

Część analityczna
7.1 Oświata i edukacja
Przedszkola Samorządowe 2018/2019 wg SIO stan na 30.09.2018
L.
oddz.

Nazwa placówki
Samorządowe Przedszkole w
Myszyńcu

Ogółem

2,00

więcej niż
2,5 roku mniej niż 3
lata

50

3 lata

2

4
lata

4

21

5 lat

6 lat

7 lat i
więcej

2,5 roku do 5
lat razem

23

0

0
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Niepubliczne Przedszkola i Punkty Przedszkolne 2018/2019
wg SIO stan na 30.09.2018

Nazwa placówki

L.oddz.

L. miejsc Ogółem

więcej niż
2,5 roku mniej niż
3 lata

3 lata

4 lata

5 lat

6 lat

7 lat i
więcej

2,5 roku
do 5 lat
razem

NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE
RADOSNY ZAKATEK 2

1,00

20

2

2

0

0

0

0

0

2

NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE
RADOSNY ZAKĄTEK

4,00

100

62

2

18

29

4

9

0
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Niepubliczne Przedszkole
Bajkowa Kraina

2,00

50

44

5

11

10

12

6

0

38
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Punkt Przedszkolny "Mali
Odkrywcy" w Olszynach

1,00

15

10

3

5

2

0

0

0

10

Punkt Przedszkolny "Pod
gwiazdkami" w
Wolkowych

1,00

17

17

0

5

12

0

0

0

17

Punkt Przedszkolny
"Iskierka" w Wydmusach

1,00

15

14

1

3

7

3

0

0

14

Punkt Przedszkolny
"Planeta Uśmiechu" w
Wykrocie

1,00

15

14

0

3

11

0

0

0

14

163

13

45

71

19

15

0

148

RAZEM:

11,00

232

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2018/2019
wg SIO stan na 30.09.2018
Klasa

PSP Myszyniec

PSP Olszyny

PSP Wolkowe

PSP Wykrot

PSP Wydmusy

PSP Zalesie

I

4

50

5

4

11

5

3

II

8

68

4

8

20

3

4

III

5

47

3

6

17

9

8

IV

6

97

6

22

14

11

4

V

4

69

6

9

16

9

3

VI

8

65

3

9

10

3

3

VII

6

61

10

10

15

3

3

VIII

7

69

6

13

12

10

5

Ogółem

48

526

43

81

115

53

33

III

-

90

-

12

13

-

-

Ogółem

-

90

-

12

13

-

-

48

616

43

93

128

53

33

szkoła podstawowa
gimnazjum

PSP Krysiaki

Ogółem

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ SAMORZĄD
L. uczniów
2017/2018
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białusnym
Lasku
Publiczna Szkoła Podstawowa SIGIE im. Karola
Adamieckiego w Pełtach
Publiczna Szkoła Podstawowa SIGIE im. Karola
Adamieckiego w Zdunku

oddział przedszkolny

L. uczniów
2018/2019

Razem

4

20

24

20

26

46

8

9

17

21

16

37

oddział przedszkolny

-

-

-

szkoła podstawowa

8

-

8

61

71

132

szkoła podstawowa
oddział przedszkolny
szkoła podstawowa

Razem
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Kadra pedagogiczna

Liczba stosunków pracy nauczycieli - stan na
30.09.2018
ogółem bez stopnia

zatrudnieni w
niepełnym
wymiarze

PSP Krysiaki

zatrudnieni w pełnym
wymiarze
liczba

w tym etatu

zatrudnieni w pełnym
wymiarze

zatrudnieni w
niepełnym
wymiarze

PSP Myszyniec

razem etaty

liczba
w tym etatu

razem etaty

zatrudnieni w
niepełnym
wymiarze

liczba
w tym etatu

razem etaty

zatrudnieni w
niepełnym
wymiarze

zatrudnieni w pełnym
wymiarze
liczba
w tym etatu

razem etaty
zatrudnieni w pełnym
wymiarze

zatrudnieni w
niepełnym
wymiarze

PSP Wydmusy

PSP Wolkowe

PSP Olszyny

zatrudnieni w pełnym
wymiarze

liczba
w tym etatu

razem etaty

zatrudnieni w
niepełnym
wymiarze

PSP Wykrot

zatrudnieni w pełnym
wymiarze
liczba
w tym etatu

razem etaty

zatrudnieni w
niepełnym
wymiarze

liczba
w tym etatu

razem etaty
zatrudnieni w pełnym
wymiarze

zatrudnieni w
niepełnym
wymiarze

Samorządowe
Przedszkole Myszyniec

PSP Zalesie

zatrudnieni w pełnym
wymiarze

liczba
w tym etatu

razem etaty

stażysta

kontraktowy

mianowany

5

dyplomowany

5

4

1

3

1,61

0,89

0,72

0,89

5,72

9

41

6,61

0,00

0,00

51

0,00

1

11

3

2

6

6,58

1,71

1,22

3,65

1

1,71

10,22

44,65

7

1

1

2

3

6

1

2

3

1,71

0,83

0,55

0,33

2,55

3,33

57,58

8,71

0,00

0,00

1,83

1,00

10

1

5

2

1

2

3,54

1,66

0,83

1,05

2,66

0,83

10,05

13,54

0,00

0,00

9

6

6

6

1

1

4

1,05

0,39

0,22

0,44

0,39

0,22

6,44

7,05

0,00

0,00

13

13

2

1

1

0,83

0,33

0,5

0,00

0,33

0,5

5

1

2

6

1

1

4

1,72

0,83

0,11

0,78

2

0,11

2,78

1

1

1

13,83

6,72

0,00

0,00

1,83

3

2

1

1

0,08

0,08

3,08

0,00

0,00
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Prace remontowe obiektów oświatowych w 2018 roku
Lp

