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I. WSTĘP 

Na podstawie  art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) Wójt  Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy  raport o 

stanie gminy za rok poprzedni. W roku bieżącym, w związku z ogłoszonym stanem 

epidemicznym termin ten został wydłużony  zgodnie z  art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) o 60 dni. 

Raport o stanie Gminy Kulesze Kościelne obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 

poprzednim, w tym  realizację uchwał Rady Gminy, programów, strategii i polityki społecznej. 

Niniejszy dokument stanowi kompleksowe podsumowanie działalności organu wykonawczego 

jakim jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne w roku 2019.  

Raport sporządzony został na podstawie przekazanych informacji przez kierowników jednostek 

organizacyjnych, kierowników  referatów oraz pracowników Urzędu Gminy Kulesze 

Kościelne. 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 Gmina Kulesze Kościelne jest to gmina wiejska położona w województwie podlaskim, 

w powiecie wysokomazowieckim. W granicach gminy znajdują się 32 miejscowości wiejskie, 

każda o statusie sołectwa. Od północy graniczy z gminami Rutki i Kobylin-Borzymy,                            

od zachodu z gminą Kołaki Kościelne, od południa z gminą Wysokie Mazowieckie,                                       

od wschodu z gminą Sokoły. 

 

 Powierzchnia  gminy  wynosi 115,5 km2, co stanowi 9,05%  powierzchni  powiatu  

wysokomazowieckiego, a także 0,57% powierzchni województwa podlaskiego. Gmina Kulesze 

Kościelne leży pomiędzy  drogą  krajową  nr  8  Warszawa –Białystok,  drogą  nr  66  Zambrów 

–Wysokie Mazowieckie –Bielsk  Podlaski  oraz  po  północnej  stronie  linii  kolejowej  

Warszawa –Białystok. 

 Gmina Kulesze Kościelne to miejsce przyjazne środowisku i integracji społeczeństwa, 

charakteryzująca się wyspecjalizowanym, nowoczesnym rolnictwie oraz pięknymi wiejskim 

widokami.  

 

 

    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wysokomazowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82ectwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rutki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobylin-Borzymy_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82aki_Ko%C5%9Bcielne_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysokie_Mazowieckie_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soko%C5%82y_(gmina)


4 
 

   
 

Gminę  Kulesze Kościelne obejmują 32 sołectwa, jako jednostki pomocnicze gminy: 

1. Chojane- Bąki, 

2. Chojane- Gorczany,  

3. Chojane- Pawłowięta,  

4. Chojane- Piecki,  

5. Chojane- Sierocięta, 

6. Chojane- Stankowięta,  

7. Czarnowo- Biki,  

8. Faszcze,  

9. Gołasze Mościckie,  

10. Gołasze-Dąb,  

11. Grodzkie Szczepanowięta,  

12. Kalinowo- Solki,  

13. Kulesze Kościelne,  

14. Kulesze-Litewka,  

15. Kulesze Podlipne,  

16. Kulesze-Podawce,  

17. Leśniewo-Niedźwiedź,  

18. Niziołki-Dobki,  

19. Nowe Grodzkie, 

20. Nowe Kalinowo,  

21. Nowe Wiechy,  

22. Nowe Wykno,  

23. Stara Litwa,  

24. Stare Grodzkie,  

25. Stare Kalinowo, 

26. Stare Niziołki,  

27. Stare Wykno,  

28. Stypułki-Giemzino,  

29. Tybory Uszyńskie,  

30. Wnory-Pażochy,  

31. Wnory-Wiechy,  

32. Wnory-Wypychy. 
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Mapa gminy Kulesze Kościelne: 

 

 Na początku 2019 roku stan ludności na terenie gminy Kulesze Kościelne wynosił 3149 

osób, natomiast stan mieszkańców na 31 grudnia wyniósł 3113, czyli w ciągu roku ubyło                    

36 osób.  

Według wieku i płci stan mieszkańców kształtował się następująco: 

Mężczyźni – stan 1578: 

- liczba mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym ( 0-do 17 lat ) – 301, 

- liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym ( 18-60 lat ) – 1039, 

- liczba mężczyzn w wieku poprodukcyjnym ( powyżej 60 lat ) – 238, 

 

Kobiety – stan 1535: 

- liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym ( 0-do 17 lat ) – 315, 

- liczba kobiet w wieku produkcyjnym ( 18-60 lat ) – 839, 

- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym ( powyżej 60 lat ) – 381, 

 

Migracja ludności związana była głównie z pracą i przebiegała w kierunku miasta i za granicę.  

Statystyka naturalna ludności: 

 W 2019 roku na terenie gminy urodziło się 37 osób, w tym 19 chłopców i 18 

dziewczynek. Zmarło  47 osób, w tym 28 mężczyzn  i 19 kobiet, nie odnotowano zgonów 

niemowląt. Główną przyczyna zgonów było nagłe zatrzymanie krążenia. W roku 2019 w 

Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 12 związków małżeńskich, głównie to tzw. śluby 

konkordatowe. W roku 2019 przyjęto do realizacji w RDO 167 wniosków o wydanie dowodów 

osobistych. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KULESZE KOŚCIELNE   

 

Działające w formie jednostek budżetowych: 

1) Urząd Gminy Kulesze Kościelne, 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, 

3) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych. 

 

Działające w formie instytucji kultury: 

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych. 

 

 

III. REALIZACJA PROGRAMÓW, POLITYK  I STRATEGII: 

 

W 2019 roku Gminie Kulesze Kościelne obowiązywały następujące programy, polityki  i 

strategie: 

 

STRATEGIE  

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Kulesze Kościelne na lata 2015-2022 przyjęta Uchwałą Nr 

VIII/49/2015 z dnia 20 października 2015 r Rady Gminy Kulesze Kościelne w której 

zaplanowano następujące cele strategiczne: 

1) rozwój infrastruktury technicznej w gminie,  

2) rozwój lokalnej gospodarki, 

3) poprawa warunków życia mieszkańców, 

4) poprawa wizerunku i estetyki Gminy. 

 

 Strategia rozwoju gminy zawiera perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele 

rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje 

środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań.  

 Strategia Rozwoju Gminy Kulesze Kościelne na lata 2015-2022 obejmuje syntetyczną 

diagnozę wspólnoty lokalnej, bilans strategiczny w kategoriach sił i słabości oraz szans                       

i zagrożeń, a także rozstrzygnięcia strategiczne. Ustalenia zawarte w strategii rozwoju stanowią 

podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-

gospodarczego. Wokół jej ustaleń koncentrują się działania władz samorządowych, 

zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców gminy oraz 

tworzenia sprzyjających podstaw dla dalszego rozwoju gospodarczego. 

 

Obszar strategiczny - Rozwój infrastruktury technicznej w gminie Kulesze Kościelne: 

Cel operacyjny - Rozwój infrastruktury drogowej - zrealizowano następujące zadania: 

Przebudowa  dróg gminnych w trzech miejscowościach o długości ogólnej 2838,5 mb. 

Cel operacyjny - Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej 

(kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej)  zrealizowano następujące zadania:  

1) Utworzenie Centrum Integracji i Kultury w  miejscowości Gołasze Mościckie 

2) Remont budynku socjalnego w miejscowości  Kalinowo Solki     

3) „Zagospodarowanie placów wiejskich na  cele  rekreacyjne”. 
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Obszar  strategiczny - Poprawa warunków życia mieszkańców: 

Cel operacyjny Zwiększenie poziomu aktywności i integracji mieszkańców 

Zorganizowano  Festyn Św. Bartłomieja – Dożynki  2019 w Kuleszach Kościelnych. 

POLITYKI I PROGRAMY: 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Kulesze Kościelne w 2019 roku przyjęty Uchwałą nr VI/35/2019 Rady Gminy 

Kulesze Kościelne z dnia 13 maja 2019 r.  

2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kulesze Kościelne 

na lata 2019 – 2023 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których 

najem jest związany ze stosunkiem pracy przyjęty Uchwałą nr III/12/2018 Rady Gminy 

Kulesze Kościelne z dnia 21 grudnia 2018 r. 

3.  Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 

przyjęty Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Kulesze Kościelne z 21 grudnia 2018 r. 

4. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania w Gminie Kulesze Kościelne ,,Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowiony Uchwałą nr III/13/2018 Rady Gminy 

Kulesze Kościelne z dnia 21 grudnia 2018 r.  

5. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kulesze Kościelne na lata 2018-2020 

przyjęty Uchwałą nr XXIV/133/2017 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 

2017 r. 

6. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy 

Kulesze Kościelne oraz szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakresu oraz trybu 

postępowania w tych sprawach przyjęty Uchwałą nr XXII/119/2017 Rady Gminy Kulesze 

Kościelne z dnia 8 września 2017 r. 

