RAPORT O STANIE
GMINY JEDWABNE
ZA 2019 ROK

JEDWABNE MAJ 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedwabne!
Raport o stanie gminy opracowany został, zgodnie z nowymi założeniami art. 28
aa

ustawy

o

samorządzie

gminnym.

Dokument

przygotowuje organ

wykonawczy, czyli Burmistrz Jedwabnego w terminie do 31 maja br. za rok
poprzedni. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych urzędu,
jednostek organizacyjnych, instytucji są źródłem wiedzy o stanie naszej gminy
i miasta pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni miejskiej,
społeczeństwa, czy też zarządzania gminą.
Każdego roku mieszkańcom Gminy Jedwabne będą przedstawiane dane
o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, jednostek podległych,
o zachodzących w naszym otoczeniu zmianach. Mam nadzieję, że będą one
zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. Stawiamy przed sobą cele
tak, aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe
były realizowane w pełnym zakresie, ale by przede wszystkim służyły Wam,
drodzy mieszkańcy.
Aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w naszej Gminie, zachęcamy do
odwiedzania stron

internetowych

prowadzonych

przez Urząd

Miejski

w Jedwabnem www.jedwabne.pl i http://jedwabne.powiatlomzynski.pl oraz
skorzystania z najnowszego narzędzia stworzonego do kontaktu z Wami,
aplikacji BLISKO. Z każdą informacją staramy się dotrzeć do jak największego
grona odbiorców.
Wyzwania są duże, ale i oczekiwania coraz większe. W sposób strategiczny
i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać
o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy.
Z poważaniem
Adam Mariusz Niebrzydowski
Burmistrz Jedwabnego
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I CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Jedwabne jest położona w województwie podlaskim, na Wysoczyźnie
Kolneńskiej, w północno-wschodniej części powiatu łomżyńskiego i jest jedną z 9 gmin tego
powiatu. W skład gminy wchodzą miasto Jedwabne oraz 45 sołectw. Gmina ma charakter
typowo rolniczy, natomiast miasto Jedwabne jest ośrodkiem działającym na rzecz rolnictwa,
obsługi administracyjnej ludności oraz centrum usług publicznych, takich jak: szkolnictwo
i służba zdrowia. Spełnia funkcje ośrodka administracyjnego i handlowo-usługowego.
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II FINANSE GMINY
W 2019 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 28 775 302,27 zł, co
w relacji do planu wynoszącego – 28 894 496,92 zł stanowi 99,59 % planowanych dochodów
budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 24 055 058,61 zł, co w odniesieniu
do planu ustalonego na poziomie – 24 166 539,71 zł stanowi 99,54 % planowanych
dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości - 4 720 243,66 zł, tj. na
poziomie 99,84 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących – 4 727 957,21 zł.
Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetowych ze wskazaniem źródeł ich
pochodzenia:
L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2019 rok
po zmianach

Wykonanie
za 2019 rok

Wykonanie planu
w%

I.

Dochody ogółem, w tym:

28 894 496,92

28 775 302,27

99,59

1.

Dochody bieżące

24 166 539,71

24 055 057,61

99,54

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne
Dotacje z tytułu pomocy finansowej

15 272,37

0,00

0,00

9 087 234,69
1 154 560,59
70 405,00

8 984 594,52
1 074 084,26
69 078,39

98,87
93,03
98,12

Subwencje z Ministerstwa Finansów

9 052 702,00

9 052 702,00

100,00

70 005,00

64 410,25

92,01

1 977 891,00

1 999 341,25

101,08

Podatki i opłaty

2 587 529,06

2 661 374,14

102,85

Pozostałe dochody

150 940,00

149 473,80

99,03

Dochody majątkowe
Dochody z mienia gminy
(sprzedaż mienia,
wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego)
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje celowe z samorządu województwa
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Środki z państwowych funduszy celowych

4 727 957,21

4 720 243,66

99,84

100 000,00

3 895,20

3,90

1 998 174,32

1 790 740,76

89,62

121 992,89
78 000,00

112 549,44
73 730,53

92,26
94,53

150 000,00

150 000,00

100,00

2 279 790,00

2 586 867,23

113,47

Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i
dzierżawy, użytkowania wieczystego)
Udziały w podatku od osób prawnych i
fizycznych

2.
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Plan budżetu Gminy na rok 2019 po stronie dochodów wynosił 28 894 496,92 zł,
zrealizowany został na kwotę 28 775 302,27 zł, zaś wydatki zaplanowane na kwotę
30 949 965,92 zł, zrealizowano na kwotę 29 977 984,95 zł, co przedstawia poniższa tabela.
Plan na 2019 rok
po zmianach

Wykonanie
za 2019 rok

Dochody ogółem

28 894 496,92

28 775 302,27

Wykonanie
planu
w%
99,59

- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Wydatki ogółem

24 166 539,71
4 727 957,21
30 949 965,92

24 055 057,61
4 720 243,66
29 977 984,95

99,54
99,84
96,86

- bieżące

24 048 592,22

23 569 400,12

98,01

- majątkowe
Nadwyżka +/Deficyt Przychody

6 901 373,70
-2 055 469,00
2 640 809,00

6 408 584,83
-1 202 682,68
1 669 883,35

92,86
x
x

Kredyty długoterminowe

1 604 000,00

1 200 000,00

x

Wolne środki
Rozchody

1 036 809,00
572 000,00

469 883,35
572 000,00

x
x

572 000,00

572 000,00

x

Wyszczególnienie

Spłata kredytów

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Lp.

Treść

Wykonanie
za 2019 rok

Stan zaawansowania

1

Wykonanie przyłącza wodociągowego ul.
Przytulska, Jedwabne

7 749,00

Zadanie zrealizowane

2

Rozbudowa stacji wodociągowej przy ul.
Przytulskiej, Jedwabne

36 900,00

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

3

Budowa sieci wodociągowej na terenie
Gminy Jedwabne

142 000,00

Wydatek niewygasający

22 447,50

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

14 500,00

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

138 350,00

Zadanie zrealizowane
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Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na
aktualizację dokumentacji projektowej na
przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej
Nr 1922B Jedwabne-Bronaki Pietrasze
Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na
aktualizację dokumentacji projektowej na
przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej
Kotowo Plac – Kotowo Stare –
Choszczewo
Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej odcinek Dobrzyjałowo -Pieńki
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Borowe

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Chrostowo
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kubrzany
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Grądy Wielkie
Modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych we wsi Kaimy
Odszkodowanie za przejęcie działki na
własność Gminy
Rozbudowa wraz z przebudową budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem
Przebudowa kompleksu sportowego przy
Zespole Szkół Samorządowych w
Jedwabnem
Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior
+” w miejscowości Orlikowo gm.
Jedwabne
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej
w Jedwabnem
Budowa instalacji OZE
Podwyższenie kapitału zakładowego PGK
Sp. z o.o. w Jedwabnem
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Plac 250lecia w Jedwabnem oraz
w m. Pawełki gm. Jedwabne
Ogółem

1 039 607,15

Zadanie zrealizowane

1 030 160,56

Zadanie zrealizowane

1 721 953,39

Zadanie zrealizowane

149 961,07

Zadanie zrealizowane

1 212,00

Zadanie zrealizowane

383 760,00

Zadanie zrealizowane

35 000,00

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej

156 212,16

Zadanie zrealizowane

6 765,00

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej

1 266 007,00

Zadanie zrealizowane

250 000,00

Zadanie zrealizowane

6 000,0

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej

6 408 584,83

Fundusz sołecki
Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2019 roku wyniosła 497 102,39 zł. W ramach
funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) zakup kostki brukowej 138 432,61 zł,
2) remont dróg gminnych 192 862,90 zł,
3) zakup żwiru oraz wyrównanie nawierzchni dróg 37 229,16 zł,
4) zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw 19 363,37 zł,
5) prace remontowe w budynkach komunalnych 5 850,29 zł
6) zagospodarowanie terenów na działkach gminnych 24 302,40 zł,
7) zakup klimatyzatorów do OSP Burzyn 9 000,00 zł,
8) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 11 800,00 zł,
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9) zakup usług remontowych do świetlic wiejskich 58 261,66 zł.
Zrealizowane przedsięwzięcia wykonano zgodnie z planem funduszu sołeckiego na 2019 rok.
Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku:

•
•
•
•
•
•

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu
zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie
– 4 782 000,00 zł, z tego:
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 614 000,00 zł. - zaciągnięty w 2011 r.
w kwocie - 2 514 000,00 zł.),
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 105 000,00 zł. - zaciągnięty w 2014 r.
w kwocie – 605 000,00 zł.),
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 93 000,00 zł. - zaciągnięty w 2015 r.
w kwocie 393 000,00 zł.,
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 780 000,00 zł. - zaciągnięty w 2017 r.
w kwocie 840 000,00 zł,
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 990 000,00 zł. - zaciągnięty w 2018 r.
w kwocie 2 000 000,00 zł,
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 200 000,00 zł. - zaciągnięty w 2019 r.
w kwocie 1 200 000,00 zł.
Promocja Gminy

Na promocję gminy w 2019 roku wydano 28 447,24 zł, które przeznaczono między
innymi na obchody Dni Jedwabnego, materiały reklamujące Gminę Jedwabne, zawody
wędkarskie i inne.
W 2019 roku zrealizowaliśmy między innymi zadania i projekty z udziałem
pozyskanych środków zewnętrznych:
•

„Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne” część zadnia
związanego z dostawą wraz z montażem 118 instalacji kolektorów słonecznych
służących do wyprodukowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych –
ogólna wartość projektu: 1 342 248,84 zł, zaś kwota zewnętrznego finansowania:
863 371,92 zł.

•

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na zadanie pn.:
"Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich
w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem
zakupu wozów strażackich” z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników w kwocie 6666,60 zł.
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•

Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019
w wysokości 18 681,00 zł.

•

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w wysokości 43 000,00 zł.

•

Dofinansowanie w ramach naboru, dotyczącego przedsięwzięcia „Wsparcie osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno - gospodarczej - Lokalna
Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania” na kwotę 302 997,50 zł, wkład Gminy
Jedwabne: 16 000 zł.

•

Przebudowa drogi powiatowej Siestrzanki - Mocarze w ramach porozumienia
pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 204 236,59
zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego: 102 118,30 zł, wkład Gminy Jedwabne: 102 118,29
zł.

•

Przebudowa drogi powiatowej w m. Pawełki w ramach porozumienia pomiędzy
Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 93 495,99 zł, wkład
Powiatu Łomżyńskiego: 47 495,99 zł, wkład Gminy Jedwabne: 46 000,00 zł.