Nazwa obiektu

1

PSP Myszyniec

Zakres wykonanych prac

Wartość w zł

Wykonanie i montaż poprzeczek metalowych
w ogrodzeniu na posesji szkoły

5 000,00

Wykonanie i montaż drzwi do sal lekcyjnych - 16 szt.
drzwi dźwiękoizolacyjnych - 6 szt.
drzwi łazienkowych - 11 szt.
Naprawa pokrycia dachowego budynku szkoły

2

3

PSP Wykrot

PSP Zalesie

39 764,35
500,00

Ogółem:

45 264,35

Malowanie sali gimnastycznej

14 000,00

Ogółem:

14 000,00

Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na miejsce
do zabaw ruchowych dla dzieci

10 000,00

Wykonanie dwóch zadaszeń nad wejściami do budynku
(wejście do kotłowni oraz wejście od strony południowej

4

PSP Wydmusy

do budynku.)

7 000,00

Ogółem:

17 000,00

Wykonanie osłon grzejników, desek na ławki zewnętrzne
i narożników na krawędzie przy drzwiach
Wykonanie dwóch pakietów szybowych z montażem
Ogółem:

5

PSP Olszyny

2 829,00
690,00
3 519,00

Naprawa mebli

701,10

Wykonanie poręczy przy schodach wejściowych

600,00

Ogółem:

1 301,10

7.2 Kultura
Zadania Gminy Myszyniec w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
realizowane były przez jednostki organizacyjne gminy: Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Miejsko - Gminną
Biblioteką Publiczną im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu oraz we współpracy z
organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi.
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Działania realizowane w 2018 r. przez Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu:
1.
2.
-

Najważniejsze imprezy własne:
Noworoczne Spotkania Twórców Ludowych – 1 II 2018
Zimowa Akademia Artystyczna – zajęcia dla dzieci i młodzieży – 15 – 28 I 2018 r.
XXIX Jarmark Kurpiowski - 27 V 2018
XXIII Noc Sobótkowa – 23 V 2018
Festiwal Iluzji 15 VIII 2018
41. Miodobranie Kurpiowskie – 25 – 26 VIII 2018
Konferencja naukowa „Kurpie Zielone – kulinaria i tradycje regionu” – 25 VIII 2018
Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – 28 IX 2018
Współorganizowanie wydarzeń z instytucjami i organizacjami
Musical „Początek” – 7 I 2018
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 14 I 2018
Koncert profilaktyczny „Ku Wolności 2” - 10 I 2018
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Myszyńcu - 1 III 2018
Objazdowe Kino Visa - 1 V 2018
III koncert „Uwielbienia na Kurpiach - 31 V 2018
Dzień Dziecka - 30 V 2018
Dzień języków obcych i konkurs piosenki anglojęzycznej VI 2018
Rodzinny festyn profilaktyczny „Zdrowa rodzina bez uzależnień” 17 VI 2018
Konkurs Rękodzieło wsi Kurpiowskiej – 31 VII 2018
Operalia Ostrołęckie -8 IX 2018
Musical „Ramie w ramie ku niepodległości” 7 X 2018
XII Spotkania na Kopańskim Moście – 11 XI 2018
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie 20 – 23 IX 2018
Mazowsze w Koronie 23 IX 2018
Spektakl powarsztatowy pt. „Departament Straconego Czasu” - 6 XII 2018