7. Programu współpracy na lata 2015 – 2019  Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

przyjęty  Uchwałą Nr 36/VI/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 9 czerwca 2015 r. 

 

IV. BUDŻET GMINY 

 

 Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy. Budżet gminy jest rocznym 

planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jednostki. Rada Gminy                            

Kulesze Kościelne uchwaliła budżet  gminy na 2019 rok Uchwałą Nr IV/20/2019 Rady Gminy                                                    

Kulesze Kościelne z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy                       

Kulesze Kościelne na 2019 rok.  

Plan dochodów wynosił  14.221.145,00 zł., w tym; 

- bieżące w wysokości     13.850.000,00. zł, 

- majątkowe w wysokości    371.145,00  zł. 

Plan wydatków wynosił   14.221.145,00 zł., w tym: 

- bieżące w wysokości     12.688.145,00 zł, 

- majątkowe w wysokość i 1.533,000,00 zł. 

 

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany po stronie dochodów i wydatków 

zarówno przez Radę Gminy, jak i przez Wójta, w ramach swoich uprawnień. 
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 Zmiany dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów o środki pochodzące 

z budżetu państwa - dotacje na zadania zlecone i zadania własne.  W trakcie roku zwiększone 

zostały również dochody własne.  Po wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów, 

zwiększeniu uległy również wydatki: na zadania zlecone, zadania własne oraz na realizację 

inwestycji finansowanych ze środków własnych  . 

 Po zmianach na koniec 31 grudnia  2019 roku plan dochodów budżetu wynosił – 

16.644.420,10 zł., i wzrósł  o 2.423.275,10  zł. tj. o 17,04% do pierwotnie uchwalonego planu. 

Plan wydatków po dokonanych zmianach, wynosił -  17.744.420,10 zł,  i wzrósł  o 3.523.275,10 

zł, tj. 24,78 % do pierwotnego planu. Wzrost wydatków związany był ze zwiększeniem 

środków, na zadania zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w 

paliwie dla rolników;  dotacje na zasiłki społeczne i dożywianie; dotacje rozwojowe na 

realizację programów; dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów. Środki otrzymane od 

pozostałych  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 

bieżących. W trakcie roku  wprowadzono  deficyt budżetu 1.100.000,00 zł. planowane pokrycie  

kredytem  długoterminowym . 

  

DOCHODY 

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości na plan 16.644.420,10 zł wykonanie 

wyniosło 16.450.961,98 zł. Co stanowi  98,84% z tego na : 

- dochody bieżące na plan  15.657.942,65 zł, zrealizowano w kwocie 15.478.508,95 zł. tj. 

98,86% 

- dochody majątkowe na plan – 986.477,45 zł, zrealizowano w kwocie – 972.453,03 zł  tj. 98,58 

%. 

 

Rolnictwo i łowiectwo – 922.739,23 zł – tj.100 % 

Zgodnie z planem budżet w tym dziale zasiliły opłaty z  najmu i dzierżawy oraz 7.380 złotych  

Ponadto dla gminy przekazana została dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie 

915.359,23 złotych.  

 

Leśnictwo -  na plan 2.000 zł. Wpływy wyniosły 1.977,06 co stanowi  98,86% w całości są to 

dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie naszej Gminy przekazane przez 

Starostwo Wysokie Mazowieckie i Zambrów. 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę -  planowane dochody 

wykonane zostały  w wysokości 893.460,37  złotych co stanowi 98,19  %  wystąpiły wpływy     

za sprzedaż wody w kwocie 891.077,92 złotych  i 2.382,45  odsetki od nieterminowych wpłat. 

Na dzień 31 grudnia 2019 zaległości za zużytą wodę wynosiły 37.737,19 złotych 

 

Transport i łączność - w dziale tym wystąpił    jeden rozdział   w którym  pozostałe dochody  

w wysokości 6.545,86 zł i środki  otrzymane z państwowych funduszy celowych na budowę 

dróg gminnych   w wysokości 923.020,03 złotych ogółem wykonano w 100,26 % 

 

Gospodarka mieszkaniowa – 152.546,18  zł. – 88,28 % 
Dochody w tym dziale uzyskujemy  z tytułu czynszów  za budynek ośrodka zdrowia  i mieszkań 

nad budynkiem urzędu gminy  114.410,37 złotych, 1.875,81 złotych tytułem opłaty za 

użytkowanie wieczyste i 160 złotych dochody różne. 36.100,00 złotych tytułem sprzedaży 

majątku   

 

Administracja publiczna -  62.829,59  zł. – 79,59 % 
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Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej  27.943,00  złotych dochody związane z realizacją zadań                 

z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami, W dziale tym  

wystąpiły dochody związane z promocją gminy w kwocie w 27.850,00 złotych.                        

Dochody z różnych opłat w wysokości 7.036,59 zł.  

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej   – 37.129,36  złotych co stanowi 96,85 % 

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców  - w wysokości 649 złotych 

wykonano w 100%  na plan 18.865  złotych wykorzystano 1005 dotacji celowej na 

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  kwotę 400 złotych 

wykorzystano na wydatki związane z archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych z 

2018 roku, Na plan 18.426 ,00 złotych dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego 

1.210,64 zł  zwrócono do biura wyborczego w Łomży 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 32.330  złotych są to dochody                 

z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego                   

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8.750,00 złotych 13.333,00 zł uzyskano                    

za sprzedaż samochodu strażackiego ze straży w Nowych Grodzkich 

 

Dochody od osób prawnych i fizycznych –3.384.240,77  zł. –100,18 %.                        
Wykonanie dochodów w tym dziale było większe  niż zaplanowano. Stanowią one największą 

pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat 

lokalnych. Największe środki wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości                   

i  wyniosły łącznie 1.183.178,22 zł, podatek rolny 329.652,04 zł. wpływy podatku leśnego 

125.332,54 zł. podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 71.629 na dzień                 

31 grudnia zaległości  we wszystkich podatkach lokalnych łącznie wynosiły  53.583,61 złotych 

. 96.207,87 złotych wyniosły dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe. Pozostałe dochody 

własne w tym dziele łącznie z odsetkami wyniosły 44.664,01 złotych. W porównaniu do lat 

ubiegłych polepszyła się realizacja dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób 

fizycznych PIT 1.527.299 dochody z tego tytułu zostały osiągnięte w 100,95% planu. 3.409,39 

zł  podatek dochodowy od osób prawnych. 
 

Różne rozliczenia -  4.704.958,04 złotych tj. 99,54 % 

Dochody w tym dziale, składały się z subwencji otrzymanych z budżetu państwa.                      

Oprócz subwencji, dochody w tym dziale zasiliły również odsetki od środków zgromadzonych 

na rachunku bankowym dochody te wykonano ogółem 7.896,76 i kwota 78.886,28 dotacja 

celowa z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2018.  

 

Oświata i wychowanie - 494.071 tj.27 %  do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były 

realizowane przez szkoły, pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń oraz z czynszu                             

za mieszkania w kwocie 9.869,28 zł. Wpłaty za obiady  wydawane w stołówce szkolnej  

wykonane zostały w wysokości  86.118,80  złotych i dotacje celowe na zadania  zlecone 

18.387,14 zł.  na zadania własne 101.463,02 zł. 256.500,72  dotacja celowa w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich – płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , pozostałe 

dochody własne – 21.732,31 złotych  

 

Ochrona zdrowia dochody wykonano w kwocie zaledwie 90,00 zł.  

 



10 
 

Pomoc społeczna –  207.894,23 zł  dochody te łącznie zadania własne  i zlecone wykonane          

w zł. tj. 93,37 % . Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne.  Plan dochodów 

został zwiększony ośrodki na zadania własne z przeznaczeniem  na dożywianie.   

 

Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.419,10  złotych tj. 79,44 % planu  Podobnie jak                 

w latach  ubiegłych Gmina otrzymała dotacje na realizację pomocy socjalnej dla uczniów                 

w formie stypendiów i zasiłków. 

 

Rodzina - wpływy dochodów łącznie 4.428.819,94 zł. co stanowi 99,13% planu w kwocie              

tej w rozbiciu na poszczególne rozdziały świadczenia wychowawcze tzw.500+  2.966.117,97, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.325.074,15 zł.                          

Karta dużej rodziny 895,70 zł , wspieranie rodziny 125.929,00 zł , na opłacenie składek  

10.794,42 zł -są to dotacje na zadania zlecone i dotacje na zadania własne, dochody jednostek 

samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami wyniosły 8,70 zł.   