•

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwowo- Wszebory, wartość
inwestycji: 26 106,22 zł, wkład własny gminy: 13 314,22 zł, kwota dofinansowania:
12 792,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

•

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty, wartość inwestycji: 29 823,14
zł, wkład własny gminy: 15 210,14 zł, kwota dofinansowania: 14 613,00 zł w ramach
Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

•

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na zakup
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, wartość inwestycji: 15 870,00 zł, kwota
dofinansowania: 15 711,30 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

•

Przebudowa drogi gminnej w m. Kubrzany, wartość inwestycji: 1 015 788,66 zł,
wkład własny gminy: 629 251,68 zł, kwota dofinansowania: 386 536,98 zł z Funduszu
Dróg Samorządowych.

•

Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie m. Kaimy, wartość inwestycji: 147 829,58
zł, wkład własny gminy: 73 914,79 zł, kwota dofinansowania: 73 914,79 zł z Budżetu
Województwa Podlaskiego.
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•

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Orlikowo, wartość
inwestycji: 149 505,84 zł, wkład własny gminy: 29 901,19 zł, kwota dofinansowania:
119 604,65 zł w ramach programu Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020.

•

Przebudowa drogi powiatowej w granicach gm. Jedwabne w obrębie m. Pieńki
Borowe w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą
Jedwabne, wartość inwestycji: 332 881,00 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego: 194
531,00 zł, wkład Gminy Jedwabne: 138 350,00 zł.

•

Przebudowa drogi w obrębie m. Grądy Wielkie, wartość inwestycji: 1 701 878,17 zł,
wkład własny gminy: 539 328,86 zł, kwota dofinansowania: 1 162 549,31 zł
z Funduszu Dróg Samorządowych.

•

Przebudowa drogi w obrębie m. Chrostowo, wartość inwestycji: 1 024 971,15 zł,
wkład własny gminy: 321 688,79 zł, kwota dofinansowania: 703 282,36 zł z Funduszu
Dróg Samorządowych.

•

Rozbudowa wraz z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem
– wartość inwestycji: 375 765,00 zł, wkład własny gminy: 191 365,00 zł, kwota
dofinansowania: 184 000,00 zł z MSWiA przekazanych za pośrednictwem Komendy
Głównej PSP oraz funduszu systemu KSRG.

III SPÓŁKI KOMUNALNE
W

gminie

funkcjonuje

spółka

komunalna:

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej Spółka z o. o. ul. Mickiewicza 4 w Jedwabnem.
Na 2019 r. PGK Spółka z o.o. przewidziano wpływy w wysokości 1 610 550 zł, w tym
zwłaszcza wpływy z dostawy wody 424 320 zł., odbiór ścieków 265 800 zł, dowóz dzieci
408 400 zł. Wskazane wpływy zostały wykonane w kwocie wyższej o 117 500 zł.
Przewidziano wydatki w wysokości 1 560 470 zł., w tym zwłaszcza zużycie materiałów
i energii 380 550 zł., wynagrodzenia 568 000 zł., ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
120 750 zł, podatki i opłaty 97 000 i usługi obce 290 434 zł. Wskazane założenia odnośnie
wydatków nie zostały wykonane, gdyż wydatki były wyższe o 196 000 zł.
W spółce komunalnej nie byli zatrudnieni radni gminni.
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Działalność inwestycyjna
Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg gminnych wynosiła ok 78,1 km. Drogi asfaltowe
stanowiły na koniec poprzedniego roku ok. 13 %. (9,916 km.) Drogi utwardzone, inne niż
asfaltowe, stanowiły w poprzednim roku ok 6,16 km, czyli 7,2 % na dzień 1 stycznia 2019 r.
i 7,89 % na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie
dróg publicznych, był następujący:
- drogi asfaltowe – standobry,
- drogi utwardzone – stan dobry,
- drogi pozostałe - stan dostateczny.
Długość czynnej sieci wodociągowej w 2019 r. wynosiła 80 200 m. W przypadku sieci
kanalizacyjnej, jej długość w roku 2019 wyniosła 8 100 m. Długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej nie uległa zmianie.
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 949 gospodarstw domowych, co stanowi
około 60 % zwodociągowania wszystkich gospodarstw z ternu gminy.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 342 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień
31 grudnia 2019 r., 343 przyłączy. W 2019 r. wykonano 1 przyłącze do sieci kanalizacyjnej.
Ilość nieruchomości zamieszkałych posiadających w 2019 r. zapewniony dostęp do sieci
kanalizacyjnej, w których dotychczas nie wykonano przyłącza wyniosła - 8.
W 2019 r. doszło do 6 awarii sieci wodociągowej, których powodem było rozszczelnienie
rury wodociągowej. W przypadku sieci kanalizacyjnej wystąpiło 7 awarii, których powodem
było zapchanie rur kanalizacyjnych.
W 2019 roku wykonano następujące inwestycje drogowe:
1. Przebudowa drogi powiatowej Siestrzanki - Mocarze w ramach porozumienia
pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne. Wartość inwestycji 204
236,59 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Pawełki w ramach porozumienia pomiędzy
Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne. Wartość inwestycji 93 495,99 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Kubrzany. Wartość inwestycji 1 015 788,66 zł.
4. Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie m. Kaimy. Wartość inwestycji 147 829,58
zł.
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5. Przebudowa drogi powiatowej w granicach gm. Jedwabne w obrębie m. Pieńki
Borowe w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą
Jedwabne. Wartość inwestycji 332 881,00 zł.
6. Przebudowa drogi w obrębie m. Grądy Wielkie. Wartość inwestycji 1 701 878,17 zł.
7. Przebudowa drogi w obrębie m. Chrostowo. Wartość inwestycji 1 024 971,15 zł.

W stosunku do 2018 roku, w którym łącznie wykonane zostały dwie inwestycje drogowe,
wzrost jest znaczący:
1. Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem. Wartość inwestycji
454 006,76 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polna i M. Skłodowskiej – Curie w Jedwabnem.
Wartość inwestycji 1 357 294,07.
Ponadto w 2019 roku zrealizowano także inne, ważne z punktu widzenia potrzeb
naszych mieszkańców inwestycje:
1. Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne. Część zadnia
związanego z dostawą wraz z montażem 118 instalacji kolektorów słonecznych
służących do wyprodukowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.
Ogólna wartość inwestycji 1 342 248,84 zł.
2. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Orlikowo. Wartość
inwestycji 149 505,84 zł.
3. Rozbudowa wraz z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.
Wartość inwestycji 375 765,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa
Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
1. Przy ul. Przestrzelskiej 21 – w budynku znajduje się 5 mieszkań o powierzchniach
38,30;29,52;34,08; 43,69; 21,50. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
wynosi167,09 m. o przeciętnej liczbie izb - 2,
2. Przy ul. Przestrzelska 25 – w budynku znajduje się 8 mieszkań o powierzchniach
30,60; 31,74; 31,96; 31,96; 32,11; 32,20; 31,96; 32,08. Łączna powierzchnia
mieszkań w tym budynku wynosi 254,61m. o przeciętnej liczbie izb - 2.
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3. Przy ul. Szkolna 10 – w budynku znajduje się 6 mieszkań o powierzchniach 26,84;
38,80; 45,04; 37,00; 32,25; 46,44. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
wynosi 226,37 m. o przeciętnej liczbie izb – 2.
4. Przy ul. Przytulska 3 – w budynku znajduje się 7 mieszkań o powierzchniach 46,50;
17,04; 32,04; 35,19; 29,00; 17,00; 17,00. Łączna powierzchnia mieszkań w tym
budynku wynosi 193,77 m. o przeciętnej liczbie izb – 2.
5. Przy ul. Poświętna 3 – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchniach 15,00;
30,00; 26,90; 26,42;41,21. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku wynosi
139,53 m. o przeciętnej liczbie izb – 2.
6. Przy ul. Plac Jana Pawła II 19 – w budynku znajduje się 6 mieszkań,
o powierzchniach 25,62; 37,26; 45,75; 46,65; 24,70; 13,57. Łączna powierzchnia
mieszkań w tym budynku wynosi 193,55 m. o przeciętnej liczbie izb - 2.

Wspólnoty
1. Przy ul. Łomżyńska 8 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie o powierzchni
23,78 m.
2. Przy ul. Wojska Polskiego 5 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie
o powierzchni 48,43 m.
3. Przy ul. Spółdzielcza 10 – w budynku znajdują się 2 mieszkania o powierzchniach
36,97; 36,97. o przeciętnej liczbie izb – 2.
4. Przy ul. Plac Jana Pawła II 19a – w budynku znajduje się jedno mieszkanie
dwuizbowe o powierzchni 27,00 m.
Decyzje

w sprawie

przydziału

mieszkań

podejmowane

są

przez

Komisję

Mieszkaniową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego.
Niewykorzystane z istniejącego zasobu były dwa mieszkania. Jedno z powodu stanu
zniszczenia wymaga generalnego remontu. W 2019 roku takich remontów nie
przeprowadzano. Drugie mieszkanie, to pustostan po zmarłym lokatorze.
W 2019 r. dokonano sprzedaży 1 mieszkania, znajdującego się w omawianym okresie
w zasobie gminy.
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Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 5328,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległość wzrosła do
8506,32 zł. Zaległości powstały w przypadku 16 mieszkań. Liczba mieszkań z zaległościami
była taka, jak w roku poprzednim. Ogólna kwota zaległości wzrosła w ciągu 2019 roku, tak
samo, jak w roku 2018. Rok 2018 przedstawiał się następująco: 01.01.2018 r. - 4204,36 zł.,
zaś 31.12.2018 - 5328,70 zł.
W 2019 r. nie prowadzono postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 2,17 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było
toalet. Wskaźnik ten nie zmienił się też na koniec roku.

IV OCHRONA ŚRODOWISKA
Do gminnej oczyszczalni ścieków, na początku 2019 r. podłączonych było 342
obiekty. W ciągu roku został podłączony jeden obiekt. Na początku roku 2019
z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało 121 gospodarstw z terenów wiejskich, zaś
pod koniec 168.
Na koniec 2019 roku ilość zebranych odpadów z terenu gminy Jedwabne wynosiła:
•

odpady niesegregowane – 1062,781 Mg

•

odpady segregowane: 166,23 Mg.
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi według złożonych

deklaracji objętych było ok. 3310 (3380 w 2018 r.), natomiast zgodnie z wykazem ewidencji
ludności, liczba osób zameldowanych wynosiła 5312 osób (5456 w 2018) r. Na
1 zameldowanego/zameldowaną mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało ok. 31,29
kg (28,05 w 2018 r.) selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz ok. 200,07 kg
(177,91 w 2018 r.) zmieszanych odpadów komunalnych.
Zauważalny jest wzrost ilości wytwarzanych odpadów, przy jednoczesnym spadku
ilości mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach.
Pod koniec 2018 roku zaległość w opłatach mieszkańców za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyniosła 121 406,32 zł, zaś na koniec 2019 roku wyniosła
123 785,92 zł. W związku ze wzrostem zaległości Gmina podjęła następujące działania:
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•

Wystawiono upomnienia wzywające do uregulowania należności z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

•

Telefonicznie wzywano mieszkańców do uregulowania należności.