Wydarzenia plenerowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

XXIX Jarmark Kurpiowski
Dzień Dziecka
III koncert „Uwielbienia na Kurpiach”
XXIII Noc Sobótkowa
Dzień języków obcych i konkurs piosenki anglojęzycznej
Rodzinny festyn profilaktyczny „Zdrowa rodzina bez uzależnień”
Festiwal Iluzji
Miodobraniowa Noc Kabaretowa
41 Miodobranie Kurpiowskie.
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich
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Wydarzenie plenerowe realizowane przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w
Myszyńcu mają różnorodny charakter. Sezon imprez plenerowych otworzył „XXIX Jarmark
Kurpiowski”, który został zorganizowany w formie przeglądu skierowanego do grup
śpiewaczych, solistów i zespołów tanecznych w trzech kategoriach wiekowych oraz kapel
kurpiowskich. Wydarzenie było też połączone z kiermaszem sztuki ludowej oraz warsztatami
twórczości ludowej i plenerem rzeźbiarskim.
We współpracy z Parafią Myszyniec odbył się III koncert „Uwielbienia na Kurpiach”, podczas
którego dla zebranych gości wystąpiła grupa „Powołani by wielbić”. We współpracy ze
szkołami z Gminy Myszyniec zorganizowano wydarzenia takie jak: Dzień Dziecka, Dzień
języków obcych i Konkurs piosenki anglojęzycznej. Imprezy te skierowane były do dzieci i
młodzieży szkolnej z terenu Gminy Myszyniec. Rodzinny festyn profilaktyczny „Zdrowa
rodzina bez uzależnień” - wydarzenie przygotowane we współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jedną z głównych imprez organizowanych przez RCKK była „XXIII Noc Sobótkowa” cykliczna
impreza plenerowa organizowana w najkrótszą noc w roku. Podczas Nocy Sobótkowej
zaprezentowali się laureaci: „Obrzędu Nocy Sobótkowej” oraz przeglądu piosenki dziecięcej.
W dalszej części wystąpiły zespoły wokalne działające przy RCKK oraz zespoły disco polo:
Shine, Łukash i Effect. W 2018 roku po raz pierwszy odbył się też Festiwal Iluzji, który był
skierowany do mieszkańców Myszyńca i okolic.
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Największym wydarzeniem zorganizowanym przez RCKK w Myszyńcu była dwudniowa
impreza plenerowa pn. „41. Miodobranie Kurpiowskie”. Miodobranie jest największą
cykliczną imprezą folklorystyczną odbywającą się w północno-wschodniej Polsce. Głównym
celem Miodobrania jest promowanie tradycji i obyczajów kurpiowskich związanych przede
wszystkim z tradycyjnymi sposobami pozyskiwania i przetwarzania miodu. W sobotę
podczas Miodobraniowej Nocy Kabaretowej wystąpiły kabaret „44-200”, „Bumelant” i Jerzy
Kryszak, które zabawiały publiczność do późnych godzin nocnych. Przed tymi występami
publiczność bawiła się przy zespole Kurpiok. Z kolei w niedzielę wystąpili: „Popovacula”
„Mesajah” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Ważnym punktem 41 Miodobrania było
widowisko obrzędowe „Podbzieranie niodu na Kurpsiach” przygotowane przez zespoły
folklorystyczne działające przy RCKK.
Ostatnią ważną imprezą plenerową był Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – cykliczne
wydarzenie organizowane co roku na przełomie września i października, skierowane do
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Myszyniec. Celem Rajdu jest propagowanie
aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Myszynieckiej Puszczy Zielonej,
zapoznanie się z historią regionu i osób związanych z Kurpiowszczyzną.
Wystawy:
1) Wystawa fotograficzna „Różne oblicza grafiki komputerowej” – 9 II 2018 r.
W 2018 roku odbyła się wystawa prac graficznych autorstwa Piotra Kobrzyńskiego, Roksany
Nikicionek oraz Anny M. Trzmielewskiej. Wystawę można było podziwiać przez miesiąc w
Muzeum „Zagajnica Myszyniecka” przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu.
2) Wystawa pokonkursowa „Palma i pisanka Kurpiowska” oraz „Ocalić od zapomnienia”.
Wystawę zorganizowano w Muzeum „Zagajnica Myszyniecka”. Zaprezentowano prace
zgłoszone w konkursach skierowanych głównie do dzieci młodzieży ze szkół z terenu Gminy
Myszyniec.
3) Wystawa pokonkursowa „Rękodzieło wsi Kurpiowskiej”.
Wystawa zorganizowana w pawilonie wystawienniczym obok Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka” zaprezentowano prace zgłoszone w konkursie w kategoriach rzeźba,
plecionkarstwo, haft, koronka, kwiaty z bibuły, kierce, wycinanka, pieczywo obrzędowe,
tkactwo oraz prace zgłoszone w nowej konkurencji - z tradycją w nowoczesność. Wystawę
można było oglądać od 20 - 31 VIII 2018 r.
Warsztaty:
1) Warsztaty tworzenia palm i pisanek Wielkanocnych wykonywanych tradycyjnymi
metodami kurpiowskimi – 6 III 2018 r.
RCKK w Myszyńcu zorganizowało warsztaty tworzenia palm i pisanek wielkanocnych
wykonywanych tradycyjnymi metodami kurpiowskimi. Warsztaty skierowane były głównie
do dzieci i młodzieży szkolnej
2) Warsztaty twórczości ludowej – 27 V 2018 r.
Zorganizowano warsztaty, w których wzięło udział 10 twórców ludowych z terenu
Kurpiowszczyzny z podstawowych dziedzin twórczości ludowej: koronka, haft, wycinanka,
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kwiaty z bibuły, plecionkarstwo itp. Warsztaty skierowane były do dzieci i młodzieży oraz
dorosłych.
3) Warsztaty wikliniarskie i plener rzeźbiarski – 27 V 2018 r.
Warsztaty wikliniarskie i plener rzeźbiarskie odbyły się w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu.
W ramach pleneru rzeźbiarskiego powstały rzeźby przestrzenne, które zostały zainstalowane
w centrum Myszyńca, obok dworca autobusowego. Wytwory z wikliny znajdują się w
Amfiteatrze RCKK, przy ul. Dzieci Polskich.
4) Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie - od 20 do 22 IX 2018 r.
Impreza została zorganizowana we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
i Gminą Myszyniec. Warsztaty etnograficzne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z regionu
Kurpiowszczyzny odbyły się w Kompleksie „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie. Wzięło w nich
udział około 1000 uczestników. Oprócz warsztatów odbył się również koncert Zespołów
Folklorystycznych „Bod Borem” z Zawad i „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca.
Konkursy:
1)
2)
3)
4)