 

Gospodarka komunalna  i ochrona  środowiska  -  180.606,67 zł. tj.  83,32 %. Do budżetu 

wpłynęły środki pochodzące z wpłat ludności wynikające z ustawy śmieciowej w kwocie 

175.000,42 złotych jako należność główna  85,01 złotych tytułem odsetek od nieterminowych 

wpłat, i 1.612,15 złotych jako dochody różne. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska 3.900,48 złotych Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami wyniosły 25.522,51 złotych.  Dochody z opłaty produktowej 8,61 zł 

  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

2.000 złotych środki pozyskane z innych źródeł  na zakup nowości wydawniczych. 

 

 

WYDATKI 

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 17.744.420,10 zł i został wykonany                  

w kwocie- 16.612.217,17 zł., tj. w 93,62 %. 

Wydatki bieżące na plan 14.820.370,10 zł, zrealizowano w kwocie – 14.215.150,00 zł,                   

tj. 95,92% 

a wydatki majątkowe- inwestycyjne na plan – 2.924.050,00 zł, zrealizowano w kwocie                   

– 2.397.067,17 zł co stanowi tj. 81,98 %. 

 

Rolnictwo i łowiectwo – 933.174,77 zł. tj. 99,36 %.  

Przekazywane składki na Izby Rolnicze – 5.104,70 zł. Wydatkowane były środki na zwrot 

akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski  w kwocie 915.359,23 złotych 

wraz z należną prowizją- jest to zadanie zlecone  i 12.710,84  pozostałe wydatki. 

  

Wytwarzanie i zaopatrzenia w wodę  834.618,54 zł. tj. 88,60 %  w kwocie tej znajdują się                  

wydatki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy  wydatki inwestycyjne    

w roku 2019  były realizowane w kwocie 11.075,80 złotych. Wydatki w 100 % dotyczyły zadań 

własnych. 

 

Transport i łączność –2.656.573,78  złotych  wykonano w  81,98% W kwocie tej 264.979,22 

złotych przekazano dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.                             

Jako partycypacja w kosztach do remontu i przebudowy i budowy  dróg na terenie naszej 

gminy. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg  polegające na nawożeniu dróg żwirem 

piachem , żużlem z zakupem kręgów i przepustów drogowych 459.573,86 z kwoty tej 
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326.331,24 zł wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.  W 2019 roku  1.929.220,70 

złotych stanowiły   wydatki inwestycyjne na drogi gminne. 

  

Gospodarka mieszkaniowa – 169.999,18 zł tj.93,23  %.  

46.702,98 złotych jest to kwota związana z utrzymaniem  budynku ośrodka zdrowia                       

w Kuleszach Kościelnych i innych budynków gminnych. W dziale tym  w wysokości 89.252,21 

złotych wystąpiły wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.  

 

Administracja publiczna –1.674.596,16 zł tj. 93,70 % 

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Gminy, 

wypłatę wynagrodzeń i opłacenie należnych składek do ZUS i podatków Urzędu Skarbowego  

i wyniosły 1.255.630,59 złotych wydatki dotyczące Rady Gminy wyniosły 117.094,48 złotych. 

W pozostałej działalności opłacono prowizje bankowe i wypłatę wynagrodzeń agencyjno-

prowizyjnych dla sołtysów w kwocie 41.968,57 złotych, 101.121,77 zł. wydatkowano na 

promocję  jednostek samorządu terytorialnego. W dziale tym występują również wydatki 

związane z zadaniami zleconymi w kwocie 27.943,00 złotych i środki własne 130.837,75  

dotyczące rozdziału Urzędy Wojewódzkie.   

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej –   37.129,36 % co stanowi 96,85 %. 

Wydatki  poniesiono na zakup materiałów i usług niezbędnych do aktualizacji rejestru spisu 

wyborców w 649 złotych  natomiast wydatki z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 

do Parlamentu Europejskiego 17.215,36 zł ,Wybory do Sejmu i Senatu 18.865 złotych, za 

archiwizację dokumentów dotyczących wyborów samorządowych 400 złotych.  

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 220.816,91   zł. tj. 88,87 %.  

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

na terenie naszej Gminy  w kwocie  210.816,91i wydatki realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego w kwocie 26.104,72 złotych natomiast kwotą 10.000,00 złotych zasilono budżet  

komendy Wojewódzkiej  Policji. 

 

Obsługa długu publicznego –  wydatki na  spłatę odsetek od kredytu  nie wystąpiły.  

 

Różne rozliczenia - na 31 grudnia 2019  nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości   

60.000 złotych.  

 

Oświata i wychowanie –   4.618.996,05 złotych tj. 98,19 % 

Wydatki w tym dziale rosną z każdym rokiem. Były one związane z utrzymaniem szkoły 

podstawowej,  dowozem uczniów do szkół, utrzymaniem przedszkoli i stołówki szkolnej oraz 

doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W strukturze utrzymania placówek oświatowych 

dominują wydatki osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze).                          

W wydatkowanej kwocie ujęte są również wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone 

18.387,14 zł i zadania własne  gminy w wysokości 101.463,07 zł  a także finansowane                    

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane są 2 projekty.   

 

Ochrona zdrowia – 28.354,23  złotych  tj. 88,61 %.  

Realizowane były wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii, na terenie Gminy Kulesze Kościelne.  

 

Pomoc społeczna – 439.131,60   zł. – 91,65 %.  
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Z usług pomocy społecznej w różnych formach korzysta znaczna liczba mieszkańców naszej 

gminy. Środki własne oraz otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne wydatkowane były 

na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze osobom potrzebującym powiększone               

o wysokość dotacji. Z własnych środków oraz z otrzymanej dotacji zorganizowano dożywianie 

uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz realizowano program dożywiania osób 

najuboższych.  Z budżetu naszej Gminy nie są  były dodatki mieszkaniowe. Na utrzymanie 

Ośrodka Pomocy Społecznej (wypłatę wynagrodzeń pracownikom, opłacenie składek na 

ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze, zakupu materiałów biurowych, usług 

pocztowych) wydatkowane zostały środki z dotacji Wojewody w kwocie 207.894,23 zł  i z 

budżetu gminy w wysokości 231.237,37 zł . 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza – 31.773,88. tj. 79,44 %.   

Wypłacone zostały stypendia dla uczniów w tym  środki z dotacji celowej 25.419,10 złotych  

środki własne budżetu 6.354,78 zł.   

 

Rodzina Wydatki w tym dziale wykonano ogółem w kwocie 4.468.226,19 złotych , wydatki 

dotyczące rozdziału  świadczenia wychowawcze (500+) w  pokryte są z dotacji celowej                  

w kwocie 2.966.117,97,58złotych i środki własne budżetu 13.313,13 złotych natomiast wydatki 

dotyczące rozdziału świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  ogółem wyniosły 1.336.013,92 złotych  z czego 

1.325.074,15 zł dotacja celowa a 10.939,77 zł. środki własne gminy. W 100 procentach  z 

dotacji celowej  pokrywane są również wydatki dotyczące Karty dużej rodziny 895,70 złotych  

. 141.091,05 złotych poniesiono na rozdział wspieranie rodziny  łącznie  środki  z dotacji na 

zadania własne 9.059 złotych i na zadania zlecone 116.870,00 złotych. Wydatki w rozdziale 

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne w kwocie 10.794,42 zł w 100% dotacja na zadania zlecone. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 360.870,37 zł. tj. 90,81 % 

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na: 

-  gospodarka odpadami  236.369,55 złotych co stanowi - 91,69% 

-  oświetlenie ulic   97.643,94 złotych  co stanowi  - 91,26 % 

-  oczyszczanie miast i wsi  6.350,88 zł. co stanowi  - 90,73% 

-  pozostała działalność   20.506,00  złotych  co stanowi -  80,25% 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –  123.500,86   co stanowi  96,49 % planu                  

w 2019 rok  Przekazana  dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych 

w kwocie 123.500,49 złotych na zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej . 

  

Kultura fizyczna i sport –   14.455,29  złotych co stanowi 80,31 %.  

Wydatki w tym dziale związane były z zakupem nagród na zawody sportowe  6.455,29 zł. 

Natomiast 8.000 zł przekazana dotacja dla Klubu Sportowego w Kuleszach Kościelnych. 

