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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Grabowo za 2018 rok. 

 

I. Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Program Rozwoju  Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2015-2020 

 

Kierunki rozwoju gminy:  

1) Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz stanu infrastruktury technicznej. 

2) Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców gminy. 

3) Podniesienie atrakcyjności turystycznej 

 

Stan realizacji w 2018 r.: 

1) a) przebudowa dróg: 

 drogi gminnej w Bagińskie, wartość inwestycji – 406.475,79 zł, 

 drogi gminnej w Ciemiance w kierunku Ławska – wartość inwestycji 

468.011,62 zł, 

 żwirowanie i wytyczanie dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego -

223.919,32 zł, 

 dotacje celowe w kwocie 100.000,00 zł dla  Powiatu Kolneńskiego na 

przebudowę drogi  powiatowej Grabowo-Konopki-Białystok 

b) budowa chodników: 

  w Grabowie ul. Stawowa 282 m2, 

 W Pasichach 112 m2, 

 W Łebkach Dużych 71 m2, 

 W Bagińskich 87 m2 

c) budowa oświetlenia ulicznego: 

 w Grabowie ul. Stawowa i część ul. Witosa, wartość inwestycji – 

70.860,00 zł, długość linii oświetlenia drogowego o długości do 500 m, 

montaż 12 słupów i opraw typu LED. 

 

d) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-

kanalizacyjnej: 

 budowa sieci wodociągową i kanalizacyjnej w Grabowie na kwotę 

162.052,50 zł, zadanie obejmowało zaprojektowanie i rozbudowę  sieci 

kanalizacyjnej o długości około 260 m  i  sieci wodociągowej 

o długości około 255 m 

 budowa113 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 

2.126.835,20 zł. 

 

e) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: 

Termomodernizacja realizowana ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.” Termomodernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej”.  
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W 2018 r. zrealizowano: 

 modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej 

w Grabowie, 

 modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu 

Gminy Grabowo 

Wykonanie inwestycji w 2018 r. wyniosło łącznie 676.306,00 zł , z tego 

dofinansowanie  379.201,90 zł a własne środki 297.104,10 zł.  

 

2) a) oczyszczania gminy z wyrobów azbestowych:    

W 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał Gminie 

Grabowo dotację w kwocie 26.900,00 zł na dofinansowanie zadania: Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabowo. Przedsięwzięcie 

objęło 35 nieruchomości z terenu gminy Grabowo. Ilość usuniętego azbestu – 

około 80 ton. 

b) tworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie gminy: 

 remontowano i doposażano świetlice wiejskie w Chełchach, Surałach i 

Siwkach, część prac  wykonano siłami własnymi pracowników 

gospodarczych Urzędu Gminy, 

 w oparciu o środki funduszu wiejskiego  tworzono miejsca spotkań dla 

mieszkańców, place zabaw min. w Łebkach Małych, Konopkach-

Monetach, Andrychach, porządkowano tereny wokół stawów w 

Gnatowie i Rosochatym,  

 we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 

Ochotniczą Strażą w Grabowie wykonano siłownię na świeżym 

powietrzu w Grabowie, całkowity koszt działania to 31.059,30 zł, 

3)   a) remont dworu w Grabowie: 

wykonano 2 etap prac polegających na odtworzeniu i odnowieniu stolarki 

okiennej i drzwiowej zabytkowego dworu w Grabowie przebudowie wejść 

oraz wykonaniu instalacji odgromowej. Wcześniej w 2017 r. zostały 

przeprowadzone prace przy renowacji i remoncie dachu dworu, polegające na 

odtworzeniu i zabezpieczeniu środkami grzybobójczymi i ognioodpornymi 

więźby dachowej, odtworzenie pokrycia dachowego; wykonanie rynien i rur 

spustowych. Przebudowa kominów oraz wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej piwnic i fundamentów. 

Łącznie od 2017 r. na remont dworu w Grabowie przeznaczono fundusze w 

wysokości ponad 520.000,00 zł przy wsparciu finansowym Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

b) poprawa funkcjonalności i atrakcyjności strony internetowej gminy Grabowo: 

W miarę możliwości finansowych doskonalono i uatrakcyjniano stronę 

internetową gminy Grabowo. Udostępniono portal społecznościowy Gminy na 

facebooku, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy. 

 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Grabowo, które zostało przyjęte uchwałą Nr VI/41/03 Rady Gminy Grabowo z dnia 16 

lipca 2003 r. Do 2018 r.  dokonano 3 zmian studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania Gminy Grabowo. Ostatnia ocena aktualności została dokonana w 

2009 r. 

 

3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.  

Uchwała nr XXII/138/17 Rady Gminy Grabowo z dnia 24 listopada 2017r., w sprawie 

przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Grabowo z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami na 2018 r. 

Dziedziny priorytetowe: 

 kultura fizyczna i sport, 

 turystyka, 

 z zakresu kultury dotyczące przedsięwzięć kulturalnych mających na celu 

wzbogacenie oferty kulturalnej Gminy, 

 opieka nad zabytkami 

 odtworzenie i podtrzymywanie tradycji wojskowych i patriotycznych 

 poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich 

promocji, 

 promocja Gminy Grabowo 

Cele Programu to budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą Grabowo, a 

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Wykonanie budżetu- 5.000,00 zł. 

W ramach trybu małej dotacji wsparto finansowo kwotą 5.000,00 zł na organizację 

uroczystości patriotyczno- religijnego upamiętniającej walki we wrześniu 1939 r. na 

terenie gminy Grabowo. Beneficjentem było Towarzystwo Przyjaciół Gminy 

Grabowo. 

 

4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałanie narkomanii na 2018 r.  

Program został uchwalony na mocy Uchwały Nr XXIV/148/17 Rady Gminy Grabowo 

z dnia 29 grudnia 2017r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2018 r. 

 

Diagnoza uzależnień. 

W Grabowie od wielu lat realizuje się działania w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. Prowadzone są one m.in. przez GKRPAiPN, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Grabowie, szkoły podstawowe , Policję oraz uprawnione organizacje 

pozarządowe. GKRPAiPN przeprowadza rozmowy interwencyjno – motywacyjne z 

osobami nadużywającymi alkohol. Motywuje do zachowania abstynencji lub do 

podjęcia dobrowolnego leczenia. Na podstawie badań psychologiczno –

psychiatrycznych przeprowadzonych przez biegłych sądowych, z których to może 

wynikać, iż uczestnik postępowania jest osobą uzależnioną, komisja kieruje wnioski 

do Sądu Rejonowego w Łomży w sprawie przymusowego leczenia odwykowego. W 

przypadku używania narkotyków skalę problemu na poziomie lokalnym można ocenić 

tylko na podstawie danych ogólnokrajowych. W powiecie kolneńskim oraz w gminie  
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brak jest specjalistycznej placówki zajmującej się tym zagadnieniem, co utrudnia 

ocenę skali tego zjawiska. Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe i 

gimnazjum, co świadczy o dużej ilości młodych ludzi, którzy mogą być zagrożeni 

substancjami psychoaktywnymi. Dlatego też działania profilaktyczne powinny być 

ukierunkowane szczególnie na dzieci i młodzież. 

Działania: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych od 

alkoholu i narkomanii i osób zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

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

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.  

 wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń, organizacji pozarządowych osób 

fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.130 

1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Polityka mieszkaniowa obejmuje sprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

Gminy Grabowo oraz sprawy gospodarowania nieruchomościami gminy. 

Majątek mieszkaniowy zarządzany jest przez kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy - dyrektorów szkół w Grabowie, Surałach i Konopkach - Monetach i 

bezpośrednio przez Urząd Gminy. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Grabowo na dzień 31 grudnia 2018r. obejmował  

19 lokali mieszkalnych o łącznej pow.1056  m2, w tym 3 lokale socjalne o łącznej 

 pow. 173 m2 W instalację wodno-kanalizacyjną wyposażonych jest 100% lokali,  

w instalację centralnego ogrzewania 68,42 % lokali. 