Palma i Pisanka Kurpiowska – II, III 2018 r.
Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” – 12 IV 2018r.
Festiwal Piosenki Dziecięcej – 31 V 2018 r.
Konkurs solistów, zespołów śpiewaczych i tanecznych, kapel oraz młodych
instrumentalistów – 27 V 2018 r.
5) Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej VII 2018 r.
W celu dbałości o wszelką twórczość ludową i ocalenie jej przed zaniknięciem RCKK
w Myszyńcu organizuje konkursy takie jak: „Palma i Pisanka Kurpiowska” konkurs skierowany
głównie do dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec, którego głównym celem jest wykonywanie
palm i pisanek tradycyjnymi metodami kurpiowskimi. „Ocalić od zapomnienia” to
wydarzenie w formie warsztatowej, skierowane do dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursu
jest kultywowanie tradycyjnych form twórczości ludowej (haft, wycinanka, pieczywo
obrzędowe, kierce itp.). Nieprzerwanie od 29 lat w ramach Jarmarku Kurpiowskiego,
organizowany jest konkurs solistów, grup śpiewaczych i ludowych zespołów tanecznych oraz
kapel Kurpiowskich. Każdego roku w tym konkursie uczestniczy około 200 ludowych
artystów. Największym konkursem organizowanym przez RCKK był konkurs „Rękodzieło Wsi
Kurpiowskiej”, którego odbiorcami są twórcy ludowi z terenu Kurpiowszczyzny.
Pozostałe wydarzenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Musical „Początek” – 7 I 2018 r.
Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej – 29 III 2018 r.
Rajd rowerowy po Kurpiach 11 VIII i 28 IX 2018 r.
Sympozjum naukowe "Kurpie Zielone - kulinaria i tradycje regionu" – 25 VIII 2018 r.
Musical „Ramię w ramie ku niepodległości” –7 X 2018 r.
Spotkanie wigilijne dla uczestników zajęć, grup i zespołów działających przy RCKK w
Myszyńcu – 14 XII 2018 r.
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W 2018 roku odbyły się dwie premiery musicali, we współpracy z Parafią Myszyniec i Gminą
Myszyniec. Na deskach sali widowiskowej RCKK został przedstawiony Musical „Początek”,
który opowiadał historię świętej rodziny, natomiast musical „Ramię w ramie ku
niepodległości” odnosił się do upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. W 2018 roku odbyły się również trzy wydarzenia dotyczące Kurpiowszczyzny.
Pierwszym z nich był Kiermasz Wielkanocny, na którym odbywała się sprzedaż
wielkanocnych wyrobów twórców ludowych z regionu Kurpiowszczyzny. Drugim
wydarzeniem był rajd rowerowy po Kurpiach, w ramach którego uczestnicy przechodzili grę
terenową Quest „Kurpsiowska zaklepka” w miejscowości Czarnia oraz skorzystali z
przygotowanego ogniska. O Kurpiach opowiadało również sympozjum naukowe „Kurpie
Zielone – kulinaria i tradycje regionu”, które było dwugodzinnym sympozjum poświęconym
kulinarnemu dziedzictwu Kurpi Zielonych.
Wydawnictwa:
Literackie: „Kurpie Zielone – kulinaria i tradycje regionu”, materiały konferencyjne z
sympozjum naukowego pod tą samą nazwą.
Muzyczne: Wydanie płyty „Leć głosie po rosie” Laureaci XXIX Jarmarku Kurpiowskiego,
wykonania śpiewacze i kapele.
Edukacja kulturalna:
1) Różne formy aktywnego wypoczynku (ferie zimowe i wakacje w formie półkoloni)
2) Całoroczne warsztaty:
 zespoły folklorystyczne – Kurpiowszczyzna, Kurpiowszczyzna Senior, Kurpiaki, Zespół
Regionalny „Myszyniec,
 rozwój przez sztukę – plastyka, klub aktywnego malucha, ceramika, warsztaty
twórcze dla dorosłych,
 nauka gry na gitarze,
 nauka gry na akordeonie i harmonii pedałowej
 fotografia i grafika komputerowa
 zajęcia teatralne.
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu działa również bardzo aktywnie
w sferze szeroko pojętej edukacji kulturalnej. W budynku całorocznie odbywają się zajęcia
mające rozmaite formy edukacyjne – są one przeznaczone zarówno do dzieci i młodzieży, jak
i dorosłych. Przez cały tydzień odbywają się: zajęcia w ramach „rozwoju przez sztukę”, które
obejmują dziedziny plastyki, ceramiki, batiku; zajęcia taneczne w zespołach działających przy
RCKK w Myszyńcu, zajęcia nauki gry na instrumentach, zajęcia z fotografii i grafiki
komputerowej i zajęcia teatralne. W ramach różnych przejawów aktywnego wypoczynku w
trakcie ferii zimowych oraz wakacji RCKK Myszyniec organizuje cykl zajęć dla dzieci i
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młodzieży odpowiednio „Zimowa Akademia Artystyczna” i „Półkolonie Eko Super
bohaterów”. W ramach przedsięwzięć dzieci młodzież brały udział w zajęciach plastycznych,
technicznych, muzycznych oraz ruchowych na świeżym powietrzu.
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
współpracowało w ramach organizacji imprez z:












Urzędem Miejskim w Myszyńcu;
Powiatem Ostrołęckim z siedziba w Ostrołęce;
Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie;
Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca oraz inne stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe z terenu Gminy Myszyniec;
Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
Związek Kurpiów w Ostrołęce;
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce;
Szkołami i instytucjami z terenu Gminy Myszyniec;
Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu;
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Myszyniec;
Grupa Ratownicza Nadzieja.

Działania realizowane w 2018 r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu:
1.
2.
-

Imprezy własne
Spotkanie Karnawałowe Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki
Spotkania autorskie
Edukacja biblioteczna dla dzieci:
Pierwszy Dzień Wiosny
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
XXXV- Konkurs Recytatorski ”Kurpie Zielone w Literaturze”
Promocje książki
Konkurs Recytatorski „100-lecie Niepodległości 1918-2018”
Konkurs Historyczno-Patriotyczny „100-lecie Odzyskania Niepodległości Przez Polskę” plastyczny
Lekcje biblioteczne
Warsztaty –palma i pisanka wielkanocna
Współorganizowane wydarzenia z instytucjami i organizacjami
Ferie dla dzieci
Konkurs czytelniczy „Bajkowy Omnibus”
Noc Bibliotek
Spotkania z cyklu głośnego czytania dla dzieci w FB w Wykrocie
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-

Wakacje dla dzieci
Narodowe Czytanie
Konkurs czytelniczy „Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy zwanej Kurpsiami”

Spotkania autorskie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
organizuje spotkania autorskie, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców Gminy Myszyniec. Spotkania odbywają się z pisarzami, dziennikarzami,
regionalistami i są stałą formą pracy kulturalno – oświatowej prowadzonej przez bibliotekę.
Tematyką są najczęściej sprawy literatury polskiej w powiązaniu z literaturą regionu
kurpiowskiego. Celem spotkań jest popularyzacja literatury w tym literatury kurpiowskiej
oraz promocja wiadomości o książce za pomocą spotkania autorskiego, czyli bezpośredniej
komunikacji literackiej między autorem a grupą odbiorców. Spotkania autorskie umożliwiają
uczestnikom poznanie ludzi pióra, uczą odbioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do
czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób pisarskich. Jest to wspaniałe przeżycie
dla wszystkich miłośników literatury, ale również niepowtarzalna lekcja o tematyce
kurpiowskiej. Biblioteka w 2018 r. zorganizowała dziesięć spotkań autorskich:
 Spotkanie autorskie Ryszarda Lemańskiego wraz z promocją książki „Jak Kurpie ze
Szwedami wojowali” – 9.02.2018 r.
 Spotkanie z Tadeuszem Płużańskim – 23.05.2018 r.