•

Wystawiono tytuły wykonawcze w ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych.

Dzięki podjęciu ww. działań osiągnięto spadek zaległości.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina
zachęcano mieszkańców gminy do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób
selektywny dzięki czemu około 95% gospodarstw domowych gromadziło odpady w sposób
selektywny, zrealizowano inwestycję polegającą na budowie 118 instalacji kolektorów
słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jedwabne w ramach projektu
,,Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne’’, która przyczyni się
do spadku emisji gazów cieplarnianych.

V PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2019 r. wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycji
te dotyczyły:
•

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Kuczewskie, Bartki, Makowskie, gmina
Jedwabne”,

•

„Rozbudowa stacji wodociągowej polegająca na budowie dwóch zbiorników oraz
budowie budynku kontenerowego pompowni w miejscowości Jedwabne”,

•

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Jedwabnem”,

•

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzostowo - Mocarze - Szostaki Burzyn”,

•

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Makowskie - Koniecki”,

•

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Grądy Wielkie - Kamianki”,

•

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Janczewko, Bronaki-Olki,
Bronaki-Pietrasze, Kolonia Grabnik, Jedwabne”.

W poprzednim roku wydano 32 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 11 decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 3 decyzje dotyczące zabudowy
usługowej.
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VI MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców
zmniejszyła się o 79 osób. Tym samym, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 5312 osób,
w tym 2632 kobiet i 2680 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 416 osób,
a liczba mieszkańców – 471,
- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1549 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1880,
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 667, a liczba mieszkańców:
328.
Migracje przebiegały w kierunku miast i związane były ze zmianą miejsca
zamieszkania. Na początek 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 1685 osób, a na terenach
wiejskich 3706 osób. Na koniec 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach
miejskich mieszkało 1645 osób, a na terenach wiejskich 3667 osób.
W 2019 r. narodziło się w naszej gminie 41 osób, w tym 17 dziewczynek i 24
chłopców, a zmarło 54 osoby, w tym 20 kobiet i 34 mężczyzn. Wobec tego ubytek naturalny
w 2019 r. wyniósł -13 osób. Najczęstsze przyczyny zgonów to przyczyny nieznane (zgon
nagły) oraz niewydolność krążeniowo-oddechowa. W 2019 r. nie odnotowano zgonów
niemowląt.
ANALIZA
Z analizy powyższych danych wynika, że zarówno liczba osób zamieszkujących na
terenach miejskich, jak i wiejskich systematycznie spada.
Dodatkowo należy podkreślić, że zdecydowaną część osób migrujących stanowią
ludzie młodzi, którzy pracują poza miejscem zamieszkania oraz osoby zawierające związki
małżeńskie.
Ponadto na terenie naszej gminy obserwowany jest ubytek naturalny, który wynika z
niskiej liczby urodzeń przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby zgonów. Spowodowane jest
to systematycznym wzrostem liczby osób w starszym wieku.
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VII SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W 2019 r. przeciętny czas oczekiwania:
1. Na wydanie dowodu osobistego, na dzień 1 stycznia 2019 r., jak również na dzień
31 grudnia 2019 r. wynosił 21 dni.
2. Na decyzję o warunkach zabudowy – od 45 do 90 dni.
Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego, jak również wydanie decyzji
o warunkach zabudowy w omawianym okresie nie uległ zmianie.
Problematyka Skargowa
Do Burmistrza Jedwabnego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem
w 2019 roku wpłynęło pięć skarg. Rozpatrzenie jednej skargi wynikało z kompetencji
Burmistrza, cztery zostały przekazane do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Jedwabnem.
Poza jedną skargą, pozostałę zostały zarejestrowane i rozpatrzone jako anonimy, ponieważ
nie zawierały żadnych danych wnoszącego. Burmistrz oraz Rada Miejska we wszystkich
przypadkach kierował się zasadą wynikającą z treści§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków, która wskazuje, że „skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska
(nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Jedna skarga, zawierająca szereg zarzutów skierowanych pod adresem Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Nadborach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, została
skierowana do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Jedwabnem. W związku ze wskazywanymi
w skardze licznymi nieprawidłowościami, poza prowadzonymi przez Radę Miejską
w Jedwabnem czynnościami wyjaśniającymi skargę, również Burmistrz Jedwabnego, jako
organ prowadzący, zarządził kontrolę placówki. Część zarzutów była również rozpatrywana
w ramach nadzoru pedagogicznego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Ostateczne
rozstrzygnięcia postępowania skargowego zostały zawarte w Uchwale Nr VI/86/19 Rady
Miejskiej w Jedwabnem z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach. Decyzją organu prowadzącego, odwołana
została ze stanowiska Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nadborach. Placówka otrzymała
do realizacji szereg zaleceń oraz wniosków, których przestrzeganie pozwoli na uniknięcie
podobnych sytuacji w przyszłości.
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VIII POMOC SPOŁECZNA
Beneficjentami pomocy społecznej w 2019 r. było 750 osób (720 w 2018 r.) . Wśród
tych osób 648 (655w 2018 r.) było w wieku produkcyjnym, zaś 102 (65 w 2018 r.) osób
w wieku poprodukcyjnym, w tym 745 (719 w 2018 r.) osób spełniających kryterium
dochodowe. Powyżej kryterium dochodowego 5 osób otrzymało zasiłek celowy.
Na dzień 01 stycznia 2019 r. 304 (357 w 2018 r.) rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne
na dzieci, zaś na dzień 31 grudnia 2019 r. 278 rodzin (346 w 2018 r.). Liczba dzieci, na które
rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 673 (1358 w 2018 r.), na
koniec roku 626 (1228 w 2018 r.). Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. wyniosła 2 458339
zł. (1.494.006,72 zł w 2018 r.), a kwota zasiłków pielęgnacyjnych 310 163,10 zł. (244 523 zł.
w 2018 r.).
Na początek 2019 r. 378 rodzin (414 w 2018 r.) pobierało świadczenie wychowawcze
(tzw. 500+), zaś na koniec 2019 r. było to 461 rodzin (392 w 2018 r.). Kwota łączna
świadczenia w 2019 r. wyniosła 4 827 660,81 zł.
W 2019 roku z pomocy społecznej skorzystało 750 osób. (Dane z dokumentu
„Informacja o realizacji zadań i działalności OPS od I do XII 2019 r.” – Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Jedwabnem.).
1. Zasiłek stały – 22 osoby na łączną kwotę 107 144 zł.
2. Zasiłek okresowy – 91 osób na łączną kwotę 358 753 zł.
3. Zasiłek celowy na zakup żywności – 114 osób na łączną kwotę 176 925 zł.
4. Dożywianie

–

116

dzieci

uczęszczających

do

szkól

podstawowych

i ponadpodstawowych, na łączna kwotę 42 045 zł.
Z dożywiania skorzystało 116 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na kwotę 42045 zł. Ogólny koszt programu od I – XII
w 2019 roku wyniósł 196 230 zł.
Opłacano pobyt w domach pomocy za 7 osób na kwotę 199 799 zł.
Wydane zostały skierowania do otrzymania pomocy w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomocą objęto 379 osób. Pomoc
rozdysponował PKPS w Łomży w postaci: mleka, herbatników, konserw mięsnych, dżemu,
fasoli w puszce, koncentratu pomidorowego, groszku konserwowego z marchewką, oleju
rzepakowego, buraczków konserwowych, kaszy gryczanej, sera.
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Od stycznia 2019 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Jedwabnem wpłynęło 18 Niebieskich Kart. Procedurę wszczęto w 14 rodzinach.
W przypadku 4 kart nie podjęto działań z powodu braku zasadności. W 9 rodzinach
zamknięto procedurę Niebieskiej Karty ze względu na uzasadnione przypuszczenie
o zaprzestaniu stosowania przemocy, bądź po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
Z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 osoby skorzystało z indywidualnych
porad.
W zakresie świadczeń rodzinnych przyjęto 1202 wnioski (941 w 2018 r.):
Od I do XII w 2019 roku na świadczenia rodzinne wydano kwotę 7.357.666 zł., z tego:
1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.318.860 zł. (1.445.007 zł.
w 2018 r.)
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek
dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne – 818.133 zł. (651.592 zł. w 2018 r.).
3. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 32000 zł. (49.000 zł. w 2018 r.).
4. Świadczenie rodzicielskie – 143 321 zł. (158.594 zł. w 2018 r.).
5. Świadczenie „za życiem” – 4 000 zł. (4000 zł. w 2018 r.).
6. Fundusz alimentacyjny – 136 800 zł. (144.513 zł. w 2018 r.).
7. Świadczenie wychowawcze - 4 828 659 zł. (4.577.615 zł. w 2018 r.).
Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny
zasiłek opiekuńczy opłacano składki z tytułu:
1.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 62 176 zł. (45.626 zł. w 2018 r.)

2.

Ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 717 zł. (18.359 zł. w 2018 r.).
W dniu 09.12.2020 r. w Orlikowie rozpoczął działalność Klub „Senior +”.

W odremontowanych pomieszczeniach budynku dawnej miejscowej szkoły spotykają się ze
sobą starsi mieszkańcy naszej gminy. Z wielu atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
korzysta aż 20 osób.