 

Gmina  w 2019 roku  nie  zaciągnęła  kredytów i pożyczek. Na koniec 31 grudnia   zadłużenie 

gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i zobowiązań  wynosiło  zero zł. Realizacja budżetu 

przebiegała prawidłowo. Wydatkowane środki przeznaczone były na realizacją  wydatków 

bieżących oraz na inwestycje. 
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V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

W skład mienia komunalnego wchodzą grunty stanowiące własność Gminy Kulesze       

Kościelne położone: 

 

Na terenie Gminy Kulesze Kościelne:   

a) znajdujące się we władaniu innych osób: 

-  oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym                                    

-  oddane w dzierżawę                                                                                      

b) w bezpośrednim władaniu Gminy 

-  siedziba Urzędu Gminy                                                                                

-  pod drogami                                                                                                

-  grunty użyteczności publicznej   

 

Oprócz gruntów gmina posiada majątek zarządzany bezpośrednio przez gminę oraz 

administrowany przez inne osoby na podstawie umów w tym: 

1. Budynki budowle. 

2. Budynek Urzędu Gminy. 

3. Budynek Ośrodka Zdrowia. 

4. OSP Kulesze Kościelne. 

5. OSP Nowe Grodzkie. 

6. OSP Gołasze Mościckie. 

7. Budynek socjalny Wnory Wiechy. 

8. Gminne wysypisko śmieci.             

9. Szkoła Podstawowa  Kulesze Kościelne. 

10. Budynek domu kultury Chojane Sierocięta. 

11. Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólne dostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole 

Podstawowej  w Kuleszach Kościelnych. 

 

Urządzenia techniczne: 

1. Wodociągi wiejskie.   

2. Samochody strażackie – 4. 

 

Wartość zgodnie z ewidencją nieruchomości stanowiących własność Gminy:   

a) wartość gruntów użyteczności publicznej,  

b) wartość dróg z decyzji  komunalizacyjnych , 

 

Gmina Kulesze Kościelne jest jednostką z małym zasobem mienia komunalnego.                          

Dochody  budżetu z tytułu mienia komunalnego łącznie uzyskano w wysokości  1.019.615,83 

zł. z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, za lokale mieszkalne i użytkowe budynku                   

Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, budynku socjalnego wsi Wnory Wiechy,                      

Podstawowej 131.659,65 zł, 1.875,81 zł - z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie                 

i użytkowanie wieczyste , za dzierżawę obwodów łowieckich 1.977,06, za dostarczaną wodę z 

wodociągów zbiorowych 893.460,37  złotych .W 2019 roku gmina  sprzedawała majątek   

gminny, za co uzyskała dochody w kwocie 49.433,00 zł. 

Wydatki dotyczące utrzymania budynków tj.:  zakup oleju do ogrzania Urzędu Gminy i 

budynków szkolnych w kwocie 260. 000 zł, zakup energii elektrycznej  240.993,34 zł i inne 

drobne wydatki związane z bieżącymi naprawami w kwocie 20.000 zł. Utrzymanie budynku  

Ośrodka Zdrowia:  zakup oleju opałowego 20.000 zł. Wydatki związane  z utrzymaniem 

budynków OSP:  zakup energii elektrycznej w okresie zimowym 30.000 zł to kwota 
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zabezpieczająca sprawne funkcjonowanie samochodów strażackich, zakup paliwa, części 

zamiennych i niezbędnych usług związanych z naprawą tych samochodów.  Sumując wszystkie 

dochody  związane z mieniem komunalnym pokrywają one wydatki  na ten cel.    

  

 

VI. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 0,0061 % powierzchni gminy, w ciągu roku powierzchnia ta nie uległa zmianie.  

  W 2019 r. wydano 3 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły : 

1. Inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 

Lublin.,  

Budowa Linii energetycznej  kablowej SN 15kV, linii energetycznej napowietrznej               

SN-15kV, linii energetycznej kablowej NN-0,4 kV, linii energetycznej napowietrznej 

NN-04kV, słupowej stacji transformatorowej SN/NN 15/04 kV, słupa energetycznego 

SN, słupów energetycznych NN, złączy kablowych NN, w obrębie Gołasze Mościckie,  

2. Inwestor Gmina Kulesze Kościelne  

Uporządkowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne 

w obrębie wsi  Kulesze Kościelne, Czarnowo Biki, Gołasze Dąb, Tybory Uszyńskie, 

Leśniewo Niedźwiedź i Stypułki Giemzino Polegającym na:  

a) budowa i rozbudowie hydroforni Czarnowo- Biki (budowa nowej studni 

głębinowej, przebudowie obudów studziennych, przebudowa istniejącego 

budynku, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, budowa zbiorników 

wyrównawczych, budowa przepompowni wody, zagospodarowanie terenu), 

b) budowa trzech spinek wodociągowych o łącznej dł. ok. 8,3 km, w tym odcinki: 

 Czarnowo–Biki – Gołasze Dąb, 

 Gołasze Dąb – Tybory Uszyńskie, 

 Leśniewo Niedźwiedź – Stypułki Giemzino, 

c) budowa biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 1,5m3 przy Ośrodku 

Zdrowia w Kuleszach Kościelnych. 

3. Inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 

Lublin 

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowo–napowietrznej SN-15kV w obrębie wsi 

Chojane – Sierocięta, . 

 

W 2019 roku wydano: 

1. 24 decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących zabudowy zagrodowej w tym 12 

decyzji na budynki mieszkalne, 

 

Gospodarka nieruchomościami, wydano następujące decyzje 

2. 14 decyzji podziału nieruchomości, 

3. 1 decyzja rozgraniczenia nieruchomości. 
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VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Drogi 

Infrastruktura drogowa w gminie  na 1 stycznia 2019 r. przedstawiała się następująco: 

278,770  km. dróg. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała bez zmian. Drogi asfaltowe 

stanowiły na początku 2019 roku   29,797 km. tj. 10,7 % wszystkich dróg, a na koniec roku 32 

244 km., co stanowi 11,6 %.  

 Drogi gruntowe  wzmocnione żwirem na początku roku stanowiły 150,300 km.                     

tj. 53,9 % , na koniec roku 170 300 km., co stanowi 61 %,  drogi  naturalne z gruntu rodzimego 

stanowiły  76 226  km. co stanowi  27 % . 

 Na terenie gminy nie ma ścieżek rowerowych. 

 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje drogowe 

współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na odcinku 2 838,5 m b: 

 

1) Przebudowa  drogi gminnej (asfalt druga warstwa) Chojane Sierocięta – Gołasze 

Puszcza   ogólny koszt 83 261,56 zł, dofinansowanie 35 104,45 zł, 

2) Przebudowę drogi gminnej (asfalt)  Gołasze Dąb – Tybory Uszyńskie  800 mb., ogólny 

koszt  500 719,55 zł, dofinansowanie 242 964,77 zł, 

3) Przebudowa drogi gminnej  Gołasze Dąb –Tybory Uszyńskie 974 mb, ogólny koszt 

752298,30 zł dofinansowanie 368 231,08 zł, 

4) Przebudowa  drogi gminnej Nowe Wykno (kolonia) 672,5 mb, ogólny koszt 565 661,79 

zł dofinansowanie  276 719,73 zł. 

W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 

430 528,23 zł w tym: 

1) drogi gminne 326 331,24 zł (nawiezienie żwiru, kruszywa, utwardzenie i prace równiarką), 

2) place gminne 89 252,21 zł (zagospodarowanie placów gminnych w sołectwach i remont 

łazienki w Kalinowie Solkach), 

3) straże – remont budynku  w Gołaszach Mościckich 14 944,78 zł.  

Zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone we wnioskach przez sołectwa. 

 

Ponadto zrealizowano inwestycję pn. Utworzenie Centrum Integracji i Kultury  

w miejscowości Gołasze Mościckie I etap, koszt 83 711,45 zł. W ramach tych środków 

wykonano roboty  remontowo-budowlane w  garażu, kuchni, hallu i w pomieszczeniu 

gospodarczym. 

 

VIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA NA TERENIE  

GMINY KULESZE KOŚCIELNE: 

 

Na początku 2019 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:  

1) W Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 6 – w budynku znajdują się 4 mieszkania,                      

o powierzchni [64,56 m2], [57,00 m2], (45,72 m2), [63,48 m2] (łączna powierzchnia mieszkań 

w tym budynku to 230,76 m2), o przeciętnej liczbie izb 3,  

2) W Kuleszach Kościelnych przy ul. Pięknej 8 – w budynku znajdują się 3 mieszkania,                        

o powierzchni [64,56 m2], [60,34 m2],  [70,74 m2] (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 195,81 m2), o przeciętnej liczbie izb 3,  

3) W Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 2 – w budynku znajdują się 3 mieszkania,                      

o powierzchni [56,60 m2], [56,60 m2], [56,60 m2] (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 169,80 m2), o przeciętnej liczbie izb 2,  
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4) W Nowych Grodzkich–w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni  78,30 m2,                     

o przeciętnej liczbie izb 3, 

  

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r., 11 mieszkań,  na 

dzień 31 grudnia 2019 r. nie było zmian.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 59,77 m2, a ogółem, w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy – 0,21 m2.  

Niewykorzystanych było 0 mieszkań.  

 

W roku 2019: 

- nie dokonano sprzedaży  mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, 

- nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy, 

- nie było zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy, 

- nie dokonano remontu mieszkań, znajdujących się na terenie Gminy, 

- nie wypłacono dodatków mieszkaniowych, 

 Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 100 % mieszkań, będących w zasobie gminy, były toalety. 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 0 osób, zaś pod koniec 2019 r. 