 Spotkanie autorskie Małgorzaty U. Laski wraz z promocją książki „Łatwo nie będzie”–
25.05.2018 r.
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 Spotkanie autorskie Marii Pawłowskiej wraz z promocją książki „Wiersze Miłoszka” –
18.07.2018 r.
 Spotkanie autorskie z Agnieszką Kazałą i Mirą Białkowską – 27.08.2018 r.
 Spotkanie autorskie z Małgorzatą Laską – 6.10.2018 r.
 Spotkanie autorskie Ireny Mamajek wraz z promocją książki „Opowieść o Bracie Zenonie”
– 26.11.2018 r.
 Spotkanie autorskie z Karolem Samselem – 20.02.2018 r. – Filia Biblioteki Wykrot
 Spotkanie autorskie Ryszarda Lemańskiego wraz z promocją książki „Jak Kurpie ze
Szwedami wojowali”– 26.02.2018 r. – Filia Biblioteki Wykrot
 Spotkanie autorskie z Karolem Samselem– 14.12.2018 r. – Filia Biblioteki Wykrot
XXXV Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” – jest stałą formą pracy
kulturalno–oświatowej kultywującej wiedzę o regionie kurpiowskim, jego bogatej historii,
kultury i tradycji. Swoim zasięgiem obejmuje dziesięć gmin kurpiowskich: Baranowo, Czarnia,
Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rozogi - powiat szczycieński, Turośl – powiat
kolneński i Zbójna – powiat łomżyński. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i
młodzieży szkolnej literatury ukazującej przebogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaż Ziemi
Kurpiowskiej, ocalenie od zapomnienia istniejących w przekazach ustnych podań i legend z
terenu Kurpiowszczyzny, uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno poezji, doskonalenie
umiejętności recytatorskich i umiejętności wypowiedzi artystycznych: 22.05.2018r. –
eliminacje gminne oraz 5.06.2018 r. – eliminacje międzygminne klas młodszych, 6.11.2018 r.
- eliminacje gminne klas starszych.
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Konkurs Recytatorski „100-lecie Niepodległości 1918-2018” o tematyce patriotycznej w
roku uczczenia jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Przez Polskę.
Konkurs Historyczno-Patriotyczny „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”
przeprowadzony w formie pracy autorskiej: wiersza, opowiadania, wywiadu, plakatu
promującego „100-lecie Odzyskania Niepodległości” dla klas V-VIII uczniów z miasta i gminy
Myszyniec - 10.10.2018 r.
Konkurs czytelniczy „Bajkowy Omnibus” – XV edycja – 24.04.2018 r. – FB Wykrot
Konkurs czytelniczy „Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy zwanej Kurpsiami” – XVI edycja –
17.12.2018 r. – FB Wykrot
Spotkanie karnawałowe i jubileusz dziesięciolecia istnienia Koła Przyjaciół Teatru
i Biblioteki - w Bibliotece odbyło się karnawałowe spotkanie z poezją z okazji jubileuszu
dziesięciolecia Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki. W spotkaniu udział wzięli członkowie Koła
Przyjaciół Teatru i Biblioteki oraz zaproszeni goście – 31.01.2018 r.
Lekcje biblioteczne
Lekcje biblioteczne opierają się na bezpośrednim kontakcie ucznia z wszelkimi rodzajami
dokumentów bibliotecznych oraz warsztatem informacyjnym Biblioteki. Ich celem jest
wykształcenie u dzieci zdolności uczenia się, przybliżenie młodym czytelnikom biblioteki
i zbiorów, korzystania z wydawnictw informacji. MGBP w Myszyńcu prowadzi lekcje
biblioteczne o tematyce ogólnej oraz na wybrany temat. W 2018 r. odbyło się sześć lekcji
bibliotecznych.
Wycieczki do biblioteki
Edukacja biblioteczna rozpoczyna się od przedszkolaków, które w ramach wycieczek do
biblioteki zaczynają poznawać świat bajek i książek. Dla młodych czytelników prowadzone są
zajęcia dydaktyczne z zakresu: korzystania z tradycyjnych źródeł informacji, z katalogów
komputerowych. W 2018 r. odbyło się osiem wycieczek bibliotecznych dla dzieci i młodzieży
oraz jedna dla dorosłych Podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym
Lasku.

Edukacja biblioteczna dla dzieci i młodzieży:
Pierwszy Dzień Wiosny- z okazji Dnia Wiosny odwiedziły naszą Bibliotekę dzieci
z Przedszkola Planeta Uśmiechu. To właśnie w Bibliotece przedszkolaki spotkały Panią
Wiosnę, z która miały okazje porozmawiać i pobawić się w wiele zabaw i gier – 21.03.2018 r.
Światowe Dni Książki - z okazji tego święta naszą Bibliotekę odwiedziły dwie grupy
przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Radosny Zakątek. Na początku dzieci
posłuchały bajek, następnie były ciekawe zabawy i gry, podczas których było dużo radości,
humoru i śpiewu – 5-6.04.2018 r.
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Ferie i wakacje dla dzieci z miasta i gminy Myszyniec, podczas których odbywały się zajęcia
prowadzone przez logopedę, różne interesujące gry i zabawy ruchowe. Dzieci wspólnie
bawiły się, czytały, opowiadały, grały, śpiewały i spędzały wesoło czas – styczeń
i lipiec 2018 r.
Narodowe Czytanie w czytelni Biblioteki myszynieckiej odbyła się akcja Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Uczniowie klas III gimnazjum z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Myszyńcu zaprezentowali fragment tego dzieła – 12.09.2018 r.
Narodowe Czytanie w Filii Bibliotecznej w Wykrocie - zgromadzeni wysłuchali fragmentów
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Uczniowie PSP w Wykrocie przedstawili również krótką
scenkę, wcielając się w role Cezarego i Seweryna Baryki. W 100-lecie obchodów
Niepodległości wyrecytowano również wiersz Adama Asnyka „Póki w narodzie myśl swobody
żyje” z Antologii Niepodległości. Wspólnie z całą społecznością szkolną odśpiewano hymn
Polski „Mazurek Dąbrowskiego” oraz „Rotę” Marii Konopnickiej – 7.09.2018 r.
Noc Bibliotek- Biblioteka wspólnie z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki zorganizowała Noc
Bibliotek na którą zaprosiła lokalną społeczność. Wieczorno-nocna akcja miała na celu
promować czytelnictwo i bibliotekę jako najbardziej otwartą i dostępną instytucję kultury
z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. Poświęcona była
„100-leciu Odzyskania Przez Polskę Niepodległości” – 15.06.2018 r.
Spotkania z cyklu głośnego czytania w Filii Biblioteki w Wykrocie – w 2018 r. odbyło się 20
spotkań dla dzieci i młodzieży PSP w Wykrocie, podczas których czytana była literatura dla
dzieci
i młodzieży.
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki organizowane w Filii Biblioteki w Wykrocie – w 2018
r. odbyły się 3 spotkania, podczas których dyskutowano o literaturze pięknej oraz literaturze
dla młodzieży.