 

Zasady polityki czynszowej. 

Program ustala następujące rodzaje czynszów: 

1) za lokale socjalne; 

2) za budynki i lokale mieszkalne. 

Czynsz obejmuje koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym koszty 

utrzymania wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania. 

Czynsz za budynki i lokale mieszkalne opłacają najemcy budynków i lokali 

mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w terminie i formie ustalonej 

przez strony. 

Czynniki podwyższające i obniżające stawki czynszu to : 

 położenie budynku ,  

 położenie lokalu w budynku 

 wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich 

stan techniczny ( w-c, łazienka, c. o). 

Czynniki powyższe nie mają zastosowania do czynszu za lokale socjalne 

Stawki czynszu za 1m2 ustala Wójt Gminy stosownym zarządzeniem. 
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Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Grabowo określa uchwała Nr XI/65/16 Rady Gminy Grabowo z dnia 17 czerwca 2016 r.  

 

 

6. Plan wykorzystania nieruchomości gminnych 

1) Gmina Grabowo na dzień 31.12.2018 r. była właścicielem gruntów o 

powierzchni 306,3669 ha. 

 użytki rolne ogółem                                    31,7987 ha,    

 grunty zadrzewione i zakrzewione              3,8776 ha,  

 grunty zabudowane i zurbanizowane       17,9856 ha,  

 użytki kopalne                                           11,8564 ha   

 drogi                                                          231,8448 ha   

 nieużytki                                                      8,5472 ha   

 grunty pod wodami powierzchniowymi   0,0800 ha  

2) Grunty pozostające na zasadzie samoistnego posiadania w ha 2,14 ha 

3) Grunty będące we współwłasności                         0,1348 ha 

Sposób zagospodarowania gruntów    

1)  Grunty oddane w użytkowanie wieczyste  0,4150 ha, 

2)  Grunty wydzierżawione:    10,2100 ha w tym: 

a) - stowarzyszeniom               10,0000 ha 

b) - innym podmiotom               0,2100 ha 

7. Grunty oddane w trwały zarząd:        6,4705 ha 

Ogólna powierzchnia gruntów będących we władaniu Gminy na koniec 2018 r. to 

308,6417 ha.  

W roku 2018 dokonano zamiany na cele publiczne plac rekreacyjny i pod drogę 

nieruchomości położonej w obrębie Skroda Wielka, Gm. Grabowo, stanowiącej 

własność Gminy Grabowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr ewidencyjny 99/2 o pow. 0,1564 ha, której wartość wynosiła 19550,00 zł na 

nieruchomości położone w obrębie Skroda Wielka, Gm. Grabowo, stanowiące własność 

osoby fizycznej, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne 

nr 101/6 o pow. 0,0315 ha, której i nr ewidencyjny 101/7 o pow. 0,1249 ha, których 

wartość łączna za obie działki również wynosiła 19.550,00 zł. 

W 2018 r. w oparciu o przepisy ustawowe rozpoczęto działania mające na  celu 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

zajmowanych pod budownictwo mieszkaniowe. 

8. Program opieki nad zabytkami 

Uchwała nr XXV/162/18 Rady Gminy Grabowo z dnia 28 marca 2018r., w sprawie 

przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grabowo na lata 2018-2021. 

Program opieki nad zabytkami ma na celu: 

 aktualizacja i uzupełnienie ewidencji zabytków, 

 działania w zakresie odnowy zabytków, 

 udostępnianie zabytków w celach turystycznych, 

 edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 włączenie problematyki ochrony zabytków do bieżących zadań Rady Gminy 

Grabowo; 

 uwzględnianie uwarunkowań prawnych opieki nad zabytkami; 
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 rozpoznawanie potrzeb dotyczących podejmowania działań zmierzających do 

zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 

stanu ich zachowania; 

 eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych; 

 tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia 

ich opieki. 

Opiece nad zabytkami w Gminie Grabowo podlegają: 

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

a) kościół w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Grabowie ul. 

Kościelna 7, 1825-1848, Nr rej. A-61 z 28.04.1980 r., 

b) plebania w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Grabowie 

ul. Kościelna 7, 3 ćw. XIX wieku, Nr rej. A-129 z 28.04.1981 r., 

c) cmentarz rzymsko-katolicki w Grabowie , pocz. XIX w., Nr rej.: A-295 z 

09.06.1987 r., 

d) dwór w Zespole Dworsko-Parkowym w Grabowie ul. Witosa 10, koniec XIX 

wieku, Nr rej.: A-130 z 28.04.1981r., 

e) park krajobrazowy w Zespole Dworsko-Parkowym w Grabowie, I połowa XIX 

wieku, Nr rej.: A-71 z 29.04.1980 r.; 

2) obiekty objęte ochroną konserwatorską uwzględnione w gminnej ewidencji 

zabytków; 

3) stanowiska archeologiczne; 

4) cmentarze i mogiły historyczne; 

5) historyczne układy przestrzenne wsi. 

Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji planowane jest na 2020 r. 

Dotychczas dokonano częściowej renowacji zabytkowego dworu w Grabowie 

W 2018 r. zostały wykonane prace polegające na odtworzeniu i odnowieniu stolarki 

okiennej i drzwiowej zabytkowego dworu w Grabowie, prace polegały na 

przywróceniu dawnego układu i wielkości oraz kształtu otworów okiennych i 

drzwiowych, remoncie tarasów i wejść oraz wykonaniu instalacji odgromowej.  

Całkowity koszt zadania 214 091,50 zł. Dofinansowanie ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w kwocie 154 000,00 zł.  

9. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

W 2018 r. dokonano rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sikorskiego 

w miejscowości Grabowo, całkowita wartość zadania wyniosła – 158.362,50 zł., w tym 

dofinansowanie ze środków unijnych do 63,63% kosztów kwalifikowanych wynosiło 

około 100.766,06 zł. 

 

Na 2019 r. zaplanowano budowę ujęcia wody w Gnatowie. Planowane rozpoczęcia 28 

marzec 2019 r. i zakończenia 15 czerwca 2019 r. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i 

budowę ujęcia wody. I etap obejmował zaprojektowanie i opracowanie dokumentacji 

technicznej, której łączna kwota wynosi: 15 663,31 zł, zaś w II etapie wybudowane 

zostanie nowe ujęcia wody. Koszt finansowy II etapu wyniesie: 344.111,69 zł. Łączna 

wartość zadania to 359.775,00 zł  

 

10. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi dokument o charakterze strategicznym, 

określający szczegółowe cele i dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na 

poziomie lokalnym. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem koniecznym 

przy składaniu wniosków, w celu pozyskania przez gminy funduszy unijnych w latach 

2014 - 2020. Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN związana jest ze zobowiązaniami, 

określonymi w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie 

klimatyczno - energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 

roku. 

Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej: 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w 

Grabowie, Urząd Gminy Grabowo 

 budowa oświetlenia ulicznego LED w  Grabowie przy ul. Stawowej. 