0 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2019 r. 12 miesięcy. 

Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł, gdyż nie zwolniło się żadne mieszkanie.  

 

IX. ZADANIA OBRONNE 

Dokonano przeglądu i aktualizacji ,,Planu Akcji Kurierskiej’’. Opracowano plan i program 

szkolenia obronnego na 2019 r. Zgodnie z planem, odbyło się szkolenie obronne, w którym 

wzięło udział 17 osób. Zawarto umowę na utrzymanie i konserwację agregatu prądotwórczego. 

W ramach umowy wykonano przegląd, a kosztami z tym związanymi obciążono Podlaski 

Urząd Wojewódzki w Białymstoku.  Opracowano i uzgodniono ,,Plan działania w zakresie 

obrony cywilnej w Gminie Kulesze Kościelne na rok 2019’’. 

 

X. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Na terenie Gminy Kulesze Kościelne funkcjonują 4 jednostki OSP, 1 z nich włączona jest do 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

W 2019 roku na utrzymanie jednostek przeznaczono kwotę 210 816,91 zł, w tym 8 750,00 zł z 

dotacji Urzędu Marszałkowskiego, a 202 066,91 zł stanowiły środki własne. 

Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie strażaków ratowników, badania okresowe, 

ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, wypłatę wynagrodzenia dla 

kierowców zatrudnionych na umowie o pracę i zleceniach w jednostkach OSP, utrzymanie w 

sprawności pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek oraz remontu strażnic. Za 

udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach w 2019 roku wypłacono ekwiwalent w kwocie 

10 050,18 zł. 
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XI. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

 Do urzędu Gminy Kulesze Kościelne w 2019 roku wpłynęło 18 wniosków o udzielenie 

informacji publicznej. 

 

Wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczyły min: 

- wykazu sołtysów z gminy Kulesze Kościelne, 

- informacja publiczna dotycząca obowiązującej w gminie umowy o świadczenie usług 

prawnych, 

- udzielenia informacji odnośnie raportu o stanie gminy Kulesze Kościelne, 

- informacja publiczna odnośnie korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, 

- udzielenia informacji dotyczącej płatności bezgotówkowej, 

- udzielenie informacji publicznej dotyczącej bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy 

Kulesze Kościelne, które przebywają w schronisku w Radysach, 

- informacja publiczna na temat smogu, i inne. 

 

Na wszystkie wnioski, które wpłynęły do urzędu informacje zostały udzielone. 

 

W 2019 roku do Urzędu Gminy wpłynęła jedna  petycja w interesie publicznym w sprawie 

wdrożenia w urzędzie gminy „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”. Rada Gminy 

Kulesze Kościelne podjęła w dniu 22 października 2019 roku uchwałę nr IX/49/2019 w sprawie 

rozpatrzenia petycji. W uzasadnieniu uznano, iż nie ma potrzeby konstruowania dodatkowych 

aktów prawnych w postaci „Polityki  Zarządzania Konfliktem Interesów”. 

 

Do Urzędu Gminy Kulesze Kościelne nie wpłynęła żadna skarga.  

 

 W 2019 r. odbyły się 32 zebrania wiejskie dotyczące funduszu sołeckiego, podczas 

których  zostały omówione potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw oraz plan realizacji 

przedsięwzięć związanych z daną miejscowością. Na wszystkich spotkaniach Wójt przedstawił 

propozycję aby fundusz sołecki z roku 2019 w całości przekazać na remont i modernizację 

Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych. Wszystkie 

sołectwa zgodziły się na tą propozycję. 

 

XII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Rada Gminy Kulesze Kościelne Uchwałą Nr 36/VI/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku 

przyjęła „Program współpracy na lata 2015 – 2019 Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, 

zwany dalej „Programem”.  

Celem głównym przyjęcia Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą 

Kulesze Kościelne, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców oraz wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiazywaniu problemów 

lokalnych.  
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Współpraca Gminy Kulesze Kościelne w okresie sprawozdawczym z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy realizowana była w 

formie finansowej i pozafinansowej  

WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

W 2019 roku dokonano wsparcia finansowego priorytetowych zadań  publicznych 

określonych w § 6 Programu, w następujących obszarach: 

w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia – 3 200,00 zł 

1) wspieranie programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia, 

uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży wsparcie finansowe  

w wysokości 700,00 zł otrzymał Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem 

Mazowieckiem. Kwota udzielonego wsparcia wykorzystana została na organizację mitingów i 

spotkań trzeźwościowych oraz na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 

i ich rodzin z powiatu wysokomazowieckiego, w tym Gminy Kulesze Kościelne. 

2) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami 

profilaktycznymi w formie półkolonii, kolonii i obozów ze środowisk zagrożonych problemami 

społecznymi. 

Na realizację  zadania pn. Organizacja kolonii letnich z programem terapeutycznym w 

Jarosławcu,  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” w 

Wysokiem Mazowieckiem otrzymało wsparcie finansowe w wysokości  2 500,00 zł. W 

koloniach wzięło udział 5 dzieci z Gminy Kulesze Kościelne. 

w zakresie kultury i sportu – 8 500,00 zł 

1) zwiększanie ilości form służących do spędzania wolnego czasy przez dzieci, młodzież 

i osoby dorosłe 

Na realizację zadania pn. Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych Klub Sportowy 

Kulesze Kościelne otrzymał dotację w wysokości 8 000,00 zł.  Zadanie polegało na szkoleniu 

i prowadzeniu drużyn młodzieżowych piłki nożnej i drużyny kolarskiej. W ramach zadania 

zorganizowano 2 turnieje piłki nożnej, prowadzono zajęcia sportowe w grupach wiekowych dla 

dzieci i młodzieży oraz dokonano zakupu sprzętu sportowego: piłki nożne, pachołki, tyczki 

treningowe, płotki plastikowe, torby na piłki, znaczniki, gwizdki, drabinki, tablice tematyczne, 

maty, obciążniki, koszulki kolarskie. Ogółem zadaniem objęto  26 osób dorosłych i 32 dzieci i 

młodzieży.  

2) wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez 

popularyzowanie sportu  i rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć oraz imprez i zawodów 

sportowych: 

Dofinansowano na wniosek Ludowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego „PREFBET 

ŚNIADOWO” ŁOMŻA w kwocie 500,00 zł pobyt  jednego zawodnika na zgrupowaniu 

sportowym dla młodzieży mającej predyspozycje do uprawiania lekkiej atletyki. Program 

pobyty w Spale zakładał przeprowadzanie spotkań i pogadanek z zakresu profilaktyki 

antyalkoholowej jak i innych używek będących zagrożeniem dla młodych ludzi 

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Dobra współpraca, wymiana informacji i udział w przedsięwzięciach będących podstawą 

prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy, trendów i zasad 

współpracy oraz identyfikowania możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych, są podstawą do wytyczania celów i działań w programie współpracy z sektorem 

pozarządowym na kolejne lata. 

W 2019 roku w ramach współpracy pozafinansowej organizacje pozarządowe mogły liczyć 

na pomoc ze strony pracowników urzędu w zakresie realizacji zadań statutowych, informowano 
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o możliwościach pozyskania środków, konsultowano projekt Programu na 2020 rok, 

nieodpłatnie udostępniano gminne lokale, obiekty sportowe i sprzęt sportowy.   

 

W roku 2019 w gminie Kulesze Kościelne aktywnie działały następujące stowarzyszenia 

oraz instytucje: 

- Koło Gospodyń Wiejskich „Kulesianki”, 

- Klub Sportowy KS Kulesze Kościelne, 

- Koło Gospodyń Wiejskich „Rozsmakuj się w Chojanym”, 

- Gminna Rada Seniora, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach Kościelnych, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Grodzkich, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Wyknie, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Gołaszach Mościckich, 

 

 

XIII. OCHRONA ZDROWIA 

 

Na terenie gminy funkcjonują 2 podmioty lecznicze: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” Topolski, Olędzka spółka jawna; 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M- Dent. – Monika Plewik  

W gminie funkcjonuje  jeden punkt apteczny, w którym zatrudniony jest technik farmacji. 

 

Profilaktyka i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Rada Gminy uznając trzeźwość  za niezbędny warunek moralnego dobra społeczności 

gminnej co roku uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W programie zawarte są działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych które realizowane są przez GKRPA. 

Środki zaplanowane na realizację  GPPRPA wynosiły  31 980,01 zł.  

Wydatki wynosiły  28 354,23 zł.  