Warsztaty:
MGBP w Myszyńcu zorganizowało warsztaty nauki wykonywania palmy i pisanki
Wielkanocnej tradycyjną metodą kurpiowską. Zorganizowane były dla mieszkańców miasta
i gminy Myszyniec.
Warsztaty nauki wykonywania bombki bożonarodzeniowej
zorganizowane były dla mieszkańców miasta i gminy Myszyniec.

metodą

karczochową

Wycieczki edukacyjne w MGBP w Myszyńcu:
 wyjazd do Teatru Komedia w Warszawie na sztukę „Żona potrzebna od zaraz” –
06.02.2018 r.
 wyjazd do Teatru Muzycznego Roma na musical „Piloci” – 07.06.2018 r.
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 wyjazd do Stoczka Klasztornego– 06.11.2018 r.
 Wycieczka do kina w Łomży na film „Cudowny chłopak”, powstałego na motywach
powieści „Cudowny chłopak” R. J. Palacio, współorganizowanej z PSP w Wykrocie –
14.03.2018 r. – Filia Biblioteki Wykrot

Wystawy:
 „100-lecie Odzyskania Przez Polskę Niepodległości”
 „Józef Piłsudski 1867-1935”
 wystawa pokonkursowa prac plastycznych laureatów Konkursu HistorycznoPatriotycznego „100-lecie Odzyskania Niepodległości Przez Polskę”.
 „Życie i twórczość Juliana Tuwima” – Filia Biblioteki Wykrot
 „Rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta” – Filia Biblioteki Wykrot
 „Bohaterowie Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej” – Filia Biblioteki Wykrot
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
współpracowało w ramach organizacji imprez z:






Urzędem Miejskim w Myszyńcu,
Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce i Bibliotekami powiatu ostrołęckiego,
Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Warszawie,
Szkołami i instytucjami z terenu Gminy Myszyniec,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

7.3 Turystyka, sport i rekreacja
Na terenie gminy w 2018 roku funkcjonował 1 klub sportowy Bartnik Myszyniec z sekcjami
piłki nożnej dla junior młodszy rocznik 2003, młodzik rocznik 2006 i drużyna seniorów. W 3
sekcjach uczestniczyło w zajęciach ok 80 osób.
Zajęcia treningowe oraz zorganizowane zawody realizowane były w oparciu o posiadaną
bazę sportową na stadionie miejskim przy ul. Dzieci Polskich (okres wiosenno-letni) oraz na
sali gimnastycznej przy PSP w Myszyńcu (okres jesienno-zimowy).
Do dyspozycji mieszkańców w 2018 roku była również dobrze przygotowana baza sportowo rekreacyjna:
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Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Myszyniec
PLACE ZABAW
Lokalizacja

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lp.
1
2
3

4

Olszyny
Myszyniec Stary
Krysiaki
Wydmusy
Wydmusy, ul. Miodobrania
Zalesie
Wykrot
Wolkowe
Myszyniec, ul. Dzieci Polskich
Myszyniec, ul. Rynarzewskiego
Myszyniec, ul. Rynarzewskiego
Myszyniec, ul. Brata Zeno
Myszyniec, ul. Świerkowa
OBIEKTY SPORTOWE
Rodzaj boiska
Do gier zespołowych –
Myszyniec Stary
koszykówka, siatkówka
Do gier zespołowych –
Wykrot
koszykówka, siatkówka
Do gier zespołowych –
Zalesie
koszykówka, siatkówka
Do gier zespołowych –
koszykówka, siatkówka
Wydmusy
Małe boisko do piłki nożnej
Lokalizacja

Boisko do piłki nożnej
5

Wolkowe

6

Krysiaki

7

Myszyniec, ul.
Dzieci Polskich

8
9

Bieżnia sześciotorowa
Do gier zespołowych –
koszykówka, siatkówka
Boisko wielofunkcyjne koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna
Kort tenisowy

Myszyniec, ul.
Boisko wielofunkcyjne – mini piłka
Rynarzewskiego ręczna, koszykówka, siatkówka
Myszyniec, ul.
Kort tenisowy, ścianka treningowa
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10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

Lp.

Lokalizacja

1

Myszyniec, ul.
Dzieci Polskich,
działka ozn. nr
ew. 713

2

Wydmusy, ul.
Miodobrania,
działki ozn. nr
ew. 1729, 1730,
1731, w pobliżu
zbiornika
wodnego.