 

11. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 ups) 

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XX/104/13 z dnia 28 lutego 2013 r. Rady 

Gminy Grabowo 

Cele strategiczne: 

1) wzmocnienie gminnego systemu pomocy i integracji  – usamodzielnianie i 

wyrównywanie szans społecznych osób, rodzin i grup najsłabszych, 

Główne działania: 

 stała diagnoza środowiska osób wymagających wsparcia i organizacja 

pomocy w zależności od indywidualnych, określonych potrzeb 

podopiecznych, realizacja na bieżąco w ramach Programu Wspierania 

Rodziny w gminie, 

 edukacja grup najsłabszych w zakresie praw i możliwości pomocy, 

realizacja na bieżąco przez szkoły (pedagog szkolny), nieodpłatna pomoc 

prawna, 

 przygotowanie zabezpieczenia  usług opiekuńczych osobom starszym  w 

miejscu zamieszkania, wymaga realizacji, 

 realizacja dożywania w szkole, pełna realizacja w ramach programów 

dożywiania, 

 zapewnienia aktywnego uczestnictwa osób starszych, niepełnosprawnych, 

ubogich w życiu  społeczności lokalnej, Klub Seniora, imprezy kulturalne 

organizowane przez instytucje kultury, 

 prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, 

bieżąca realizacja, 

 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz między instytucjami i 

organizacjami na terenie powiatu na rzecz bezrobocia, bieżąca realizacja, 

2) zwiększenie świadomości, dostępności i oferty edukacyjnej, programów 

profilaktyki zdrowia oraz zapewniona opieka nad osobami zależnymi i 

potrzebującymi, 

 

Główne działania: 

 modernizacja i doposażenie bazy oświatowej, rekreacyjnej  i kulturalnej, 

OSP, Inwestycje realizowane przez Gminę, Jednostki Organizacyjne 

Gminy, organizacje pozarządowe, sołectwa ( termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej miejsca spotkań, place zabaw, 

wyposażanie  placówek oświaty, kultury, świetlic wiejskich) 

 opracowanie i wdrożenie programu pomocy psychologicznej i 

pedagogicznej prowadzenie efektywnych programów profilaktycznych, w 

tym programu przeciwdziałania przemocy, realizacja w ramach Programu 

Wspierania Rodziny od 2013 roku. Realizacja zadań Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
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 upowszechnianie aktywnych, bezpiecznych form spędzania czasu wolnego 

przez dzieci, młodzież, rodziny, realizacja w ramach prowadzonej 

działalności placówek kultury i oświaty, organizacji pozarządowych, 

 poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie, w trakcie realizacji 

przez Gminę (modernizacja dróg, budowa oświetlenia ulicznego, chodniki) 

 

3) wysoka jakość życia mieszkańców, integracja, aktywność i udział w życiu 

kulturowym gminy 

Główne działania: 

 kontynuacja i innowacja gminnego kalendarza imprez kulturalnych i 

sportowych, tworzenie nowych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu   

lokalnym i regionalnym, m.in. organizacja cyklicznych imprez, realizacja w 

ramach prowadzonej działalności placówek kultury i oświaty, organizacji 

pozarządowych, 

 działania  zmierzające do ożywienia czytelnictwa wśród  dorosłych, dzieci i 

młodzieży, realizacja w ramach działalności Biblioteki Publicznej Gminy 

Grabowo, 

 organizacja i prowadzenie świetlic, realizacja w ramach Klubu Seniora, GOK, 

sołectw, 

 wsparcie grup nieformalnych, NGO, twórców i zespołów ludowych na terenie 

gminy, realizacja w ramach Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, instytucji kultur 

12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2020 przyjęty 

został uchwałą nr XX/105/13 Rady Gminy Grabowo z dnia 28 lutego 2013 roku oraz 

uchwałą Nr IV/10/15 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020. 

Koordynowanie i monitorowanie Programu  powierzono Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Grabowie.  

Celem głównym Gminnego Programu jest: 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez spójne działanie wszystkich służb oraz  

zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy poprzez 

podniesienie świadomości społecznej. 

Cele szczegółowe Programu 

a) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy psychologicznej, prawnej, 

terapeutycznej, socjalnej, dla ofiar przemocy w rodzinie. 

b) zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy. 

c) podniesienie poziomu wiedzy, świadomości lokalnej dotyczącej przemocy 

domowej oraz zmiana nastawienia świadków przemocy do występowania o pomoc 

dla osób pokrzywdzonych. 

d) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprawa skuteczności podejmowanych 

działań. 

e) działania profilaktyczne promujące style wychowania dzieci bez przemocy. 

 

W celu wypracowania sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie, powołany 

został Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grabowie wchodzą 

przedstawiciele: 

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie, 

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie, 

c) Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, 

d) Oświaty 

e) Przedstawiciele Ochrony Zdrowia- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Grabowie, 

f) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży, 

g) Organizacji pozarządowych w Grabowie, 

h) Posterunku Policji w Stawiskach. 

 

W 2018 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grabowie  wpłynęło  6 

„Niebieskich Kart A” założonych dla pięciu rodzin z terenu Gm. Grabowo,  

Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i  14 posiedzeń grupy 

roboczej.  

Sprawy, którymi zajmowała się grupa robocza w okresie sprawozdawczym 

dotyczyły przemocy męża wobec żony.  

Wypełniono 6 formularzy „Niebieska Karta C” z osobami dotkniętymi przemocą 

oraz 6 formularzy  „Niebieska Karta D” ze sprawcami przemocy. 

Sprawców przemocy  poinformowano o możliwości skorzystania z bezpłatnych 

porad specjalistów zatrudnionych w PCPR Kolno , udziału w warsztatach terapii 

zajęciowej lub Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie a także udziału w 

Programie  Korekcyjno – Edukacyjnym w PCPR Kolno . 

Grupa robocza opracowała indywidualne plany działań wobec w/w rodzin.  

Osoby doznające przemocy otrzymały wsparcie w postaci pracy socjalnej z Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Grabowie . 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie w Grabowie,  współpracuje z 

policją, służbą zdrowia, oświatą, kuratorami, prokuraturą. Współpraca polega na 

wymianie informacji pomiędzy instytucjami, sporządzaniu diagnozy problemu 

przemocy w rodzinie, działaniu w ramach profilaktyki, udzielaniu pomocy 

psychospołecznej i prawnej ofiarom przemocy domowej, wspólnym analizowaniu 

sytuacji rodzin i planowaniu pomocy, kierowaniu osób nadużywających alkoholu i 

sprawców przemocy do innych instytucji. 

 

13. Gminny program wspierania rodziny ( art. 176 i 179 ustawy o wspieraniu rodziny) 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 został przyjęty do 

realizacji Uchwałą  Nr X/58/16 Rady Gminy  Grabowo  w dniu  29  lutego 2016 

roku. 

 

Głównym celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich do 

prawidłowego  funkcjonowania. Skierowany jest do  rodzin wychowujących dzieci  

dotknięte  przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające  

trudności w wypełnianiu  funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz do rodzin, w 

których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej. 

W okresie od  I – XII- 2018r.  na terenie Gminy Grabowo nie odnotowano  rodzin 
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zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych.  Pracownicy socjalni w rejonach swojego działania, poprzez 

kontakt z rodziną, kontakt z pedagogiem szkolnym, współpracę z dzielnicowym monitorują 

sytuacje wszystkich rodzin. Na terenie gminy Grabowo nie funkcjonują placówki 

wsparcia dziennego. Czas wolny dzieciom z terenu gminy, organizują jednostki 

oświatowe:  Szkoła Podstawowa w Grabowie, Surałach i Konopkach Monetach, 

Biblioteka Publiczna w Grabowie, Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, świetlice 

wiejskie.  W ramach działalności ww. jednostek, dzieciom z terenu gminy 

organizowane są festyny, koncerty, warsztaty. Funkcjonujące przy szkole świetlice 

szkolne zapewniają opiekę dzieciom , które zakończyły  zajęcia szkolne i czekają na 

powrót do domów. 

14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Grabowo w 2018 roku 

Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grabowo Nr XXV/157/18 z dnia 25 

marca 2018 r. 

W 2018 roku odłowiono 17 bezpańskich psów na łączna kwotę 22.582,80 zł. 

Opiekę weterynaryjną sprawował lekarz weterynarii Ryszard Kowalczyk. 