Do GKRPA wpłynęło 10 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do podjęcia 

leczenia odwykowego od Kierownika Posterunku Policji w Sokołach w związku z interwencją 

policji gdzie wywołana była awantura  pod wpływem alkoholu. Rok wcześniej wpłynęło 

również 10 wniosków, jak widzimy problem alkoholizmu nie ulega zmianie. GKRPA podjęła 

działania w powyższej sprawie celem skierowania na leczenie odwykowe. 

 Ponadto współdziałano z instytucjami, wspierano działalność instytucji w celu 

udzielenia profesjonalnej pomocy rodzinom potrzebującym.  

Na dzień  31 grudnia 2019 r. 12 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. W 2019 roku przybył 1 podmiot. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu) w 2019 r. sfinansowano zadania zawarte w Gminnym 

programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2019 r. 

  W 2019 komisja  przeprowadziła kontrole przestrzegania zasad  i warunków korzystania  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 6 punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie gminy. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, 

przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujące przepisy prawa.  
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XIV. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE KULESZE KOŚCIELNE W 2019 ROKU: 

 

Na terenie Gminy Kulesze Kościelne odnotowano następującą ilość zdarzeń o charakterze 

szczególnym: 

1. 252 interwencje policyjne. 

2. 108 wykroczeń, w tym 37 zakończonych postępowaniem mandatowym,                                    

15 zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Wysokiem 

Mazowieckiem i 56 zakończonych pouczeniem. 

3. 31 przestępstw, w tym 12 z udziałem osób nietrzeźwych. 

4. 1 osobę doprowadzono w celu wytrzeźwienia do Pomieszczenia dla osób zatrzymanych 

w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, ponadto 1 osobę 

doprowadzono w celu wytrzeźwienia do miejsca zamieszkania. 

5. Zatrzymano 15 kierowców w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.  

 

XV. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W 2019 roku: 

- nie odnotowano dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom dopuszczalny dla 

pyłu PM10, 

- brak danych od mieszkanek i mieszkańców narażonych  na hałas drogowy, według 

ministerialnych przedziałów przekroczeń, 

- w 2019 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia                            

(gmina i szkoła) wynosił 100 %,  pod koniec roku nie uległ zmianie, 

- w roku 2019 na terenie gminy nie  istniało legalnie działające wysypisko odpadów 

komunalnych.  W ciągu 2019 r. zlikwidowano  jedno dzikie wysypisko, które znajdowało się 

w obrębie wsi Nowe Kalinowo i Faszcze, 

- nie stwierdzono  pożarów wysypisk, 

 Na dzień 31 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało  około 27 

kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz  około 109 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych. 

 W gminie funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska: 

Wytwórnia Mas Bitumicznych.  

 Emisja zanieczyszczeń nie była mierzona. 

XVI. EDUKACJA 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych 

1.  W gminie Kulesze Kościelne w 2019 r. funkcjonowała  jedna szkoła podstawowa. 

2. W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na  szkołę z budżetu gminy wyniosły 12 674 

zł. 

3. Wydatki gminy na oświatę wynosiły  3 859 768,95 złotych, z czego  2 495 675,00 zł. tj. 64,6 

%) pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

4. We wrześniu 2019 r. obowiązkową  naukę w  szkole podstawowej rozpoczęło 261 uczennic 

i uczniów  w tym:  47 dzieci w oddziałach przedszkolnych  5 i 6-latków oraz 214 uczniów klas 

I-.VIII. 
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5. W szkole odbywała się obowiązkowa nauka języka angielskiego dla 260 uczniów klas                

I-VIII i dzieci  z oddziałów przedszkolnych oraz języka rosyjskiego dla 51 uczniów klas                 

VII  i VIII . 

6.  W szkole funkcjonowało 16 oddziałów. Do  jednej klasy (oddziału) uczęszczało w  2019 r. 

średnio 16,3 osób. Największa liczba uczniów w klasie/oddziale to 23 osoby zaś najmniejsza  

to 11. 

7. W szkole  zatrudniono 31  nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 30,56), w  tym               4 

nauczycieli kontraktowych,   3  nauczycieli  mianowanych,  24  nauczycieli    dyplomowanych.   

8.  Na  jeden etat nauczyciela przypadało średnio 8,5 ucznia. 

9. W roku 2019  szkołę ukończyło 26 gimnazjalistów oraz 29 ósmoklasistów. Wszyscy  

pozostali uczniowie w liczbie 159 otrzymali  promocję do klasy wyższej. 

10. Wójt Gminy Kulesze Kościelne przyznał stypendium za wyniki w nauce w  2019 roku  dla 

10 uczniów. Wynosiło ono  100,00 zł. miesięcznie dla jednego ucznia. Przyznano                      je 

z racji uzyskania przez uczniów tytułu laureata,  finalisty w konkursach przedmiotowych  lub 

osiągnięcie bardzo dobrych wyników w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.. 

11. Dowożeniem zorganizowanym przez gminę objętych było w szkole podstawowej 221 

uczniów i dzieci oddziałów przedszkolnych, co stanowi około  83% ogółu wszystkich uczniów 

szkoły.  

Opieka przedszkolna 
1. W  2019  r.  funkcjonował w gminie Punkt Przedszkolny jako inna forma wychowania 

przedszkolnego obejmujący dwie grupy przedszkolne 3 i 4 – latków. Do Punktu 

Przedszkolnego  przyjęto wszystkie dzieci  z terenu gminy, których rodzice złożyli wymagane 

dokumenty podczas rekrutacji. Łącznie do oddziału przyjęto 41 przedszkolaków.  

 

2. Opieką przedszkolną objęto dzieci przez 5 godzin dziennie. Zajęcia w Punkcie 

Przedszkolnym prowadziły 2 nauczycielki, wspomagane przez 2 osoby zatrudnione jako 

opiekunki  dziecięce.  

3. W 2019 roku na prowadzenie Punktu Przedszkolnego gmina wydała 183 257,48  zł. 

 

Udział szkoły w projektach edukacyjnych  
1.  Projekt „Szkoła dla każdego” współfinansowany przez EFS realizowany w okresie 2017 - 

19, w ramach którego organizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Były to zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia  dla uczniów uzdolnionych, zajęcia z  doradztwa 

zawodowego i  przedsiębiorczości, zajęcia specjalistyczne (logopedyczne i rewalidacyjne). 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na uczelni wyższej w Lublinie, w wyjazdach 

edukacyjnych do Parku  Narodowego w Kurowie, do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.  

W ramach projektu zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne na kwotę  około 120 000 

złotych ( 4 zestawy multimedialne, laboratorium komputerowe z 15 laptopami dla uczniów, 

programy multimedialne, zestawy wyposażenia do pracowni fizyczno-chemicznej, 

biologicznej, przyrodniczej, pomoce do zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych. Całkowita 

wartość projektu 407 275,12 zł. Dofinansowanie 374 400,72 zł. Wkład własny  w wysokości 

32 4874,40 zł  (to wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia – 26 532,00 zł 

oraz wkład pieniężny w wysokości 6 342,40 zł).  
2. Projekt współfinansowany przez EFS „Akademia Małych Odkrywców” realizowany                  

w okresie  2018 - 20r. w oddziałach „0” oraz w Punkcie Przedszkolnym. Wartość projektu 

386 347,25 zł (dofinansowanie – 328 352,69 zł, wkład własny 57 994,56zł (w tym finansowy 

16 904,56zł, rzeczowy w formie wynajmu pomieszczeń - 41 090,zł). W ramach projektu 

prowadzone były zajęcia dla dzieci przedszkolnych zapewniające wszechstronny rozwój -  

rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci: plastyczne, rytmiczno-muzyczne, teatralne i 

taneczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje : zajęcia  z  języka angielskiego, przyrodnicze,  
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informatyczne, zajęcia z psychologiem. Dzieci otrzymały również wsparcie w postaci zajęć 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęć logopedycznych. W ramach projektu 

odbywały się koncerty muzyczne, spotkania z autorami książek dla dzieci, wycieczki 

edukacyjne, wyjazdy do kina  i teatru. Zakupiono pomoce dydaktyczne do wszystkich zajęć i 

nowoczesne wyposażenie multimedialne sal przedszkolnych w postaci stolików 

interaktywnych oraz 2 multimedialnych dywanów. Rodzice dzieci i nauczyciele otrzymali 

wsparcie w postaci  szkoleń i porad psychologa. W ramach  realizowanego projektu utworzono  

6 nowych miejsc przedszkolnych. 

3. W ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” szkoła pozyskała nowoczesne 

wyposażenie multimedialne kolejnych  pracowni szkolnych w postaci dwóch monitorów 

interaktywnych. Wartość projektu to 17 500, 00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 

3 500,00zł. 

 

XVII. BIBLIOTEKI 

 Na terenie gminy funkcjonuje jedna Gminna Biblioteka Publiczna i jedna Biblioteka 

Szkolna, które w pełni zaspokajają potrzeby czytelników gminy. 