IX OCHRONA ZDROWIA
Na dzień 1 stycznia 2019 r. 16 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dwóch
przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia
w miejscu sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2019 r. – liczba przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie uległa zmianie. W 2019 r. żadnemu
przedsiębiorcy nie odebrano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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W 2019 roku z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wpłynęło 79 710,52 zł. W 2018 r. nie zostały wykorzystane środki finansowe
w wysokości 10950,00 zł. na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. O tą kwotę został zwiększony budżet na rok 2019 r. Zgromadzone środki
przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:
1. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
członków ich rodzin 7200 zł.
Z porad punktu skorzystało – 70 osób, w tym osoby uzależnione od alkoholu,
członkowie ich rodzi oraz ofiary przemocy w rodzinie.
2. Wynagrodzenie

dla

członków

gminnej

komisji

rozwiązywania

problemów

alkoholowych – 18 900 zł.
3. Wynagrodzenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 6000 zł.
4. Szkolenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych –
1400 zł.
5. W Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem przeprowadzona została
Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pt. – Ja za 20 łat, Chce mi się
Chcieć czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. Uczeń Szkoły Podstawowej
w Jedwabnem – za swoją pracę został głównym laureatem - odebrał główną nagrodę
oraz dyplom. Siedmioro uczniów zostało wyróżnionych otrzymali nagrody i dyplomy.
6. Przeprowadzono

programy

edukacyjno

–

profilaktyczne

w

Zespole

Szkół

Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, w Szkole Podstawowej w
Jedwabnem im. Adama Mickiewicza oraz w Szkole Podstawowej w Nadborach –
6442 zł.
7. W Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz w Szkole
Podstawowej w Jedwabnem zorganizowano „ Dzień Dziecka, Dnia Sportu – 1901 zł.
8. Zakupiono książki o tematyce profilaktycznej do Biblioteki Publicznej w Jedwabnem
– 800 zł.
9. Zakupiono komputer i drukarkę dla Posterunku Policji w Jedwabnem w celu
przygotowywania materiałów do przeprowadzenia programów profilaktycznych dla
młodzieży uczącej się . Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych
związanych z zagrożeniem nietrzeźwych kierowców – 5042,59 zł.
10. Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nadborach
uczestniczących w zajęciach sportowych pozalekcyjnych – 500 zł.
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11. Zakup materiałów profilaktycznych DVD dla Szkoły Podstawowej w Nadborach –
399 zł.
12. Dofinansowano plener malarski organizowany w świetlicy wiejskiej w Grądach
Wielkich - 1000 zł.
13. Zakupiono materiały odblaskowe do przeprowadzenia programu edukacyjnego przez
funkcjonariuszy policji w szkołach na terenie gminy „ Bezpieczne wakacje/ferie , w
okresie jesienno – zimowym „Odblaski Biorę w Ciemno” – 1000 zł.
14. Dofinansowano Kino Plenerowe – dla mieszkańców gminy – 2460 zł.
15. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży półkolonie i ferie parafialne – 3846 zł.
16. W czasie wakacji oraz ferii zimowych zorganizowano dla dzieci i młodzieży przez
MGOK w Jedwabnem – 9291,58 zł.
17. Dofinansowano obóz sportowy do Olecka dla 6 lekkoatletów Hasło obozu „ Nie piję,
nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę” – 3200 zł.
18. Dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży w góry na Rekolekcje Oazowe do Białego
Dunajcu – 2000 zł.
19. Dofinansowano warsztaty profilaktyczne dla 7 dzieci

„Wyjazdowe warsztaty

profilaktyczno sportowe „OLIMPIJCZYK” do Balik– 3500 zł.
20. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach o tematyce
profilaktycznej – 2942,76zł.
21. Dofinansowano Festiwal Pieśni Patriotycznych i Harcerskich oraz Przegląd Pieśni,
Kolęd i Pastorałek zorganizowane przez MGOK w Jedwabnem – 2511,16 zł.
22. Doposażono w sprzęt świetlice opiekuńczo wychowawcze na terenie gminy – 4741,66
zł.
23. Dla dzieci korzystających ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych zorganizowano
„Choinkę”, połączone z przekazaniem paczek świątecznych – 3477,47 zł.
24. Opłacono opinię biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłacono
proces sądowy w wys. 483,66 zł.
Ogółem zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę łączną – 89 038,88 zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 18 wniosków
o objęcie leczeniem odwykowym. Komisja przesłuchała wszystkie osoby uzależnione od
alkoholu oraz przeprowadziła rozmowę z 8 członkami rodzin osób zgłoszonych na leczenie
odwykowe. Wobec 1 osoby skierowano wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łomży
o zobowiązanie leczeniem odwykowym. Zgodę na dobrowolne leczenie odwykowe w
punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin
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wyraziło 14 osób. Dwie osoby podjęło dobrowolne leczenie stacjonarne w Wojewódzkim
Ośrodku Profilaktyki i Uzależnień w Łomży.

X WSPIERANIE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i

o

wolontariacie

Rada

Miejska

w

Jedwabnem

Uchwałą

Nr

II/7/18

z

dnia

8 grudnia 2018 r. przyjęła do realizacji w 2019 roku Program współpracy Gminy Jedwabne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniach 10 - 12 września 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu programu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które miały na celu poznanie opinii i uwag dotyczących programu.
Zapisy programu były zamieszczone na stronie internetowej gminy www.jedwabne.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. W ramach prowadzonych
konsultacji żadne organizacje nie wniosły uwag i opinii do projektu programu współpracy.
W roku 2019 współpraca organów samorządu Gminy Jedwabne z organizacjami
odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej. Priorytetowe obszary współpracy
obejmowały sferę zadań z zakresu:
1) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.
2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym m.in:
- reprezentowanie Gminy Jedwabne w przeglądach i konkursach artystycznych,
-

wspieranie

społecznych

i

lokalnych

inicjatyw

kulturalnych,

konkursów

recytatorskich.
3) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym m.in:
− wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród
młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportu,
− wspieranie społecznych i lokalnych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
− wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;
−

szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.

4) Turystyki i krajoznawstwa (promocja walorów turystycznych gminy),.
5) Oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym m.in:
− wspieranie organizacji wolnego czasu i aktywizacji dzieci i młodzieży,
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− wspieranie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
− wspieranie procesów edukacyjnych skierowanych do utalentowanych uczniów.
6) Ochrony i promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.
7) Profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

społecznych,

narkomanii

oraz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. wspieranie organizacji letniego
wypoczynku, podczas którego jest realizowany program profilaktyki uzależnień,
realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii).
8) Pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m. in.:
− współpraca z organizacją charytatywną PKPS w Łomży w rozdysponowaniu
żywności dla najuboższych rodzin. Z pomocy skorzystało 120 rodzin,
− realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych określonych
w Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
− wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej
i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych,
− ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych.
Zlecanie

organizacjom

pozarządowym

realizacji

zadań

publicznych

wraz

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywa się po przeprowadzeniu
otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez gminę konkursach na
realizację zadań publicznych zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na
stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
W 2019 roku nie ogłaszano otwartych konkursów ofert.
Przekazano środki finansowe Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży w kwocie 13 002,00 zł na
dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola.
Ponadto dofinansowano następujące zadania:
1) Pobyt 3 osób w domu pomocy – kwota 96 525,54 złotych wpłacona na Polski
Komitet Pomocy Społecznej w Łomży.
2) Pobyt 1 osoby (od I do II) w domu pomocy społecznej prowadzonego przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach –
kwota 3 215,90 zł.
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3) Pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej Tęczowy Dom prowadzonym
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – kwota 58 300 zł.
4) Pobyt 2 osób od IV-XII w domu pomocy społecznej prowadzonego przez
Fundację „Dwa serca”- kwota 35 767,50 zł.
5) Obóz sportowy w Olecku – zorganizowany dla 8 uczniów gimnazjum w okresie
od 20.08.2019 r. do 30.08.2019 r., kwota 3 200 złotych zapłacona dla Ludowego
Klubu Sportowego Narew – Kurpiewski Łomża.
6) Rekolekcje oazowe do miejscowości Biały Dunajec zorganizowane w okresie od
05.07.2019 r. do 23.07.2019 r. dla 16 dzieci i młodzieży szkolnej, kwota 2000 zł
zapłacona na konto stowarzyszenia Ruch Światło – Życie Diakonia Diecezjalna
w Łomży.
7) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem przystąpiła do
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019” pod hasłem: „Ja za 20 lat, chce mi się
chcieć, czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności” organizowanej przez
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Zakupiono
materiały do przeprowadzenia kampanii w wysokości 1770 zł.
8) Wyjazdowe warsztaty profilaktyczno-sportowe „OLIMPIJCZYK” dla 7 uczniów
Szkoły Podstawowej w Jedwabne w okresie 21.07.2019 - 30.07.2019 do Balik –
3500 zł zapłacono dla CARITAS ŁOMŻA.
W roku 2019 Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem współpracował
z organizacjami pozarządowymi w celu organizacji: konkursów, zajęć z uczniami na
wykonanie dekoracji świątecznych, dokształcania nauczycieli oraz realizacji projektów
i programów.
Do tych organizacji należą:
•

Fundacja ,,ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,

•

Towarzystwo Nasz Dom – organizacja ,,Góry grosza”,

•

Grupa Maspex sp. z o. o. – Akademia Bezpiecznego Puchatka wśród dzieci w wieku
przedszkolnym,

•

Fundacja ,,Być bliżej”,

•

Lokalna Grupa Działania ,,Biebrzański Dar Natury”,

•

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Jedwabnem ,,Bliżej Dziecka”,
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•

Towarzystwo ,,Nasz Dom” – pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej,

•

Ochotniczy Hufiec Pracy w Łomży i Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku,

•

Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku,

•

Caritas Diecezji Łomżyńskiej,

•

Schronisko dla zwierząt ,Arka” w Łomży,

•

Hospicjum Ducha Świętego w Łomży,

•

Kościół parafialny św. Jakuba w Jedwabnem,

•

Fundacja ,,Pomóż Im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci,

•

Szlachetna Paczka.
Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem działa fundacja „Sztuk

i dialogu”, która zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków finansowych na działalność
kulturalną. M-GOK w Jedwabnem współpracuje również z fundacją „Czas lokalny”, która
zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków pozyskiwaniem środków finansowych na
działalność kulturalną, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego oraz ze
Stowarzyszeniem Wędkarskim „Koledzy Karpia”
W 2019 roku Gmina Jedwabne współpracowała również z Łomżyńskim
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Chłopskim Kołem Łowieckim „Sarna”
w Wiźnie, Kołem Łowieckim „Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Ziemi
Łomżyńskiej”, Kołem Łowieckim „Słonka” w Rutkach, Kołem Łowieckim „Czajka”
w Jedwabnem, Stowarzyszeniem Klub Fort w Piątnicy – organizatorem samorządowych
zawodów strzeleckich, Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar
Natury” (składka członkowska na 2019 rok – 5 391 złotych) i innymi. Gmina należy również
do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (składka członkowska w 2019
roku

wyniosła

1 617,30

złotych)

oraz

do

Stowarzyszenia

Łomżyńskie

Forum

Samorządowe (składka członkowska w 2019 r. wyniosła 2 500 złotych).
W ramach współpracy z Gminą Jedwabne organizacje pozarządowe uzyskują
potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają
potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań oraz zgłaszają
propozycje na realizację przyszłych przedsięwzięć.
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W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jedwabne funkcjonuje zakładka
z informacją dot. organizacji pozarządowych.