W ciągu roku interweniował w czterech przypadkach dotyczących zwierząt 

potraconych przez pojazdy. Ogólny koszt obsługi wyniósł 4800,00 zł. 

Odbiór odpadów zwierzęcych „P.H.U. FORTES Artur Banach. 

W 2018 roku odebranych zostało 2 jelenie, 1 sarna, 1 bocian i patrochy z dzika, oraz 

od rolników 649 sztuk zwierząt (bydło i trzoda chlewna) 

Koszt odbioru wyniósł 1814,40 zł. 

 

II. Realizacja uchwał rady gminy 

 

W roku 2018 Rada Gminy Grabowo przyjęła  53 uchwał.  

Uwzględniając tematykę spraw można je podzielić na uchwały: 

1) w sprawach związanych z finansami gminy wydano – 17 uchwał, 

2) w sprawach organizacji Urzędu Gminy – 8 uchwał,, 

3) w sprawach jednostek organizacyjnych gminy - 6 uchwał, 

4) w sprawach organizacji Rady Gminy – 12 uchwał, 

5) w sprawie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. 

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – 3 uchwały, 

6) w innych sprawach - 7 uchwał, (nieruchomości, alkohole, zabytki). 

 

Zestawienie szczegółowe uchwał według kolejnych sesji Rady Gminy przedstawia się 

następująco: 

 

Kadencja 2014-2018 

 

XXV sesja – 25 marca 2018 r. 
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Lp. Numer Tematyka Sposób wykonania 

1. XXV/157/18 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Grabowo w 2018 

roku 

Zrealizowana 

2. XXV/158/18 uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych w Gminie Grabowo na lata 

2018-2021. 

W trakcie realizacji 

3. XXV/159/18 podziału Gminy Grabowo na okręgi 

wyborcze. 

Zrealizowana 

4. XXV/160/18 podziału Gminy Grabowo na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Zrealizowana 

5. XXV/161/18 ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Grabowo. 

Zrealizowana 

6. XXV/162/18 przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Grabowo na lata 2018-2021. 

W trakcie realizacji 

7. XXV/163/18 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Kolneńskiemu na dofinansowanie przebudowy 

drogi powiatowej Nr 1862B na odcinku 

Grabowo- Konopki Białystok. 

Zrealizowana 

8. XXV/164/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Gospodarczej i Finansów Rady Gminy 

Grabowo. 

Zrealizowana 

9. XXV/165/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2018-2028. 

Zrealizowana 

10. XXV/166/18 zmiany w budżecie Gminy Grabowo na 2018 

r. 

Zrealizowana 

 

XXVI sesja – 18 maja 2018 r. 

Lp. Numer Tematyka Sposób wykonania 

1. XXVI/167/18 zaopiniowanie połączenia gmin w celu 

utworzenia okręgu wyborczego do Rady 

Powiatu Kolneńskiego 

Zrealizowana 

 

XXVII sesja – 29 czerwca 2018 r 

Lp. Numer Tematyka Sposób wykonania 

1. XXVII/168/18 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

będących własnością Gminy Grabowo 

 

Zrealizowana 

2. XXVII/169/18 Przyjęciu projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Grabowo w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

 

Realizacja ciągła 
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3. XXVII/170/18 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Grabowo za 2017 rok 

 

Zrealizowana 

4. XXVII/171/18 Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Grabowo 

 

Zrealizowana 

5. XXVII/172/18 W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Grabowo 

 

Zrealizowana 

6. XXVII/173/18 w sprawie opłaty targowej 

 

Realizacja ciągła 

7. XXVII/174/18 w sprawie zmian w budżecie  Gminy 

Grabowo na 2018 

 

Zrealizowana 

8. XXVII/175/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2029 

 

Zrealizowana 

 

Kadencja 2018-2023 

 

I sesja – 23 listopada 2018 r. 

Lp. Numer Tematyka Sposób wykonania 

1.  I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Grabowo. 

Zrealizowana 

2.  I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Grabowo. 

 

Zrealizowana 

3. . I/3/18 w sprawie Statutu Gminy Grabowo 

 

Uchwała ustrojowa 

4.  I/4/18 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy 

Gminy Grabowo z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami na 

2019 rok 

 

Do wykonania w 

2019 roku 

 

 

II sesja – 14 grudnia 2018 r. 

Lp. Numer Tematyka Sposób wykonania 

1.  II/5/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Grabowo. 

 

Zrealizowana 

2.  II/6/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Grabowo. 

 

Zrealizowana 

3.  II/7/18 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo. 

 

Zrealizowana 

4.  II/8/18 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i 

Finansów Rady Gminy Grabowo. 

 

Zrealizowana 
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5.  II/9/18 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego 

Komisji Gospodarczej i Finansów Rady 

Gminy Grabowo. 

 

Zrealizowana 

6.  II/10/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Grabowo. 

 

Zrealizowana 

7.  II/11/18 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Grabowo. 

 

Zrealizowana 

8.  II/12/18 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet 

przysługujących radnym Rady Gminy 

Grabowo. 

 

Realizacja ciągła 

9.  II/13/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Uchwała ustrojowa 

10.  II/14/18 w sprawie opłaty targowej. 

 

Realizacja ciągła 

11.  II/15/18 w sprawie ustalenia maksymalnych kwot 

dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia na które 

dofinansowanie jest przyznawane w 2019 

roku. 

 

Do wykonania w 2019 

roku 

12.  II/16/18 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

Realizacja ciągła 

13.  II/17/18 w sprawie zmian w budżecie  Gminy Grabowo 

na 2018 rok. 

 

Zrealizowana 

 

III sesja – 28 grudnia 2018 r. 

 

Lp. Numer Tematyka Sposób wykonania 

1. 1. III/18/18 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego  uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego - zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności przyznanego w 

ramach wieloletniego rządowego programu 

„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023  

 

Do realizacji od 2019 

r. 

2.  III/19/18 w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób 

Do realizacji od 2019 

r. 
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objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 

 

3.  III/20/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie 

dożywiana „Pomoc Gminy Grabowo w 

formie posiłku dzieciom w przedszkolu i 

uczniom w szkole” na lata 2019 - 2023 

 

Do realizacji od 2019 

r. 

4.  III/21/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 r. 

 

Do realizacji w 2019 

r. 

5.  III/22/18 w sprawie przyjęcia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

 

Realizacja ciągła. 

6.  III/23/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Realizacja ciągła 

7.  III/24/18 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Grabowo 

Realizacja ciągła 

8.  III/25/18 w sprawie odstępstw od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych. 

 

Realizacja ciągła 

9.  III/26/18 w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Grabowo. 

 

Realizacja ciągła 

10.  III/27/18 w sprawie wyznaczenia kandydata do 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie. 

 

Zrealizowana 

11.  III/28/18 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji 

Rady Gminy na 2019 rok. 

 

Do realizacji w 2019 

r. 

12.  III/29/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Gminy Grabowo na 2019 rok. 

 

Do realizacji w 2019 

r. 

13.  III/30/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2032. 

 

Do realizacji 

począwszy od 2019 r. 

14.  III/31/18 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy 

Grabowo na rok 2019. 

 

Do realizacji w 2019 

r. 
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15.  III/32/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Grabowo na rok 2018. 

 

Zrealizowana 

16.  III/33/18 w sprawie zarządzenia wyborów do 

organów wykonawczych sołectw. 