 

Biblioteka szkolna. 

1. Biblioteka  Szkolna  liczy 15159 woluminów,  zakupiono 266 egzemplarzy książek oraz 668 

egzemplarzy podręczników, które są wypożyczane na cały rok dla uczniów poszczególnych 

klas. 

2. Stan czytelnictwa w Szkole Podstawowej – wynosił 10,8 i utrzymał się mniej więcej                          

na poziomie wskaźnika czytelnictwa roku ubiegłego. Chociaż starsi uczniowie niezbyt chętnie 

sięgają po książki, najmłodsze dzieci z klas I- III czytają dużo i systematycznie odwiedzają 

bibliotekę. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna: 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kulesze Kościelne  jest instytucją   lokalną powołaną Uchwałą 

Rady Gminy Kulesze Kościelne Nr 164/XXXIII/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku   i finansowaną 

przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania 

oczekiwań i potrzeb użytkowników. Dochodami w  2019 roku była  dotacja  z budżetu gminy 

w kwocie 123.500,86  złotych z kwoty tej 2.000 złotych  to środki pozyskane z innych źródeł 

na zakup nowości wydawniczych z dotacji  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

Wydatki  zrealizowano w kwocie 123.500,86   złotych w kwocie tej znajdują się wydatki 

związane z wypłatą wynagrodzeń składników pochodnych, zakup niezbędnych materiałów                  

i usług  do sprawnego funkcjonowania tej jednostki. Na dzień 31 grudnia  2019  instytucja ta 

nie posiada żadnych zobowiązań  ani należności 

 

 

 Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 14041woluminów, zaś na koniec roku- 

14114 woluminów. W przeliczeniu na 100 mieszkańców łączna liczba woluminów wynosiła 

4,51 na dzień 1  stycznia 2019 r. oraz 4,53  wol. na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

Liczba zakupionych książek w  2019 r. – 443 wol.      

 Na wysoki wskaźnik zasobności księgozbioru wpłynął wzrost nakładów na zakup 

nowości wydawniczych. Zakup opiera się na analizach potrzeb środowiska i zakup zgodny                    

z jego potrzebami. Wzrost ma związek z kontynuacją Wieloletniego Programu: ,,Narodowy 
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Program Rozwoju Czytelnictwa” dotującego zakup nowości wydawniczych, jak i z dotacji 

organizatora. Wysoki poziom zakupu daje szansę na kształtowanie zasobów pod warunkiem 

prowadzenia selekcji i eliminacji materiałów zbędnych o nieaktualnej treści, zaczytanych                   

i zniszczonych. Przytłoczenie księgozbioru materiałami zbędnym i wymagającymi wycofania 

z udostępnienia wpływa negatywnie na wykorzystanie zbiorów i poziom czytelnictwa.                 

Dlatego też w 2019 r. zostało wycofanych na skutek zniszczenia 370 wol. 

 Wydatki na materiały biblioteczne (zakup zbiorów, prenumerata czasopism) w 2019 r. 

9033zł, w tym wydatki na zakup książek w 2019 r. –8460 zł  

 

 Biblioteka prenumeruje 2 czasopisma: ,,Gazeta Współczesna’’ i ,,Kontakty’’,                             

które są udostępniane czytelnikom na miejscu. 

 Biblioteka nie posiada katalogu on-line, będącego źródłem informacji o zasobach, 

audiobooków i zbiorów elektronicznych oraz nie umożliwia wypożyczania płyt CD i DVD. 

 

CZYTELNICY: 

 Liczba czytelników zarejestrowanych w 2019 r. – 115 osób ( w 2018 r.- 116 osób, mniej 

o 1 osobę). 

Wykorzystanie zbiorów:  

- liczba wypożyczeni na zewnątrz w 2019 r. –6365 wol. ( w 2018 r. – 7599 wol.), 

- liczba egzemplarzy udostępnionych na miejscu w 2019 r.- 238 wol. ( w 2018 r.- 242 wol.), 

- liczba udostępnionych czasopism bieżących  w 2019 r. – 203 egzemplarze, 

 Wydatki bieżące na upowszechnianie czytelnictwa i prowadzenie Gminnej Biblioteki 

Publicznej oraz Centrum Edukacyjno- Kulturalnego Wsi, które ma pod swoją opieką wyniosły 

w 2019 r. –123 500 zł. 

Informatyzacja:  

 Biblioteka jest wyposażona w komputery. W 2019 r. ich liczba wynosiła -                                         

6 komputerów , w tym dostępnych dla użytkowników – 3. Biblioteka oferuje czytelnikom 

korzystanie z komputerów podłączonych do Internetu, przewodowego oraz korzystanie                          

z Internetu bezprzewodowego. Biblioteka nie posiada katalogu on-line, jednakże poprzez 

stronę : www.szukamksiążki.pl, istnieje możliwość sprawdzenia czy dany wolumin jest 

dostępny w księgozbiorze. Biblioteka posiada własną stronę www umożliwiającą 

zamieszczanie aktualnych informacji. Wszystkie informacje udostępniane są na stronie 

internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.kuleszek.pl. 

 W lokalu poza biblioteką znajduje się czytelnia,  sala konferencyjna oraz siłownia. 

 Powierzchnia użytkowa biblioteki  wynosi 120 m2, liczba miejsc dla czytelników – 10. 

Umożliwia wolny dostęp do półek. Obiekt biblioteczny nie jest przystosowany do obsługi grup 

specjalnych użytkowników: osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób 

niewidzących i słabowidzących.  Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu (od pn. do pt.)                        

w  godz. 10.00 – 18.00. W 2019 r. na stanowisku bibliotekarskim zatrudniona była 1 osoba.  

 Korzystać z siłowni i innych ofert świetlicy można w godz. pracy biblioteki,                                  

a w poniedziałki, środy i piątki świetlica jest czynna do godz. 20.00 . Opiekun świetlicy jest 

dostępny przez 3 dni w tygodniu. Struktura zatrudnienia nie uległa zmianie. 

 

Oferta i udział w imprezach bibliotecznych:  

 W 2019 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia mające na celu promocję 

czytelnictwa: zwiedzanie biblioteki przez uczniów - edukacja, wspólne czytanie książek- 

wysłuchanie np. bajki i sporządzenie rysunku, dyskusja nad książką, rozmowy z czytelnikami. 
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 Biblioteka współpracuje ze szkołą oraz Centrum Kulturalno Edukacyjnym Wsi,                        

co powoduje rozwój oferty kulturalnej, możliwość  zajęć dla osób indywidualnych, rodzin. 

 

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne, koła, 

kluby:  

- Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kulesianki’,  

- Klub Seniora ,,Młodzi duchem”, 

- grupy taneczne ,,Cosmo’’,  ,,Magnetic” oraz ,,Magnusie’’.  

 W  ramach ich działalności  organizowane są zajęcia pieśni i tańca, muzyczno – 

instrumentalne, ludowe, wokalne, które można zaklasyfikować jako: plastyczne, taneczne, 

muzyczne, informatyczne, edukacyjne, turystyczne i sportowo- rekreacyjne, dyskusyjne i wiele 

innych. 

Cele na kolejny rok: kontynuacja zachęcania do czytelnictwa, zakup nowości bibliotecznych, 

zwiększona selekcja materiałów, planowany zakup nowych regałów bibliotecznych                                  

(powierzchnia jest niewielka i aby promować czytelnictwo niezbędne są półki na nowości 

wydawnicze i możliwość ich eksponowania). Udział w lokalnych imprezach, współudział                    

w ich organizowaniu.  

 

XVIII. POMOC SPOŁECZNA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych stanowi podstawową jednostkę 

organizacyjną Gminy Kulesze Kościelne w zakresie wspierania osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do przezwyciężenia trudności życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Do zadań Ośrodka należy przede 

wszystkim podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.  

 Od wielu lat zauważalna jest zmiana wizerunku pomocy społecznej. Łączy się to z 

rozwojem pracy socjalnej, która skupia się na budowaniu lokalnego systemu wsparcia. 