XI BIBLIOTEKI
Struktura organizacyjna Biblioteki Publicznej w Jedwabnem utrzymuje się na
niezmiennym poziomie do roku ubiegłego. Zatrudnionych jest 3 pracowników w przeliczeniu
2,5 etatu. Wysokość finansowania Biblioteki ogranicza się do środków porównywalnych do
lat ubiegłych. Wydatki gminne na bibliotekę wynosiły 148 230,87 złotych.
Czytelnicy odwiedzający bibliotekę przychodzą nie tylko po książki. Biblioteka
organizuje coraz więcej zajęć i wydarzeń – np. spotkania z pisarzami, wystawy, można także
skorzystać z komputerów.
Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 31.12.2019 roku wynosił 20301
woluminów. Zakupiono 574 wol. książek na kwotę 7536 złotych.
Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej i uczestniczyła w Programie
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Udział w tym programie pozwolił
pozyskać dofinansowanie w kwocie 3400 zł. i zakupiono 204 wol. książek Ze środków
samorządowych zakupiono 335 wol. książek na kwotę 3336 zł. Pozyskano środki finansowe
z Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych kwotę 800 zł. i zakupiono 35
wol. książek.
W bibliotece zarejestrowano 650 czytelników i 5165 wypożyczeń. Bibliotekę
odwiedziło 1677 użytkowników. Biblioteka prenumerowała 20 czasopism,

liczba

udostępnionych czasopism wynosiła 485, zaś z komputerów znajdujących się w bibliotece
skorzystało 246 osób.
Biblioteka systematycznie w miarę posiadanych środków finansowych dokonuje
zakupów nowości wydawniczych i tym zaspokaja potrzeby czytelników. Nowości
wyeksponowane są na oddzielnych regałach. Biblioteka dokonuje zakupów, na bieżąco
wprowadza księgozbiór do komputerowego katalogu bibliotecznego MAK +.
Biblioteka dąży do poprawy, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunki ich
atrakcyjności i aktualności. Zakup księgozbioru dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań
użytkowników.
W ramach promocji Biblioteki organizowane były wycieczki szkolne ze Szkoły
Podstawowej. Celem spotkań było motywowanie uczniów do odwiedzania biblioteki
i czytania książek. Zorganizowano dwa spotkania autorskie:
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− Spotkanie z Marcinem Koziołem, pisarzem i podróżnikiem, autorem książek
o tematyce podróżniczej, przygodowej i detektywistycznej. Po spotkaniu dzieci
zakupiły książki i otrzymały autografy.
− Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci m.in. serii
o Basi. Podczas spotkania autorka nie tylko czytała fragmenty swoich książek,
ale również opowiedziała jak one powstają, skąd bierze pomysły na ich treść
i postacie.
Biblioteka Publiczna w Jedwabnem już po raz drugi wzięła udział w projekcie
realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”, którego
celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Z projektu otrzymano 160 pozycji książkowych. Do końca 2019 roku wydano 139 książek,
wraz z Kartami Małego Czytelnika, do zbierania naklejek. Po zebraniu 10 naklejek czytelnik
otrzymuje dyplom. W naszej bibliotece od października wydano trzy takie dyplomy.
Czytelnikom Biblioteka umożliwia nieodpłatnie korzystanie z komputerów i Internetu.

XII DOMY I OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem prowadzi działalność w zakresie
upowszechniania kultury na podstawie statutu

nadanego uchwałą Rady Miejskiej

w Jedwabnem. Struktura organizacyjna utrzymuje się na niezmiennym poziomie do roku
poprzedniego. Wysokość finansowania placówki ogranicza się do środków porównywalnych
do lat ubiegłych. Wydatki gminne w 2019 roku na działalność wynosiły 340 323,66 zł.
W M-GOK zatrudnionych jest 3 pracowników w przeliczeniu na 2 etaty, oraz w świetlicach
zatrudniono 6 pracowników w przeliczeniu na 3 etaty.
W skład organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą Świetlice Wiejskie
i Koła Gospodyń Wiejskich:
1 Świetlica Wiejska w Grądach Wielkich
2. Świetlica Wiejska w Kuczach Wielkich
3. Świetlica Wiejska w Orlikowie
4. Świetlica Wiejska w Grądach Małych
5. Świetlica Wiejska w Makowskich
6. Świetlica Wiejska w Kotowie Plac
W Świetlicach prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa, a także społecznowychowawcza.
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Stałe formy pracy w M-GOK:
- zajęcia plastyczne - poniedziałek
- zajęcia manualno - rękodzielnicze - wtorek
- zajęcia kulinarne - środa
- zajęcia muzyczno - wokalne - karaoke - czwartek
- zajęcia wyrównawcze - gry stolikowe- piątek
- spotkania harcerskie - gry i zabawy edukacyjno-integracyjne - sobota
Zajęcia są ruchome i dostosowywane do zgłaszanych potrzeb i zainteresowań dzieci
i młodzieży. Zajęcia są bezpłatne i nieobowiązkowe.
❖ VI Powiatowy Przegląd Pieśni, Kolęd i Pastorałek
12 stycznia 2019 roku odbył się VI Powiatowy Przegląd Pieśni, Kolęd i Pastorałek.
Przegląd kultywuje tradycję kolędowania oraz przypomina nieznane i zapomniane polskie
pieśni

bożonarodzeniowe,

które

prezentowane

są

przez

dzieci

i

młodzież

z powiatu łomżyńskiego. W przeglądzie wzięło udział 63 uczestników.
❖ WOŚP
13 stycznia 2019 roku 18 wolontariuszy z 21 DH ,,Agapa-Pomocna dłoń” im. ks. Kazimierza
Lutosławskiego wzięło jak co roku udział w akcji charytatywnej WOŚP zebrano
13 666,50 zł.
❖ Ferie z pasją
Zorganizowano

dla

dzieci

i

młodzieży

z

Gminy

Jedwabne

-

ferie

z

pasją.

Instruktorki codziennie w godzinach od 12.00 do 16.00 prowadziły różnego rodzaju zajęcia
plastyczno -manualne, muzyczno-ruchowe oraz gry i zabawy. Uczestnicy zajęć podczas
ferii z pasją nauczyli się robić:
- „Słodkie bukieciki”, które powstały z cukierków, bibuły i krepiny. W zajęciach wzięło
udział 25 uczestników.
- ,,Coś z niczego” - kartonowe pięknie ozdobione szkatułki na biżuterię. Najpiękniejsze
zostały nagrodzone statuetkami. W zajęciach wzięło udział 30 uczestników.
-

Z wikliny papierowej powstały duże i małe serduszka. W zajęciach wzięło udział

30 uczestników.
Na zajęciach ruchowo-wokalnych w kinie „Feriowe karaoke” uczestnicy mogli: śpiewać,
tańczyć oraz zaprezentować

swoje możliwości podczas zorganizowanego konkursu

muzycznego. Najciekawsze występy nagrodzono statuetkami. W zajęciach wzięło udział
15 uczestników.
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Podczas quizów i gier edukacyjnych: turniej warcabowy, tenis stołowy, ,,Łamigłówkowy
zawrót głowy” wyłoniono 9 zwycięzców, którzy otrzymali statuetki, a pozostali uczestnicy
nagrody pocieszenia (35 uczestników).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne, na których 40 uczestników
przygotowało:
- ,,Kanapki z pomysłem”,
- gofry i babeczki.
Odbyły się także 2 wycieczki do Łomży:
- kino i lodowisko,
- trampoliny i basen.
M-GOK zorganizował w sali kinowej dodatkową atrakcję - kino sferyczne w kopule,
w którym 70 uczestników obejrzało 4 filmy edukacyjne.
Po planowanych zajęciach uczestnicy korzystali również z kawiarenki internetowej,
gry Piłkarzyki oraz gier planszowych i integracyjnych.
❖ XXVI Ogólnopolski Zlot Druha Szarego
W dniach 08-10.03.2019 roku 6 harcerzy z ,,Agapy” wzięło udział w XXVI Ogólnopolskim
Zlocie Druha Szarego - Łomża/Drozdowo. W zlocie uczestniczyło 140 zuchów, harcerzy
i instruktorów z różnych zakątków Polski, a nawet z Irlandii.

Harcerze z ,,Agapy”