 

Zrealizowana 

17.  III/34/18 w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej 

 

Zrealizowana 

 

Wykonanie wybranych uchwał Rady Gminy przedstawiało się następująco: 

1. W zakresie nadal obowiązujących uchwał dotyczących podatku rolnego, leśnego 

(stawki zgodne z Komunikatem Prezesa GUS) , podatku od środków nieruchomości 

(Uchwała Nr XV/95/16 Rady Gminy Grabowo z dnia 29 listopada 2016r.), podatku od 

środków transportowych (Uchwała nr XV/96/16 Rady Gminy Grabowo z dnia 29 

listopada 2016r zmieniona uchwałą nr XVI/105/16 z dnia 29 grudnia 2016r): 

Umorzenia: 

Umorzenie płatności podatku jest możliwością przewidzianą dla podmiotów, dla 

których w skutek wyjątkowych zdarzeń uregulowanie należności staje się niemożliwe 

bądź trudne do zrealizowania W 2018 roku na terenie Gminy Grabowo nie wystąpiły 

umorzenia podatków. 

Ulga nabycie gruntów: 

Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu nabycia 

gruntów, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie już istniejącego nie przekraczającego 100 ha. Nabyte grunty podlegają 

zwolnieniu od podatku rolnego licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po 

miesiącu, w którym zawarto umowę nabycia gruntów przez okres 5 lat - 100%, w 6 roku 

- 75% w 7 roku - 50%. Ulga jest stosowana od pierwszego dnia miesiąca następnego po 

miesiącu, w którym złożono wniosek o zastosowanie ulgi. Kwota ulgi, z której 

skorzystali rolnicy z terenu naszej gminy w 2018r. wynosi 3.587,82 zł. 

 

 

Ulga inwestycyjna: 

Ulga inwestycyjna przysługuje  podatnikom podatku rolnego z  tytułu wydatków 

poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do 

chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących 

ochronie środowiska, a także zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń 

melioracyjnych, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę i urządzeń do 

wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Ulga inwestycyjna 

przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego 

podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana 

inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów 

inwestycyjnych. Na terenie gminy Grabowo na 2018r. przyznano ulgę inwestycyjną na 

kwotę 47.812,11 zł. 

 

 

Akcyza: 

Zwrot podatku akcyzowego przysługujący producentom rolnym podzielony jest na 

dwa okresy tj. od 1 sierpnia do 31 stycznia- wnioski składane są w miesiącu lutym 

oraz za okres 1 luty do 31 lipca- wnioski składane są w sierpniu. W 2018 roku łącznie 

przyjęto 705 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego. Na pierwszy okres przyjęto 409 wniosków za które wypłacone 459 
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695,00 zł. W II okresie przyjęto 296 wniosków za które wypłacono 199.758,54zł. 

Łączny zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacony 

w 2018 roku to 659.453,54 zł. 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr IX/39/11 Rady Gminy 

Grabowo z dnia 28 listopada 2011r. wyniosły 97.922,07 zł 

 

2. Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy Grabowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, 

podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości. 

 

Pobór podatku łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego 

i podatku od nieruchomości na terenie sołectw gminy Grabowo prowadzony jest  w 

drodze inkasa. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grabowo funkcję inkasentów pełnią 

sołtysi, którzy za zebrane podatki otrzymują prowizje. W ubiegłym roku na terenie 

gminy funkcjonowało 33 sołtysów. Za podatek zebrany w I racie wypłacono prowizję 

w kwocie 10.460,00 zł , za II ratę wypłacono 7.573,00 zł, za III ratę 7.252,00 zł, a za IV 

ratę 6 882,00 zł. Łącznie wypłacono sołtysom 32.167,00 zł prowizji. 

 

3. Uchwała Nr XXIV/152/18 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty. 

 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i 

niezamieszkałych na terenie Gminy Grabowo wykonywany był przez firmę MPO Sp. z 

o.o., ul. Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok. Firma ta wybrana została w ramach 

przetargu nieograniczonego w dniu 25.05.2017r. na okres 01.07.2017-30.06.2018r. 

Umowa nr Cz.P.271.1.2017 oraz w ramach przetargu nieograniczonego w dniu 

27.06.2018r. na okres 01.07.2018-31.12.2018r Umowa nr Cz.P.271.2.2018.  

Zgodnie z umową Cz.P.271.1.2017 za okres 01.01.2018-30.06.2018r wynagrodzenie 

miesięczne za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wynosiło 23.436,00 zł. 

Koszt odbioru odpadów za I półrocze 2018 wyniósł 140.616,00 zł.  

Zgodnie z umową Cz.P.271.2.2018 za okres 01.07.2018r.-31.12.2018r. wynagrodzenie 

miesięczne za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wynosiło 32.371,92 zł. 

Koszt odbioru odpadów za II półrocze 2018 wyniósł 194.231,52 zł. 

W 2018 roku za odbiór odpadów komunalnych  poniesiono koszt 334.847,52 zł. 

4. Uchwała Nr XXV/163/18 z dnia 25 marca 2018 r. w sprawie udzielenie pomocy 

finansowej Powiatowi Kolneńskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1862B na odcinku Grabowo- Konopki Białystok. 

Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 100.000,00 zł. 
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III. Finanse gminy 

A) Wykonanie budżetu gminy. 

 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał dochody w kwocie   20 798 155 zł,  w tym dochody 

bieżące  16 219 748 zł  i  dochody majątkowe  4 578 407  zł oraz wydatki w wysokości 

22 948 155 zł,  w tym wydatki bieżące 15 635 667 zł i wydatki  majątkowe 7 312 448 zł. 

W trakcie roku  zachodziła konieczność zmian  budżetu, zwłaszcza dotycząca dochodów  i 

dostosowania  wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane, zgodnie z ustawą 

o finansach publicznych  4 uchwałami Rady Gminy i 16 zarządzeniami Wójta . Zmiany 

dotyczyły przede wszystkim  zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej/ zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, prowadzenie rejestru 

wyborców, referendum, wyposażenie szkół w materiały edukacyjne, świadczenia 

wychowawcze, rodzinne, i pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne/, dotacji na zadania własne / 

stypendia dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników, dożywianie, zasiłki i pomoc w 

naturze / oraz zwiększenia dochodów własnych / wpływy z czynszów, wynajmu sprzętu /, 

udziały w PIT od osób prawnych, subwencja oświatowa, podatki , darowizny.    

Na koniec 2018 roku wykonano dochody w wysokości 18 878 848,77 zł,  w tym dochody 

bieżące  16 837 408,33 zł / w tym  dochody własne  3853 503,48 zł/  i majątkowe  

2 041 440,44  zł , oraz wydatki w kwocie 21 357 328,15 zł, w tym wydatki bieżące 

16 605 089,32 zł i majątkowe 4 752 238,83 zł. 

  

 Liczba mieszkańców  w gminie na dzień 31.12.2018 r. wynosiła  3590 osób . 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 258,73 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 949,12 zł. 

         B) Stan finansów gminy. Wskaźniki: 

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem- 20,41% 

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem- 22,25% 

3. Zadłużenie ogółem – 6 550 000 zł 

 

A) Wykonanie budżetu gminy. 

Wskaźniki: 

1. Wykonanie dochodów)-  18 878 848,77, 

w tym :  

1) dynamika PIT    987 269,45, 

2) podatek od nieruchomości    900 776,96 

3) podatek rolny   302 067,47, 

4) podatek leśny  107 238,19 

5)  

2. Wykonanie wydatków- 21 357 328,15 

3. Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 949,12  zł. 

4. Wynik operacyjny 1 833 321,67 

5. Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy- 2 029 235,44 

6. Dochody z majątku- 1 149 293,50 

 

B) Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych-  4 752 238,83, 

 

1) Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu- 57,30 %. 