Dzisiejsza pomoc społeczna to system zabezpieczenia społecznego, który przejawia się nie 

tylko poprzez wsparcie finansowe, ale także poprzez szukanie nowych rozwiązań w środowisku 

zamieszkania klientów pomocy społecznej. Nadmienić należy, że obszar i zakres działania 

pracownika socjalnego uległ zmianie, a Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi swoistą 

„trampolinę” do wyjścia z kryzysu. Praca socjalna stała się rodzajem interwencji oraz 

profilaktyki ale obejmuje również długofalowe działania na rzecz osób i rodzin potrzebujących 

wsparcia. Pracownicy socjalni posiadają wiedzę na temat funkcjonowania środowiska 

lokalnego, współpracują, a także podejmują działania z innymi jednostkami i podmiotami na 

rzecz niwelowania problemów społecznych. Współczesny pracownik socjalny boryka się 

zarówno z problemami rodzin w zakresie funkcji opiekuńczo – wychowawczych, rozpadu 

więzi, konfliktów rodzinnych, uzależnień, a także z samotnością osób starszych, schorowanych 

i niepełnosprawnych. Wszystkie wskazane problemy mogą generować proces marginalizacji i 

wykluczenia społecznego  

Podstawowym aktem prawnym warunkującym działalność Ośrodka Pomocy 

Społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 

1507), która określa zarówno zasady i formy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, jak 

i wymogi dotyczące zatrudnienia pracowników socjalnych oraz ich kwalifikacje.  
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 Działania Ośrodka opierają się również na dokumentach programowych określających 

długofalowe działania w kierunku niwelowania problemów społecznych. Do powyższych 

dokumentów należą:  

• „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kulesze Kościelne na lata 2017 

– 2024”,   

• „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2018-2022” 

• „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020” 

• ,,Program Aktywności Lokalnej na lata 2017- 2020” 

W 2019 roku z pomocy ośrodka w postaci świadczeń przyznanych w ramach zadań 

zleconych i zadań własnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało łącznie 63 

rodziny tj. 244 osoby w rodzinach bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania. 

Świadczeniem tylko i wyłącznie pracy socjalnej zostało objętych  17 osób. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 2019 r w dziale pomocy społecznej  wydatkował kwotę ponad 159 500 zł w tym: 

- zasiłki stałe- 26 794,00 zł 

- zasiłki okresowe- 64 777,00 zł 

- zasiłki celowe- 22 150,00 zł 

- zasiłki celowe specjalne- 9 740,0 zł  

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 8000, 00 zł 

- posiłek w domu i w szkole- 45 932, 00 zł 

 Karta Dużej Rodziny to system zniżek, dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 

w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych. Od 1 stycznia 2019 roku upoważniająca 

do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje także rodzicom, którzy mają lub mieli w 

przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania 

wniosku. W ramach realizacji zadań  rządowego programu dla rodzin Ośrodek Pomocy 

Społecznej przyjął 141 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wydał 310 Kart. 

      

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 30 wniosków dotyczących 

stypendium socjalnego zakończonych decyzją administracyjną. Kwota przyznanego 

stypendium wyniosła 31 773,88 zł.   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych  nie prowadzi placówek 

interwencyjnych oraz związanych z pomocą społeczną 

OPS Realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.  

Świadczenia rodzinne obejmują :                                                               

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu : 

 urodzenia dziecka  

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

 samotnego wychowywania dziecka 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

 rozpoczęcia roku szkolnego 

 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – częściowe pokrycie 

wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła 
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 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – częściowe pokrycie 

wydatków związanych z dojazdem do szkoły  

 

 Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka  

 Świadczenie rodzicielskie 

 Świadczenia opiekuńcze: 

 - zasiłek pielęgnacyjny  

 - specjalny zasiłek opiekuńczy               

            - świadczenie pielęgnacyjne 

Na 1 stycznia 2019 r. 146 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 

grudnia 2019 r. 142 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, 

wynosiła na początek roku 334, a na koniec roku 319. Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. 

wyniosła 1 155 277,35 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 135 626,29 zł. 

Ogółem wydatki w tym zakresie wraz z obsługą zadania wyniosły 1 325 074 zł. 

Celem świadczenia wychowawczego 500+ jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na jedno dziecko do 

dnia ukończenia 18 roku życia. 

W 2019 roku realizacja tego zadania wraz z obsługą wyniosła 2 966 118 zł. 

Na początku 2019 r. 213 rodziny pobierało świadczenie wychowawcze , a na koniec 

2019 r. – 281 rodzin. Liczba dzieci pobierających świadczenie na początku roku wynosiła 425, 

na koniec roku 553 dzieci.  

Na realizację zadania Dobry Start 300+, czyli wypłacanym raz w roku wsparciu dla 

rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko - bez względu na dochód 

wydatkowano kwotę 116 870 zł 

 W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych otrzymał 

dofinansowanie 9 059,00  zł z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na 

zatrudnienie Asystenta Rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i 

Systemu Pieczy Zastępczej. Objęto wsparciem siedemnaścioro dzieci w 6 rodzinach a 

prowadzone działania miały na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

wspieraniu rodziców w codziennych czynnościach domowych.  

W 2019 roku OPS realizował Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi w postaci pomocy logopedy i pedagoga. Koszt tego zadania  

to 19 600,00 zł . 

       Realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych zadania 

statutowe i ponadstandardowe z obszaru szeroko pojętej polityki społecznej, stanowią ważny 

obszar z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej gminy Kulesze Kościelne.  
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XIX. RADA GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

 

Rada Gminy Kulesze Kościelne obradując w 2019 r. na 7 sesjach zwyczajnych podjęła łącznie 

45 uchwały. Wszystkie uchwały zostały przekazane dla pracowników Urzędu Gminy 

odpowiedzialnych za ich wykonanie celem realizacji. Uchwały zostały przekazane do 

Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.  Uchwały 

dotyczące budżetu i jego zmian, absolutorium oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej 

zmian podlegały nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy są publikowane na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kulesze Kościelne. 

W 2019 odbyło się 7 Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne. 

- w I kwartale 2019 roku – odbyły się dwie Sesję Rady Gminy, 

- w II kwartale 2019 roku – odbyły się dwie Sesję Rady Gminy, 

- w III kwartale 2019 roku – odbyły się jedna Sesja Rady Gminy,  

- w IV kwartale 2019 roku odbyły się dwie Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne.  

W 2019 roku odbyło się 7 wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Kulesze Kościelne 

- w I kwartale 2019 roku – odbyły się dwa Wspólne Posiedzenia Komisji Rady, 

- w II kwartale 2019 roku – odbyły się dwa Wspólne Posiedzenia Komisji Rady,  

- w III kwartale 2019 roku – odbyło się jedno Wspólne Posiedzenie Komisji Rady,  

- w IV kwartale 2019 roku odbyły się dwa Wspólne Posiedzenia Komisji Rady,  

 

W roku 2019 Rada Gminy podjęła 45 uchwał w sprawach: 

1. Dwie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze 

Kościelne na 2019- 2022. 

3. Dwie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze 

Kościelne na lata 2019- 2022.  

4. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w 

działaniach ratowniczo- gaśniczych oraz szkoleniach dla członków jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kulesze Kościelne.  

5. Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.  

6. Sześć uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Kulesze Kościelne na 2019 rok. 

7. Dwie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kulesze 

Kościelne. 

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy 

Kulesze Kościelne. 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę praw majątkowych 

wieczystego nieruchomości od Spółdzielni Rolnik. 

12. Uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów. 

13. Trzy uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Wysokomazowieckiego. 
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14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

15. Trzy uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkole prowadzonej przez Gminę Kulesze Kościelne.   

16. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy. 

17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

18. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2018 rok.  

19. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Kulesze Kościelne.  

20. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.  

21. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i punktów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kulesze 

Kościelne. 

22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. 

23. Dwie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kulesze Kościelne.  

24. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                        

na 2020 rok.  

25. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok.  

26. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kulesze Kościelne.  

27. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę                                                                        

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

28. Uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

29. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

30. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady. 

31. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  

32. Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy. 

33. Uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok. 
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XX. PODSUMOWANIE 

 

Raport o stanie Gminy Kulesze Kościelne obejmuje podsumowanie działalności Wójta 

Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 rok. Opracowanie zawiera zarówno dane o 

stanie finansowym, organizacyjnym, jak i o stanie realizacji strategii, programów, polityk i 

uchwał organu stanowiącego. 

Zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej,  staramy się racjonalnie 

gospodarować powierzonym mieniem publicznym oraz tak wydatkować środki, aby 

zagwarantować mieszkańcom gminy  bezpieczeństwo i zaspokojenie życiowych potrzeb. 

Szczególnej troski wymaga remont i modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuleszach 

Kościelnych. Inne istotne kierunki dalszej działalności  to m.in.: rozwój infrastruktury 

drogowej, uporządkowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze 

Kościelne,  prowadzenie szkoły podstawowej  z uwzględnieniem zmian związanych z reformą 

oświatową, a w sferze społecznej, kontynuacja wsparcia udzielanego rodzinom, dzieciom, jak 

i seniorom czy osobom niepełnosprawnym.  

Wspólnym celem wszystkich zaangażowanych podmiotów, powinna być nie tylko 

sprawna realizacja zadań i bieżących problemów, ale także inicjowanie nowych pomysłów 

ważnych dla mieszkańców Gminy Kulesze Kościelne.  

 

 

 

  Wójt Gminy 

Stefan Grodzki 

 

 

 