Rynarzewskiego
Myszyniec, ul.
Przemysłowa
Myszyniec, ul.
Dzieci Polskich
Myszyniec, ul.
Rynarzewskiego
Wydmusy, ul.
Miodobrania
Wydmusy, ul.
Miodobrania
Wydmusy, ul.
Miodobrania
Wydmusy, ul.
Miodobrania

Do gier zespołowych –
koszykówka, siatkówka
Siłownia zewnętrzna
Siłownia zewnętrzna
Boisko do siatkówki plażowej
Plaża
Boisko wielofunkcyjne – piłka
ręczna, koszykówka
Kort tenisowy, ścianka treningowa
Skałka bulderingowa

Boisko do koszykówki
Bieżnia 6 – cio torowa 400 m
Rzut młotem
Myszyniec, ul.
Dzieci Polskich - Rzut dyskiem
Rzut oszczepem
boisko do gier
Pchnięcie kulą
wielkich
Trójskok
(stadion
Skok wzwyż
sportowy)
Boisko piłkarskie z trawą
syntetyczną z wypełnieniem EPDM
Siłownia zewnętrzna
Myszyniec, ul.
Brata Zeno
Myszyniec, ul.
Siłownia zewnętrzna
Świerkowa
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
Rodzaj
Tablice i przyrządy edukacyjne wykonane z drewnianych konstrukcji o
różnej formie. Celem ścieżki edukacyjnej jest kształcenie i
wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska
przyrodniczego. Interesująca forma pomocy dydaktycznych ma
zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy na temat środowiska
naturalnego, fauny i flory występującej na terenie województwa
mazowieckiego oraz wpłynąć na poziom świadomości ekologicznej
Dla tablic wybrano tematykę pszczelarstwa. Tyczy się to aktualnego
problemu zmniejszania się populacji pszczół. Tablice edukacyjne mają
na celu wspieranie ogólnej tendencji do poszerzania świadomości na
temat tych owadów. W ramach ścieżki edukacyjnej wybrano 6
pionowych tablic, trzy urządzenia typu światowid oraz edukacyjny ul.
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Kompleks sportowo – rekreacyjny „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”
ul. Miodobrania msc. Wydmusy / ul. Rekreacyjna msc. Wykrot

Obiekt 8-ha nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” zarządzany przez operatora obejmuje m.in.:
pole namiotowe; miejsca kempingowe z dostępem do wody bieżącej i energii elektrycznej;
amfiteatr (scena i widownia na 1000 miejsc z sektorem dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych); karczmę z miejscami noclegowymi i salą konferencyjną oraz punktem
informacji turystycznej i publicznym dostępem do internetu; wiaty grillowe; budki piknikowojarmarczne; plac zabaw dla dzieci; ekspozycję sztuki kurpiowskiej – rzeźby i ścieżkę
dydaktyczną; małą architekturę parkową i zieleń; kompleks sportowy – boisko sportowe
wielofunkcyjne, korty tenisowe; skałkę wspinaczkową; brodzik wodny dla dzieci i mostek na
wyspę. Obiekt wyposażony jest w toalety publiczne przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, doprowadzona została woda bieżąca z wodociągu gminnego,
wybudowana droga dojazdowa wraz z odwodnieniem oraz parkingi na 407 miejsc. Obszar
kompleksu podlega monitoringowi za pomocą rejestratora i systemu kamer w celu
zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym. Ośrodek znajduje się w malowniczo położonym
miejscu pomiędzy lasami a 50-ha zbiornikiem wodnym „Wykrot”. Turyści mogą korzystać z
noclegu i wyżywienia w karczmie, wypożyczalni rowerów, sprzętu wodnego: kajaków, canoe,
łódek i rowerów wodnych. Przyjechać można pod namiot lub z przyczepą kampingową.
Budynki kompleksu wybudowane zostały w stylu architektury kurpiowskiej, co pozwoli na
zapoznanie się odwiedzających z tradycyjnym budownictwem regionu.
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Wg sprawozdania operatora z działalności na obiekcie „Kurpiowskiej Krainy” – (statystyki
za 2018 rok) z obiektu skorzystało łącznie 19922 osoby, w tym z:








boiska wielofunkcyjnego – 7370 osób
kortów tenisowych – 1210 osób
skałki wspinaczkowej – 545 osób
wypożyczalni sprzętu wodnego i rekreacyjnego – 2210 osób
kompleksu wiat piknikowych – 5870 osób
noclegów ( hotel ) – 2534 osób
noclegów (pole namiotowe, caravaning) – 183 osoby

Zgodnie z umową Operator prowadzi punkt informacji turystycznej z którego w 2018 roku
skorzystało ponad 1550 osób. Biuro wszystkim zainteresowanym obiektem oraz regionem
wydawało:
- Mapę obiektu Kompleks sportowo – rekreacyjny „Kurpiowska Kraina”
- Przewodnik ,,Szlaki Kurpiowskiego Parku Kulturowego”
- Katalog twórczości i rzemiosła
- Katalog Ginące zawody 2016
- Ulotki reklamujące Kurpiowską Krainę.
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