2) W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciemianka 468 011,62 zł- w tym: 
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 -kwota zewnętrznego dofinansowania: 227 826,21 zł, zaś wkład własny wynosił 

240 185,41 zł, 

b) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Grabowo 

676 306,00 zł, w tym: 

- kwota zewnętrznego dofinansowania: 379 201,90zł, zaś wkład własny wynosił 

297 104,10 zł, 

c) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej. i 

kanalizacyjnej w Grabowie., budowa ujęcia wody i studni w Gnatowie  

2 288 887,70 w tym: 

- kwota zewnętrznego dofinansowania: 1 173 845,73 zł, zaś wkład własny wynosił 

1 115 041,97 zł, 

d) Przebudowa zabytkowego dworu Wagów- etap II - 214 091,50 zł w tym: 

- kwota zewnętrznego finansowania: 155 400 zł, zaś wkład własny wynosił 

58 691,50 zł. 

 

C) Wieloletnia prognoza finansowa. 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia  

2019 rok – 650 000 

2020 rok - 700 000 zł, 

2021 rok – 700 000 zł, 

2022 rok  - 700 000 zł, 

2023 rok – 650 000 zł, 

2024 rok – 650 000 zł, 

2025 rok  - 600 000 zł, 

2026 rok – 650 000 zł, 

2027 rok – 600 000 zł, 

2028 rok – 600 000 zł, 

2029 rok – 500 000 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 365 062,04 zł. W ramach funduszu sołeckiego realizowano przedsięwzięcia według 

działów budżetu: 

Przebudowa dróg gminnych -kwota wydatków: 276 518,91 zł, 

Termomodernizacja świetlic wiejskich - kwota wydatków: 33 452,47 zł, 

Budowa oświetlenia ulicznego -kwota wydatków: 30 000,00 zł, 

Budowa miejsca spotkań mieszkańców-kwota wydatków: 25 090,66 zł, 

 

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 20 427,63 zł, które przeznaczono na 

współfinansowanie i organizację imprez okolicznościowych takich jak: Bieg Tropem 

Wilczym, Wianki u Wagów, Pamięć września 39, co zostało wykonane przez zakup nagród, 

medali, poczęstunek .Gmina w 2018 r. współfinansowała wydawanie Miesięcznika 

Kolneńskiego, co wiązało się z wydatkami w wysokości 2.066,40 zł  
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IV. Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 53 osób, przez 

co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 3590 osób, w tym 1801 kobiet i 1789 mężczyzn. 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba kobiet w wieku 

przedprodukcyjnym 14 lat i mniej wynosiła 566, a liczba mężczyzn 282 .  

Liczba kobiet w wieku produkcyjnym 15-59 lat wynosiła 1112, a liczba mężczyzn w wieku  

produkcyjnym 15-64 wynosiła 1299. 

Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 405, a  mężczyzn 208. 

W 2018 r. narodziło się w gminie 42 osób, w tym 15 dziewczynek i 27 chłopców, a zmarło 37 

osób, w tym 13 kobiet i 24 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. był dodatni. 

 

V. Ochrona zdrowia 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 4 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4 podmioty.  

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w 

2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 

 na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 8.497,67 zł, 

 na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono 1.000,00 zł. 

Wydatki te dotyczyły min. 

 zakupu materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół gminnych, 

 organizacji festynu dla dzieci szkolnych z elementami profilaktyki, 

 wyjazdu dzieci szkolnych na szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki 

uzależnień, 

 organizacji wigilii plenerowej dla społeczności lokalnej również z problemami 

alkoholowymi, 

 zakupu mebli pod ulotki i materiały dotyczące problemów alkoholowych i narkomanii 

dla świetlic szkolnych, 

 szkolenia członków komisji. 

 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 1 zgłoszenie 

przypadków nadużywania alkoholu. Komisja podjęła interwencję w tej sprawie. 

 

W 2018 r. nie było przypadków odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

VI. Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. były 183 osoby, w tym 176 osób 

poniżej kryterium dochodowego oraz 7 osób powyżej kryterium dochodowego. 
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W 2018 r. 1 podopieczny z Gminy Grabowo korzystał z placówki stacjonarnej pomocy 

społecznej tj. domu opieki społecznej. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r.232 rodziny otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 

grudnia 2018 r. 283 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, 

wynosiła na początek roku 511, a na koniec roku 484.Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. 

wyniosła 1.235.706,00 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń opiekuńczych -

509.514,00 zł. 

Na początku 2018 r. 262 rodziny pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), zaś na 

koniec 2018 r. – 248 rodzin.  

W ramach placówki wsparcia utworzono w 2017 r. Klub Senior+ w Chałchach. Liczba  - 

miejsc oferowanych przez placówkę dla osób starszych – 30. Klub jest stałym miejscem 

spotkań seniorów z okolicznych miejscowości. Organizowane spotkania mają na celu rozwój 

zainteresowań, , obchody różnych świat, celebrowania obyczajów. Seniorzy uczestniczą w 

zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, i rehabilitacyjno – ruchowych.  

W ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Gmina 

otrzymała dofinansowanie w kwocie 26.621,92 zł na zapewnienie funkcjonowania Klubu 

Senior+ w Chełchach. Środki własne przeznaczone na utrzymanie Klubu wyniosły 39.932,89 

zł. 

VII. Infrastruktura techniczna 

Gmina Grabowo leży przy drodze krajowej nr 61 Łomża – Augustów obecnie toczą się prace 

przygotowawcze do realizacji budowy drogi ekspresowej S 61 w ciągu drogi krajowej. Przez 

teren gminy nie przebiegają drogi wojewódzkie. Uzupełnieniem układu komunikacyjnego jest 

sieć dróg powiatowych i drogi gminne.  

Gmina Grabowo posiada 29 odcinków dróg gminnych publicznych o łącznej długości ok. 69,1 

km, z czego odcinków o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) jest o łącznej długości 26,2 km. 

o nawierzchni żwirowo-gruntowej 32,9 km, a o nawierzchni gruntowej ok. 10 km. 

W gminie rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczące przebudowy dróg żwirowo-gruntowych 

na asfaltowe w miejscowości Bagińskie oraz w miejscowości Ciemianka. 

Łącznie długość zmodernizowanych dróg wyniosła 1,37 km. 

Dokonano również polepszenia nawierzchni dróg żwirowo-gruntowych poprzez utwardzenie 

kruszywem naturalnym na odcinkach na długości ok. 3,5 km. 

Wykonano bieżące prace remontowe na terenie dróg gminnych, w tym łatanie dziur w asfaltach 

mieszanką mineralno-asfaltową, uzupełniano dziury, ubytki żwirem, dokonywano koszenia 

poboczy oraz przycinki odrostów krzaków, czyszczenia ulic itp.  

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 82,79 km, a na koniec 

83,05 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 5,30 km na 

początku oraz 5,560 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99 

% mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco sieć 

kanalizacyjną posiadają tylko mieszkańcy miejscowości Grabowo, co stanowi 38% 

gospodarstw domowych. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 272 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 

grudnia 2018 r. 273 przyłączy. 
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W 2018 r. doszło do 4 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było niedrożność 

odcinkowa sieci. W związku z tym podjęto decyzje o przeczyszczeniu niedrożnych odcinków 

sieci kanalizacyjnej. 

 

VIII. Gospodarka mieszkaniowa 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 19 mieszkań, a na dzień 

31 grudnia 2018 r. także 19 mieszkań.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 50 m2, a ogółem, w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy –około 20 m2. 

Niewykorzystanych było 2 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było: 

prowadzenie prac remontowych w przypadku 1 lokalu mieszkalnego i przeznaczenie drugiego 

na ewentualnie potrzeby Gminy w zakresie opieki zdrowotnej. 

W 2018 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 2.371,38 zł, a zaległe należności dotyczyły 3 mieszkań i 1 lokalu 

użytkowego.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości wyniosły1.312,86 zł i dotyczyły 3 mieszkań i 1 lokalu 

użytkowego.  

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 50.808,26 zł, których 

beneficjentami było 21 rodzin. 

 Podstawą ich przyznania było spełnienie warunków o przyznaniu dodatku zgodnie z ustawa. 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 53,09 zł, zaś kwota najwyższego dodatku -391,83 zł. 