przygotowali dla uczestników zlotu konkurs wiedzy o ks. Kazimierzu Lutosławskim.
❖ Wystawa poplenerowa w Galerii N
12 marca 2019 roku o godzinie 18.00 w Galerii N w Łomży odbył się Wernisaż wystawy
zbiorowej malarstwa: Ogólnopolskich Plenerów Malarskich w Jedwabnem. Na wystawie
w Galerii N można było oglądać prace 21 uczestników ubiegłorocznego Pleneru Malarskiego
w Jedwabnem pt. „Słońce, woda, wiatr...”.
❖ Warsztaty rękodzieła pt. ,, Kartki wielkanocne”
W marcu 2019 roku w godzinach 15.30-17.30 odbyły się zajęcia z rękodzieła artystycznego,
podczas których uczestnicy tworzyli metodą Iris Folding kartki świąteczne. Dla Urzędu
Miejskiego w Jedwabnem wykonano również 90 kart wielkanocnych. W zajęciach wzięło
udział 20 uczestników.
❖ Droga Krzyżowa
5 kwietnia 2019 roku 10 harcerzy z ,,Agapy” z pochodniami uczestniczyło we wspólnej
modlitwie ulicami Jedwabnego.
❖ Warsztaty rękodzieła pt. ,, Palmy wielkanocne”
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11 kwietnia 2019 roku w godzinach 15.30-17.30 odbyły się zajęcia z rękodzieła
artystycznego. Wykonano na nich: palmy z bukszpanu, bibuły krepiny i wstążek. W zajęciach
wzięło udział 6 uczestników.
❖ Wystawa wielkanocna
W dniach od 12 do 19 kwietnia 2019 roku w świetlicy w godzinach od 10.00-18.00
można było podziwiać rękodzieło artystyczne w postaci: kart i palm wielkanocnych.
❖ Adoracje
20.04.2019 roku harcerze z 21 DH ,,Agapa - Pomocna dłoń” im. ks. Kazimierza
Lutosławskiego z Chórem szkolnym z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Jedwabnem czuwając śpiewali pieśni adoracyjne przy Grobie Pana Jezusa w kościele
parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba w Jedwabnem (25 uczestników).
❖ Uroczystości 3 - Majowe
Udział harcerzy z 21 DH ,,Agapa-Pomocna dłoń” im. ks. Kazimierza Lutosławskiego
w uroczystościach 3 - Majowych - pełnienie wart i składanie kwiatów.
❖ Majówka z wędką…
Na zaproszenie Stowarzyszenia Wędkarskiego Koledzy Karpia - 12.05.2019 roku
nad stawem w Jedwabnem 10 harcerzy po raz kolejny miało możliwość wędkowania, czyli
świadomego i odpowiedzialnego wędkarstwa, poprzez promocję formuły ZŁÓW I WYPUŚĆ.
Wędkowanie i obcowanie z naturą to jest to, co harcerze lubią najbardziej.
❖ Słodki kwiatek dla mamy… - warsztaty rękodzieła
Dnia 23.05.2019 roku o godz.13.00 z okazji Dnia Mamy zorganizowane zostały warsztaty
rękodzieła artystycznego - ,,Bibułkarstwo”. Miłą niespodzianką dla mam były darmowe
zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i twarz. W zajęciach wzięło udział 6 uczestników.
❖ Warsztaty wizażu
23 maja 2019 roku zorganizowano warsztaty wizażu i pokaz kosmetyczny dla Pań z Miasta
i Gminy Jedwabne. W zajęciach wzięło udział 10 uczestników.
❖ Dzień Dziecka
1 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 odbył się Dzień Dziecka zorganizowany
we współpracy z Stowarzyszeniem Wędkarskim ,,Koledzy Karpia” nad Stawem nr 1
w Jedwabnem.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, wszyscy pod
czujnym okiem instruktorek i harcerzy brali udział w:
- w torze przeszkód,
- przeciąganiu liny,
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- twisterze plenerowym,
- pląsach harcerskich,
- węzłach,
- gorącym kubku,
- skakaniu w workach,
- malowaniu w grupie itp.
Popularnością cieszyły się też baloniki, z których dzieci uczyły się modelować
i skręcać: kwiatki, pieski, miecze itp.
Nad
w

kolejną

atrakcją

Jedwabnem,

czuwał

który

druh

rozpalił

Maciej

ognisko

z
i

Ochotniczej
do

końca

Straży

Pożarnej

imprezy

dbał

o bezpieczeństwo uczestników.
W trakcie Dnia Dziecka dzieci i młodzież miały możliwość nauki wędkowania pod czujnym
okiem

wędkarzy

ze

Stowarzyszenia

Wędkarskiego

,,Koledzy

Karpia”

w Jedwabnem. Po złowieniu ryb na buziach ,,początkujących wędkarzy” gościł uśmiech
i duma gdy prezentowali swoje ,,okazy” dla rodziców i wszystkich zgromadzonych.
W imprezie wzięło udział około 80 uczestników.
❖ Warsztaty rękodzieła - Kartki dla Taty…
13.06.2019 roku o godz.13.00 odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Tym razem
były to zajęcia wykonywania kartek okolicznościowych metodą Iris folding i Quilling.
W warsztatach wzięło udział 5 uczestników.
❖ Wakacje
Od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku codziennie od godziny 11.00 dzieci i młodzież brały
udział w zajęciach: plastycznych, manualno - rękodzielniczych, kulinarnych, muzyczno
- wokalnych - karaoke, grach stolikowych, grach i zabawach edukacyjno-integracyjnych.
Zajęcia były ruchome i dostosowywane do potrzeb i zainteresowań uczestników (każdego
dnia z zajęć korzystało ok. 10 uczestników).
❖ Półkolonie dochodzące
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem młodzież skorzystała z półkolonii
dochodzących. Poza licznymi atrakcjami „na miejscu”, został zorganizowany wyjazdu do
Piątnicy na Forty. Zwiedzano bunkry i muzeum z przewodnikiem, strzelano do celu. Później
był McDonald i seans w kinie Milenium w Łomży pt. „Król Lew”. W ramach półkolonii
została również zorganizowana wycieczka do Ruciane Nida. Tam atrakcją był godzinny rejs
statkiem po jeziorze i zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
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❖ Plener malarski
Od 29 lipca do 04 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbył się
Plener Malarski. Dzieci i młodzież brała udział w zajęciach plastycznych plenerowych
(10 uczestników)
❖ Biesiada nad Stawem nr 1
Zorganizowanie ze Stowarzyszeniem Wędkarskim Koledzy Karpia ogniska i biesiady dla
uczestników pleneru (ok. 40 uczestników).
❖ Wystawa poplenerowa
4 sierpnia 2019 roku odbyła się wystawa obrazów malarzy XI Pleneru przed budynkiem
M-GOK w Jedwabnem (ok. 50 uczestników).
❖ Dni Jedwabnego
Trzydniowa, integracyjna impreza, organizowana cyklicznie dla mieszkańców Gminy
Jedwabne. Przygotowania trwają zwykle już od stycznia każdego roku. W 2019 roku po raz
pierwszy nawiązano współpracę z nowopowstałymi w Gminie Jedwabne Kołami Gospodyń
Wiejskich.
❖ Akcja Naborowa
14 września 2019 roku odbyła się zbiórka Naborowa połączona z XV Urodzinami
21 DH ,,Agapa-Pomocna dłoń” im. ks. Kazimierza Lutosławskiego. Uczestniczyło 25 osób.
❖ Wernisaż poplenerowy
6 października 2019 roku odbył się Wernisaż XI Pleneru malarskiego pod hasłem
„Odkrywamy siebie” - uczestniczyło około 30 osób. Przez miesiąc wystawa była
udostępniana dla zwiedzających.
❖ V Festiwal Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej
W sobotę 16.11.2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbył się
V Festiwal Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej. Celem festiwalu jest pielęgnowanie
kulturowego dziedzictwa kraju oraz wspieranie wychowania patriotycznego młodego
pokolenia

poprzez

formy

aktywności

artystycznej.

W

festiwalu

wzięło

udział

38 wykonawców oraz liczne grono widzów.
❖ Gminny Konkurs na Stroik Świąteczny / Ozdobę Choinkową
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Do konkursu zostały zgłoszone 53 prace (stroiki świąteczne i ozdoby choinkowe). Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 10 grudnia 2019 roku
o godz. 12.00
❖ Warsztaty bożonarodzeniowe
10 grudnia 2019 roku odbyły się zajęcia z tworzenia choinek różnymi metodami.
Pod czujnym okiem instruktorek powstały piękne choinki z makaronu, koralików, szyszek,
orzechów, wstążek, bibuły itp., które uczestnicy zabrali ze sobą.
Celem zachęcenia dzieci, młodzieży i dorosłych do wszystkich form proponowanych
przez M-GOK w Jedwabnem wszystkie informacje o: spotkaniach, konkursach, imprezach,
warsztatach, zajęciach itp. organizowanych przez M-GOK w Jedwabnem zamieszczane są na
stronach

internetowych

społecznościowych

Facebook

www.naszakultura.pl,
(mgokjedwabne,

21

www.jedwabne.pl,
DH

Agapa

-

portalach

Pomocna

dłoń

im. ks. Kazimierza Lutosławskiego) oraz formie papierowej: plakaty, zaproszenia, ulotki
oraz na tablicach ogłoszeń w M-GOK w Jedwabnem, przy Urzędzie Miejskim w Jedwabnem,
Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem, świetlicach wiejskich oraz okolicznościowo
czytane są również w Kościele św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem podczas ogłoszeń.

XIII EDUKACJA
W Gminie Jedwabne funkcjonują dwie placówki oświatowe. W Jedwabnem w 2019 r.
funkcjonowała szkoła podstawowa, szkoła branżowa, liceum ogólnokształcące, punkt
przedszkolny oraz wygaszane gimnazjum. Od dnia 01 września 2019 r., na mocy uchwały
Rady Miejskiej w Jedwabnem, wszystkie szkoły skupia obecnie Zespół Szkół
Samorządowych.
Drugą placówką oświatową jest Szkołą Podstawowa w Nadborach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JEDWABNEM

Jeden uczeń gimnazjum korzystał z nauczania indywidualnego (rok szkolny 2018/2019).
Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:
- Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem: 1 066 969,08 zł
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- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem: 3 635 967,71 zł
- Branżowa Szkoła I stopnia w Jedwabnem: 266 527,61 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem: 102 815,40 zł
- Punkt Przedszkolny w Jedwabnem: 411 202,26 zł
Wydatki gminne na oświatę wynosiły 5 483 482,06 zł
We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło:
−
−
−
−

12 uczennic i uczniów liceum ogólnokształcącego,
21 uczennic/uczniów w szkole branżowej,
327 uczniów szkoły podstawowej
91 uczniów punktu przedszkolnego i 39 uczniów ,,0”.