 

IX. Dostęp do informacji publicznej. 

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 28 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły 

one: 

- kart wynagrodzeń Wójta Gminy za rok 2016 i za rok 2017, 

- kopii umów zawartych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 

- poniesionych wydatków przez Urząd Gminy w 2014 r i w 2015 r., 

- wdrażania portalu elektronicznego jako środków komunikacji elektronicznej, 

- wprowadzenia instytucji posiedzenia w trybie współdziałania, 

- uchwał Rady Gminy ustalających sposób naliczania, poboru i wysokości opłaty adiacenckiej, 

- sposobu i skutków wykonywania zadań opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 

- postępowania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy 

Grabowo,” 

- poprawy efektywności energetycznej, 

- wynagrodzeń uzyskanych przez sekretarza gminy w 2015 r., 
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- RODO, 

- inwestycji w gminie Grabowo,  

- działalności marketingowej i promocyjnej Urzędu. 

 W przypadku 26 wniosków (93 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została 

udostępniona wnioskodawcy. W przypadku 2 wniosków (7% wszystkich wniosków, które 

wpłynęły) zostały wydane decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

Od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej odwołania złożono w 2 

przypadkach (7 % wszystkich spraw). 

 W 1 sprawie dotyczącej postępowania przetargowego- Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków organ odwoławczy uchylił decyzję organu gminy.  

W 2018 r. wnioskodawcy nie składali skarg do sądów administracyjnych, dotyczących 

dostępu do informacji publicznej. 

 

X. Organizacje pozarządowe 

Przez 2018 r. funkcjonowało w gminie 10 organizacji pozarządowych działających w formie 

stowarzyszeń. 6 z nich to ochotnicze straże pożarne. Pozostałe to: Stowarzyszenie Sportowo-

Jeździeckie im. 11 Pułku Ułanów Litewskich, Grabowskie Stowarzyszenie Wędkarskie, 

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo, Koło Łowieckie Wicher. 

W ramach trybu małych dotacji, wsparto realizację  imprezy kulturalno-rekreacyjne „Pamięć 

września 1939” 

Gmina współorganizowała ze stowarzyszeniami imprezy kulturalno-rekreacyjne dla 

mieszkańców: Bieg Tropem Wilczym, Rodzinne Wędkowanie, Pamięć Września ‘39”, 

obchody 100- lecia odzyskania niepodległości i Piknik dla Niepodległej 

Ponadto udostępniano organizacjom pozarządowym  działającym na terenie gminy lokale na 

spotkania organizacyjne, na bieżąco aktualizowano bazę organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy Grabowo. 

 

XI. Ochrona Przeciwpożarowa 

Na terenie Gminy Grabowo funkcjonuje 6 ochotniczych straży pożarnych: w Grabowie, 

Ciemiance, Surałach, Siwkach, Przyborowie i Konopkach-Białystok liczących 147 strażaków 

ochotników. 

Liczebność poszczególnych jednostek i typy przedstawiały się następująco:  

1. OSP Grabowo – 44 członków 

Typ jednostki – JRG – posiada pojazdy takie jak Średni bojowy typu Jelcz i Volvo oraz Lekki 

Opel Vivaro  

2. OSP Przyborowo – 21 członków 

Typ jednostki – M 

3. OSP Siwki – 22 członków 

Typ jednostki – S – posiada pojazd Lekki Nissan Pick Up 

4. OSP Ciemianka – 20 członków 
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Typ jednostki – M 

5. OSP Konopki Białystok – 21 członków 

Typ jednostki – M 

6. OSP Surały – 19 członków 

Typ jednostki – S – posiada pojazd Lekki Lublin 

Ochotniczych Straż Pożarna w Grabowie wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego 

W 2018 r. OSP Grabowo brała udział w 38 zdarzeniach.  

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy wynoszą 129.377,30 zł w 

tym: utrzymanie kierowców zakup materiałów, energia, remonty i naprawy sprzętu, 

konserwacja, przeglądy, ubezpieczenia. 

Wydatki majątkowe w tym dziele dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu 

strażackiego dla OSP Grabowo na kwotę 224.780,50 zł.  

Jednostki OSP z terenu Gminy Grabowo w 2018 r. otrzymały sprzęt od Wójta Gminy 

Grabowo zakupiony w ramach Projektu Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek 

OSP Gminy Grabowo z Funduszu Sprawiedliwości” realizowanego na podstawie Umowy nr 

DFS-II-7211-2232/18 z dnia 09.10.2018 r.. 

 Projekt współfinasowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Całkowity koszt brutto – 25.050,51 zł. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości (99%) – 

kwota brutto – 24 800,00 zł. Wkład własny (1%) – kwota brutto – 250,51 zł. 

 Sprzęt zakupiony przekazano do jednostek obejmował: defibrylator, detektor gazu; zestaw 

węży hydraulicznych, pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze oraz dodatkowo ubrania, 

buty, rękawice i kominiarki. 

 

XII. Szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne 

W gminie w 2018 r. funkcjonowało 3 szkoły podstawowe: w Grabowie, w Surałach i 

Konopkach-Monetach.  

1. Finansowanie. 

Wydatki gminę na oświatę wynosiły 5.223.739,42 zł, z czego 3.421.559,00 zł (65,5%) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. Środki finansowe 

Gminy przeznaczone na system oświaty w 2018 r. to 1.739.160,42 zł. 

W przeliczeniu na 1 ucznia wraz z oddziałami przedszkolnymi, wydatki na poszczególne 

szkoły kształtowały się następująco: 

w Grabowie- 11.817,43 zł, 

w Surałach – 14.881,26  zł, 

w Konopkach-Monetach – 20.523,14 zł 

2. Liczebność uczniów i liczba oddziałów 
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W 2018 r. szkołach podstawowych uczyło się łącznie 330 uczniów, odpowiednio w Grabowie 

264 uczniów (15 oddziałów w tym 2 gimnazjum),  w Surałach 40 uczniów (5 oddziałów), a w 

Konopkach-Monetach 26 uczniów (5 oddziałów), 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio w Grabowie 18 osób, w Surałach 8, 

w Konopkach-Monetach – 5. 

 

3. Zatrudnienie nauczycieli, liczba godzin nauczycielskich, pracownicy administracji i 

obsługi 

W poszczególnych szkołach zatrudniono: 

1) Szkoła Podstawowa w Grabowie: 

39 osób, w tym dyrekcja -2, nauczyciele pełnozatrudnieni – 20, nauczyciele uzupełniający etat 

w innej szkole -4, nauczyciele niepełnozatrudnieni – 8, inni – 5 (pedagog, bibliotekarz, 

wychowawcy świetlicy) 

 

Tygodniowa liczba godzin nauczycielskich – 705  + 30 zajęć doradztwa zawodowego rocznie 

Pracownicy administracji i obsługi – 14 ¾. 

2) Szkoła Podstawowa w Surałach 

15 osób, w tym dyrektor – 1, nauczyciele pełnozatrudnieni – 4, nauczyciele uzupełniający etat 

w innej szkole -1, nauczyciele uzupełniający etat w tej szkole -7, nauczyciele 

niepełnozatrudnieni - 2. 

 

Tygodniowa liczba godzin nauczycielskich – 208 ½ + 20 doradztwa zawodowego rocznie. 

Pracownicy administracji i obsługi – 1 woźny. 

3) Szkoła Podstawowa w Konopkach-Monetach: 

15 osób, w tym dyrektor – 1, nauczyciele pełnozatrudnieni – 4, nauczyciele uzupełniający etat 

w innej szkole -2, nauczyciele uzupełniający etat w tej szkole – 5, nauczyciele 

niepełnozatrudnieni – 3. 

 

Tygodniowa liczba godzin nauczycielskich – 173½ + 20 doradztwa zawodowego rocznie. 