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego - 490 uczniów,
a dodatkowego języka obcego – rosyjskiego – uczyło się 194 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy Szkoły Podstawowej w Jedwabnem uczęszczało w 2019 r. średnio 15 osób.
Najwięcej w klasie Va – 25 uczniów, najmniej w klasie IV b – 14 uczniów.
Do jednej klasy Branżowej Szkoły I stopnia w Jedwabnem uczęszczało w 2019 r. średnio
7 osób. Najwięcej w klasie I BS – 8 uczniów, najmniej w klasie II BS – 6 uczniów w klasie.
Do jednej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem uczęszczało średnio w 2019
roku 12 osób.
Do jednego oddziału Punktu Przedszkolnego uczęszczało średnio w 2019 r. - 23 uczniów.
Do jednej klasy Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem
uczęszczało w 2019 r. średnio 18 osób. Najwięcej w klasie IIIb – 20 uczniów, najmniej
w klasie IIIc – 14 uczniów (rok szkolny 2018/2019).
W Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem zatrudniono 41,23 etatów nauczycielek
i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) i 5 etatów w Punkcie Przedszkolnym
w Jedwabnem.
W Branżowej Szkole w Jedwabnem zatrudniono 2,68 etaty nauczycielek i nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 0,33 etatu
nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 0,44 etatu nauczycieli mianowanych, 1,9 etatu
nauczycieli dyplomowanych.
W Liceum Ogólnokształcącym w Jedwabnem zatrudniono 3,72 etaty nauczycielek
i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0 nauczycielek/nauczycieli stażystów,
0,72 etatu nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 1 etatu nauczycieli mianowanych,
2 etatu nauczycieli dyplomowanych.
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W Szkole Podstawowej (w tym oddział ,,0’) w Jedwabnem zatrudniono 35,83 etaty
nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0 nauczycielek/nauczycieli
stażystów, 3,61 etatu nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 4,56 etatu nauczycieli
mianowanych, 27,66 etatu nauczycieli dyplomowanych.
W Punkcie Przedszkolnym w Jedwabnem zatrudniono 5 etaty nauczycielek i nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 1 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 1 etatu
nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 2 etatu nauczycieli mianowanych, 1 etat
nauczycieli dyplomowanych.
W Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem w ciągu 2019 r. zatrudniono 41,23
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela
przypada średnio 12 uczennic i uczniów.
Nie miały miejsca egzaminy maturalne z uwagi na brak uczniów liceum.
Nie było osób w wieku 18-24 z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym, które
nie kontynuowały nauki.
Uczennic i uczniów, stanowiących 51 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało
do szkoły dzięki organizowanym przez gminę środkom transportu publicznego.
Szkoły ukończyło w 2019 roku 106 osób (w tym 54 uczniów publicznego gimnazjum,
15 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 37 uczniów szkoły podstawowej). Wszyscy
uczniowie otrzymali promocję od następnej klasy.
W Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem w 2019 r. funkcjonowała biblioteka.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 19.336 woluminów, zaś na koniec roku –
20.668 woluminów. W przeliczeniu na 1 ucznia, łączna liczba woluminów wynosiła 60 na
dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 57 na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2019 r. biblioteka zapewniła
możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD. Zbiory audiowizualne w 2019 r. pozostały
w niezmienionej ilości. W ciągu roku z usług biblioteki szkolnej skorzystało 369 uczniów,
którzy skorzystali łącznie z 4551 woluminów. Biblioteka szkolna zatrudniała 3 pracowników
- nauczycieli. W ciągu roku struktura zatrudnienia pozostała niezmieniona. Biblioteka nie
zapewniała katalogów on-line.
W 2019 r. biblioteki zorganizowały następujące wydarzenia:
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów recytatorskich, plastycznych, pięknego
czytania, wiedzy o Adamie Mickiewiczu, przekonaj do czytania,
- kontynuowanie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – głośne czytanie wybranym klasom
przez zaproszonych gości,
- projekcja filmów historycznych klasom piątym w bibliotece,
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- przygotowywanie wystaw i gazetek okolicznościowych,
- współorganizacja warsztatów dekorowania pierników,
- współpraca w ramach innowacji ,,Most Pokoleń” – przygotowanie Dnia Babci i Dnia
Dziadka, Czytanie łączy pokolenia, warsztaty rękodzieła wielkanocnego,
- ,,Randka z książką” – walentynki w bibliotece szkolnej (konkurs na wiersz o tematyce
miłosnej, konkurs połącz w pary),
- pasowanie na czytelnika,
- Nocny Maraton Czytelniczy, Escape Room,
- spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem i z Zofią Stanecką,
- bicie rekordu w czytaniu w jednym momencie – akcja ,,Jak nie czytam, jak czytam”.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH

Nazwa zespołu/szkoły/
placówki

Szkoła Podstawowa
w Nadborach

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

1
1
5
7

8
6
39
53

Oddział czterolatków
„0”
Kl. I- VIII
Razem

W szkole zatrudnionych było 17 nauczycieli i dwóch pracowników obsługi.
W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły

było dowożonych 21 uczniów, którzy przed

odwozem oczekiwali w świetlicy szkolnej.
Szkoła zapewniła uczniom z trudnościami wymowy zajęcia z logopedą w ilości 4 godziny
tygodniowo, dla uczniów z orzeczeniami zostały zorganizowane 4 godziny rewalidacji oraz
jeden uczeń miał zajęcia indywidualne – 10 godzin tygodniowo.
Szkoła uczestniczyła w kilku projektach edukacyjnych a mianowicie:
„Program dla szkół „
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej programu dla
szkół (Dz. U. z 2019r., poz. 1576) i Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku
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szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Nadborach została zakwalifikowana do w/w
programu. Dzieci regularnie uczęszczające do klas I-V otrzymały owoce i warzywa
(komponent owocowo - warzywny), a także otrzymały mleko i produkty mleczne (komponent
mleczny).Unijny program dla szkół ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania
i zrównoważonej diety poprzez dystrybucję owoców, warzyw i przetworów mlecznych,
proponując jednocześnie programy edukacyjne dotyczące rolnictwa i dobrego odżywiania.
Nabywanie zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat jest bardzo ważne.
Dzięki unijnemu programowi dla szkół nasi młodzi obywatele będą mogli korzystać nie tylko
z wysokiej jakości produktów europejskich, lecz również zdobywać wiedzę o żywieniu,
rolnictwie, produkcji żywności i o ciężkiej pracy. Program będzie dalej realizowany.
„Trzymaj formę”
Program propagujący zdrowy styl życia, promujący zbilansowane odżywianie oraz
aktywnością fizyczną. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność
indywidualną i wolny wybór jednostki. Działania podejmowane podczas realizacji programu
zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia
i aktywności fizycznej na zdrowie. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu,
która dla młodych ludzi stanowi ciekawe wyzwanie i szanse współpracy z innymi. Udział
w programie pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.
Pozwala wspólnie osiągnąć założony cel, wpływa na proces zdobywanie nowej wiedzy oraz
doświadczenia, a także pozwala wykształcić umiejętność radzenia sobie z zagadnieniem
problemowym. Program skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych.
”Nie pal przy mnie, proszę”
Adresaci programu:
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Cele szczegółowe programu:
- uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia;
- kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;
- uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
- uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym
paleniem;
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- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich
palą.

„Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę
w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia,
uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na
drodze, w Internecie i w czasie zabawy.
„Aktywna tablica"
W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna
tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe w kraju oraz szkoły za granicą.
Przystępując do programu nasza szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 17 500 zł na zakup
pomocy dydaktycznych: dwóch tablic interaktywnych, dwóch laptopów, urządzenia
wielofunkcjonalnego.
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym
nowoczesnych

pomocy

dydaktycznych,

wybranych

przez

szkołę

zgodnie

z

jej

zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez
zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Dentobus
Mobilny gabinet stomatologiczny wyposażony w specjalistyczny sprzęt dociera do małych
miejscowości, gdzie dostęp do gabinetów jest ograniczony. Program jest realizowany dzięki
wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest całkowicie bezpłatny dla szkół i rodziców.
Świadczenia realizowane w Dentobusie:
- przegląd stomatologiczny;
- fluoryzacja;
- lakowanie zębów;
- zdjęcie RTG;
- zapobieganie próchnicy.
Program będzie realizowany przez 3 lata.
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Programu „SKAUT”
W ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży, powstał projekt "SKAUT". Jest to niezwykle istotny program
docelowo uzupełniający projekty stanowiące fundament spójnej piramidy szkoleniowej takie
jak Rządowy Program KLUB, SKS czy też Narodowa Baza Talentów. Inicjatywa zakłada
organizację systemu ogólnopolskiej sieci skautów m.in. przeprowadzanie badań poziomu
sprawności fizycznej potwierdzających predyspozycje do uprawiania określonych sportów.
Również uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły wzięli udział w tym rządowym projekcie.
„Cyberprzemoc w sieci”
Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy
wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw.
Cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci
często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich
konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność
krzywdy doznanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza
możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją nawet, jeśli pozornie jest ona błaha. A to może
prowadzić już do prawdziwej tragedii.
Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu,
jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę.
Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie
ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego
typu działań, zarówno dla ich ofiary, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych
zajęć, powinno być wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz
zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

W zakresie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów szkoła prowadziła w roku
szkolnym
2019/ 20120 zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
− kółko historyczne dla klas V– 6 osoby;
− z języka angielskiego dla klas VII– 3osób;
− matematyczne dla uczniów klasa VIII – 3 osób;
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− język polski dla uczniów klas IV - 3 osób;
− udział uczniów w konkursach organizowanych przez Podlaskiego Kuratora
Podlaskiego”;
− matematyczno - przyrodnicze – klasa II-III-3.
W zakresie pomocy w przezwyciężaniu specyficznych trudności w nauce szkoła
prowadziła w roku szkolnym 2019/ 2020 zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze:
W roku szkolnym 2019/2020 z zajęć korzystało:
− matematyka klasy II-III – 8 osób;
− język polski dla uczniów klas IV - 3 osoby;
− matematyka klasa V – 4 osoby;
oraz zajęcia logopedyczne, z których korzysta obecnie 10 osób i zajęcia rewalidacyjno –
wychowawcze – 3 osoby; matematyczne klasa II-III- 3.
Rozwojowi czytelnictwa w szkole służą działania:
Uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka otrzymała
dofinansowanie na zakup nowości wydawnictw i lektur szkolnych. Zakupiono 179
woluminów na sumę 3 100zł. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom – chętni rodzice
czytali

dzieciom

w

szkole.

Prowadzenie

lekcji

czytelniczych.

„Upowszechnianie

czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów”. Prowadzenie kiermaszów
książek przy współpracy z wydawnictwami „Drugi Tom”. Udostępnienie zasobów
czytelniczych rodzicom. Zakup książek w ramach programu rządowego „Książki moich
marzeń”.
W ramach działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią:
1. Odbyły się spotkania z przedstawicielami policji na temat:
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie”.
2. Zapoznano uczniów z regulaminami sali komputerowej, świetlicy i biblioteki.
3. Program „ Cyberprzemoc w sieci”.
4. Została przeprowadzona próbna ewakuacja w szkole.
5. Zapoznano z przepisami p-poż.
6. Odbyło się spotkanie strażaków OSP w Jedwabnem z uczniami naszej szkoły.
7. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych organizowanych przez KRUS
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„Bezpiecznie na wsi”, „ Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”- Celem konkursu
jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych
zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz
popularyzowanie

wykazu

czynności

szczególnie

niebezpiecznych

związanych

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
8. Udział w Konkursie „Się gra się ma”, „Odlotowy Playroom”, który został objęty
honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Program ma na celu promowanie
zajęć integracyjnych dla dzieci w świetlicach oraz popularyzowanie wśród dzieci gier
planszowych, jako kreatywną formę nauki poprzez wspólną zabawę oraz jako
wartościowy i atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Organizatorom zależy na
tym, aby świetlica była miejscem nowoczesnym, kolorowym i przede wszystkim
sprzyjającym prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi dzieci.
W zakresie poczucia własnej wartości i kształtowania postawy szacunku i zrozumienia
wobec odmienności szkoła podjęła następujące działania:
1. Spotkania z psychologiem.
2. Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na spektakl pt. "Brzydkie Kaczątko".
3. Przedstawienie - teatrzyk, „Kto jest najpiękniejszy”. W historii o leniwym, pięknym
motylu uczniowie mogli zobaczyć wielu różnych bohaterów. Historia mówiąca
o poszukiwaniu swojego świata wartości.
4. Promowanie własnej wartości i umiejętności dokonywania trafnych wyborów na
zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych.
5. Stosowanie się do praw i obowiązków ucznia panujących w szkole.
6. Tolerancja i dyskryminacja – tematyka zajęć lekcyjnych i godzin wychowawczych.
7. Integracja dzieci podczas wspólnych imprez i uroczystości szkoły: andrzejki,
mikołajki, zabawa choinkowa - wszyscy uczniowie otrzymują jednakowe prezenty
podczas zabawy choinkowej, mikołajek, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet.
8. Udział w akcja charytatywnych „Góra grosza”.
9. Zbieranie nakrętek na wózek dla dziecka niepełnosprawnego.
10. Kartki bożonarodzeniowe- zbiórka pieniędzy dla fundacji „ Obrona życia człowieka”,
Program „Szlachetna paczka” zbieranie produktów, ubrań, zabawek, pieniędzy dla
rodzin najbiedniejszych (pomoc wytypowanym rodzinom).
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W kultywowaniu tradycji patriotycznych w szkole odbyły się:
1. Akademie i apele szkolne poświęcone m.in.:
− rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji Związku Radzieckiego na Polskę;
− w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta" uczniowie naszej
szkoły wraz z opiekunami odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu
w Burzynie;
− 101 rocznica odzyskania niepodległości - uroczysty apel upamiętniający 101 rocznicę
odzyskania niepodległości;
− szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji " Szkoła do hymnu";
− wycieczka do Muzeum Diecezjalnego w Łomży;
− tematyka zajęć lekcyjnych związana z kształtowaniem postawy patriotycznej;
− gazetki tematyczne.
W ramach ochrony przyrody przed zagrożeniem szkoła podejmowała działania:
1. Sprzątanie Świata.
2. Czyste powietrze.
3. Segregacja odpadów – tematyka zajęć lekcyjnych.
4. Gazetki tematyczne.
W celu wzmacniania więzi rodzinnych szkoła podejmowała następujące działania:
1. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom – chętni rodzice czytali dzieciom
w szkole.
2. Wspólne pieczenie ciast i ciasteczek.
3. Organizacja Dnia Babci i Dziadka
4. Udział rodziców w organizacji imprez i uroczystości szkolnych:
− ślubowanie oddziału czterolatków i oddziału zerowego;
− ślubowanie klas I;
− mikołajki;
− andrzejki;
− choinka szkolna;
− wspólne pieczenie ciastek.
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W celu rozbudzania poczucia więzi ze społecznością szkolną i środowiskową szkoła
podejmowała działania:
Organizowanie spotkań w ramach pedagogizacji rodziców.
− udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych;
− wspólne kiermasze świąteczne;
− wspólne pieczenie pierników;
− wspólne sprzątanie pomieszczeń szkolnych;
− zapraszanie organu prowadzącego na uroczystości szkolne.
Szkoła współpracowała z instytucjami – partnerami szkoły:
Policja: spotkania z przedstawicielami policji na temat:
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie” - wyposażenie dzieci w odblaski.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży:
− badanie uczniów z trudnościami w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności
poprzez przebadanie w poradni.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup piłek na zajęcia wychowania fizycznego.
Ośrodek Zdrowia w Jedwabnem - fluoryzacja zębów, higiena osobista, bilanse uczniów.
Urząd Miasta w Jedwabnem:
− udział przedstawicieli władz gminnych w uroczystościach szkolnych;
− dofinansowanie do projektów edukacyjnych;
− dofinansowanie do wyjazdów uczniów do Szkoły w Jedwabnem w ramach projektu
„Skaut’;
− promocja szkoły na stronie internetowej gminy.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury: udział w konkursach organizowanych przez GOK, np.
Przegląd kolęd i pastorałek, konkursy plastyczne, wystawy okazjonalne. W konkursie na
stroik świąteczny zostały nagrodzone dwie uczennice z naszej szkoły. W kategorii klas I-III
Szkoły Podstawowej uczennica z klasy II zajęła 3 miejsce, natomiast w kategorii klas IVVIII nasza uczennica z klasy V zajęła miejsce 1.
Parafia Rzymsko – Katolicka: udział księży w uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie
i zakończenie roku szkolnego, wigilia szkolna, jasełka, Dzień Edukacji Narodowej).
KRUS: udział w prelekcjach dotyczących zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie
rolnym, organizacja konkursu plastycznego pt. ”Bezpiecznie na wsi”, „Nie Ryzykujesz, gdy
zwierzęta znasz i szanujesz”.
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XIV OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem jest włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. W roku 2019 dysponowana była przez stanowisko kierowania
Państwowej Straży Pożarnej w Łomży do 53 zdarzeń, z czego 26 wyjazdów to pożary,
26 wyjazdów to miejscowe zagrożenia, 1 wyjazd to alarm fałszywy.
Na koniec 2019 roku OSP Jedwabne liczyła 27 członków, z czego 17 członków
wyznaczonych

do

zadań

operacyjno-technicznych

tj.

spełniających

wymagania

bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (posiadających odpowiedni wiek,
przeszkolenie pożarnicze wraz z przeszkoleniem bhp, aktualne badania lekarskie oraz
ubezpieczenie NW). Szkolenie podstawowe strażaka ratownika posiada 17 druhów, szkolenie
dowódców 5 osób, szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy 5 ratowników. Szkolenie
z zakresu ratownictwa technicznego posiada 11osób.
W 2019 roku druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w następujących szkoleniach:
− szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP odbyło 3 strażaków
W 2019 nasza jednostka otrzymała dofinansowanie:
− z budżetu Gminy Jedwabne 366 065,09 z czego 233 760,00 z przeznaczeniem na
modernizację remizy;
− z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek
OSP – 43 000,00;
− od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości
bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego - 44 000,00;
− z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - 6 666,60;
− od Komendanta Głównego PSP ze środków z zakładów ubezpieczeniowych
150 000,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację remizy.
Na wyposażeniu OSP znajdują się trzy samochody: Jelcz, Volvo oraz Mercedes, łódź ratownicza
oraz sprzęt do ratownictwa drogowego jak i niezbędny sprzęt do przeprowadzania akcji ratowniczogaśniczych.
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XV RADA MIEJSKA
Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprze wybory
i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami Gminy
Jedwabne są:
❖ Rada Miejska w Jedwabnem – jako organ stanowiący i kontrolny.
❖ Burmistrz Jedwabnego – jako organ wykonawczy.
W skład Rady Miejskiej w Jedwabnem wchodzi piętnastu radnych. Pracą rady
kieruje
• Przewodniczący Rady - Andrzej Górski;
przy pomocy
• Wiceprzewodniczącego Rady - Zbigniewa Bagińskiego.
Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy. Rada kontroluje działalność Burmistrza Jedwabnego oraz gminnych
jednostek organizacyjnych:
− Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem;
− Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem;
− Biblioteka Publiczna w Jedwabnem;
− Szkołą Podstawowa w Nadborach;
− Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem.
Do realizacji zadań, określonych ustawą z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, Rada powołała ze swojego grona komisje stałe:
− Komisja Rozwoju z jej Przewodniczącym Wojciechem Grabowskim;
− Komisja Rewizyjna, Skarg, Wniosków i Petycji z jej Przewodniczącym
Mariuszem Zapert.
W 2019 roku Przewodniczący zwołał 13 sesji Rady, z czego 9 sesji, jako
sesja zwyczajna, zaś 4 sesje, jako sesja nadzwyczajna. Sesje nadzwyczajne
zwołane zostały na wniosek Burmistrza Jedwabnego, złożony na podstawie
przysługującego uprawnienia na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca
1990 roku o samorządzie gminnym. Zwołanie sesji nadzwyczajnej wynikało
każdorazowo z zaistniałej nagłej potrzeby podejmowania działań,
wymagających pilnych i jednocześnie ważnych dla dobra mieszkańców lokalnej
społeczności decyzji. Tego typu sytuacje były zawsze doskonałym obrazem
współdziałania organu wykonawczego z organem stanowiącym, a jednocześnie
obrazem chęci i woli radnych do budowania pozytywnego wizerunku rady, jako
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organu kolegialnego. W 2019 roku współpraca organów gminy w tym zakresie
przebiegała na zasadzie zrozumienia i woli wzajemnej współpracy.
Sesje Rady Miejskiej w Jedwabnem odbywają się z przy udziale sołtysów
sołectw Gminy Jedwabne. Gmina skupia na swoim obszarze 46 jednostek
pomocniczych. Z przykrością należy stwierdzić, że na koniec 2019 roku
w czterech sołectwach mieszkańcy nie potrafili dojść do porozumienia
w sprawie wyboru swojego przedstawiciela. Sołtys jest osobą, która poprzez
swoją społeczną działalność, uczestnictwo w obradach organów kolegialnych
gminy, jest głosem mieszkańców przed radą, wójtem w sprawach dotyczących
zaspokajania ich zbiorowych potrzeb.
Radni Rady Miejskiej w Jedwabnem przyjęli w 2019 roku łącznie 118
uchwał. Każdy projekt uchwały był zawsze omawiany przez radnych
uczestniczących w posiedzeniach Komisji Rozwoju. W skład Komisji Rozwoju
wchodzą wszyscy radni Rady Miejskiej w Jedwabnem. Jest to bardzo dobra
praktyka, która pozwalała na zapoznanie się przez całą Radę ze wszystkimi
projektami uchwał, ich omawianie, przyjmowanie proponowanych zmian
i poprawek. Wielokrotnie radni w trakcie posiedzenia Komisji Rozwoju
podejmowali decyzję o wycofaniu z porządku sesji projektu uchwały,
wskazywali obszary i zagadnienia wymagające ich zdaniem ponownej analizy.
Wszystkie tego typu działania wpływały pozytywnie na proces tworzenia przez
Radę Miejską w Jedwabnem przepisów prawa miejscowego w stopniu
pozwalającym uniknąć ich uchylania przez organy nadzoru.
Transmisje z obrad sesji, protokoły, uchwały Rady Miejskiej dostępne są
na stronie internetowej BIP Gminy Jedwabne.

Raport opracowano na podstawie danych przekazanych przez:
1. Dyrekcję Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem.
2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach.
3. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
4. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.
5. Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem.
6. Kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
7. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedwabnem.
8. OSP w Jedwabnem.
9. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
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