Szkoła nie  zatrudnia  pracowników na etatach administracyjnych, natomiast jest zatrudniony 

1 pracownik obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, który w sezonie zimowym dodatkowo 

pracuje jako palacz co. 

 

4. Dowożenie i świetlice szkolne 

 Wydatki na dowożenie uczniów poniesione przez Gminę to 322.159,31 zł 

Wydatki na świetlice szkolne to 130.236,35 zł 

5. Oddziały przedszkolne. 

W 2018 r. funkcjonowały 5 oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych w tym 2 

przy szkole w Grabowie. Do  gminnych oddziałów przedszkolnych uczęszczało 53 dzieci. 



27 
 

W 2018 roku na prowadzenie oddziałów przedszkolnych Gmina wydała 425.265,66 zł. 

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 63.020,00 zł. 

 

XIII. Biblioteka 

W gminie funkcjonuje jedna biblioteka gminna. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. 

wynosił 10 816 woluminów, zaś na koniec roku 11 014 woluminów. W przeliczeniu na 1 

mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,96 na dzień 1 stycznia 2018 roku oraz 

3,06 na dzień 31 grudnia 2018. W 2018 roku biblioteka nie gromadziła zbiorów 

audiowizualnych. 

Na koniec roku 2018 zarejestrowano liczbę 288 czytelników. W ciągu roku z usług 

poszczególnych bibliotek skorzystało 288 czytelników, którzy skorzystali łącznie z 6152 

woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki o m.in. następujące 

pozycje: 

  literatura piękna dla dorosłych – 115 woluminów 

  literatura piękna dla dzieci – 67 woluminów 

  literatura popularnonaukowa – 16 woluminów 

Biblioteka zatrudniała 1 pracownicę. W ciągu roku nie zmieniła się struktura zatrudnienia. 

W bibliotece użytkowano 10 komputerów, w tym 7 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego internetu. Biblioteka zapewniała katalog online oraz możliwość 

zdalnego składania zamówień. 

W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia:  

  organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży ”Ferie 2018”, 

  współorganizacja kolejnej edycji „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” 

  „Odjazdowy bibliotekarz” – organizacja lokalnej j edycji ogólnopolskiej akcji 

bibliotekarzy i czytelników  

  „Podwórkowe opowieści czyli lato z Kubusiem Puchatkiem” - organizacja 

wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscowościach Grabowo, 

Chełchy, Surały 

  organizacja dwóch wycieczek dla uczestników Klubu Senior + w Chełchach 

  organizacja konkursów ; „Czytające Rodziny 2018”, „Zasady BHP na wsi” oraz 

konkursu dla najaktywniejszych czytelników wśród uczniów 

  współorganizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 

m.in. konkursu  wiedzy o Polsce. 

  współorganizacja gminnego spotkania opłatkowego dla mieszkańców gminy 

Grabowo mające na celu promocję czytelnictwa. 

W wydarzeniach tych wzięło udział 400 osób. Biblioteki poniosły w związku z tymi 

wydarzeniami wydatki w kwocie 3000 zł. 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa Gmina wydała 

86.800 zł. 
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XIV. Ośrodek kultury, kluby i świetlice 

 

W gminie w 2018 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie i Klub Senior+ w 

Chełchach. 

Klub Senior +w Chechach oprócz działań nakierowanych na osoby starsze prowadził także 

działalność kulturalno-oświatową na rzecz lokalnej społeczności. 

Ponadto mieszkańcy gminy korzystali z udostępnionych świetlic w Grabowie, Surałach, 

Ciemiance i Siwkach. 

Świetlice w Grabowie i Surałach są dostosowane są do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

W 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie zorganizował 30 wydarzeń w zakresie 

upowszechniania kultury .Składały się na nie: 

 4 koncerty, 

 5 prelekcji (spotkań, wykładów), 

 4 imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne, 

 5 konkursów, 

 1 pokaz teatralny, 

 5 warsztatów artystycznych . 

We wykazanych wydarzeniach wzięło udział 2120 mieszkanek i mieszkańców. 

Do najważniejszych organizowanych wydarzeń kulturalnych w 2018 roku można zaliczyć: 

 widowisko „Przylecieli Aniołowie” będącego koncertem Galowym IV Gminnego 

Konkursu Kolęd (19 stycznia), 

 organizacja ferii zimowych wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Grabowo przy 

współpracy Koła Łowieckiego "Wicher". W trakcie 2 tygodni ferii zorganizowano 

otwarte zajęcie wokalne, plastyczne, spektakl teatru EDUArtis, wyjazdy do kina i na 

lodowisko, Bal Przebierańców, 

 współorganizacja obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w tym 

Biegu Tropem Wilczym. (4 marca) 

 rozpoczęcie realizacji I części projektu "Kultura - tworzymy ją razem" - diagnoza 

identyfikująca zasoby i samodzielnie inicjatywy mieszkańców Gminy Grabowo" we 

współpracy z Pracownią Etnograficzną z Warszawy. 

 organizacja III Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej "Mama, Tata i Ja" (20 

kwietnia), 

 organizacja gminnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego (24-25 kwietnia), 

 współorganizacja I Powiatowego Biegu Wagów w Grabowie (10 czerwca), 

 organizacja XII edycji Wianków u Wagów (16 czerwca), 

 organizacja  wakacyjnej Ligi Podwórkowej Piłki Nożnej (lipiec, sierpień), 

 współorganizacja 3 spotkań w ramach projektu edukacyjno-animacyjnego „Lato z 

Kubusiem Puchatkiem”  w Grabowie, Surałach i Chełchach z  programu „Kultura 

tworzymy ją razem” (13-16 sierpnia), 

 współorganizacja „Pamięci Września ‘39” (1 września), 

 współorganizacja obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości i Pikniku dla 

Niepodległej  (11 listopada), 
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 współorganizacja plenerowej wigilii (20 grudnia), 

 organizacja V Przeglądu Kolęd i Pastorałek (28 grudnia). 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 65.000,00 zł. 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje zespół ludowy „Grabowianie” zrzeszający 18 

osób. W ramach działalności zespołu organizowane są zajęcia muzyczno-instrumentalne, 

wokalne i chór. 

 

XV Przedsiębiorcy 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 9 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw była działalność usługowa 

wspomagająca produkcję roślinną oraz usługi transportowe. 

Wśród 83 zarejestrowanych przedsiębiorców wszyscy to osoby fizyczne prowadzące  

działalność gospodarczą. Nie ma zarejestrowanych osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą. 

W 2018 r. wyrejestrowano 6 przedsiębiorców. 

XVI. Ochrona środowiska 

W 2018 r. nie odnotowano dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom 

dopuszczalny dla pyłu PM 10. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. szacowano, że 196 mieszkanek i mieszkańców  Gminy Grabowo 

(Świdry-Dobrzyce - 112, Łubiane - 42, Stawiane – 42) narażonych było na hałas drogowy z 

drogi E 61 w czasie sezonu urlopowego, według ministerialnych przedziałów przekroczeń, 

zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. zagrożeniem dotkniętych było 191 osób. 

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 36 % gospodarstw 

domowych, zaś pod koniec — 38 %. Ponadto dowieziono do oczyszczalni ścieki bytowe od 

11 % gospodarstw domowych spoza Grabowa. 

Według danych GUS w 2018 r. na 1 mieszkańca przypadało w Polsce średnio 235 kg 

odpadów. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 124,5 kg odpadów,  z tego 

12,45 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 112,05 kg zmieszanych 

odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: . na 1 

mieszkańca gminy przypadało 143,61 kg odpadów, z tego 19,75 kg selektywnie zebranych 

oraz 123,86 kg zmieszanych.  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. wg inwentaryzacji pozostało do unieszkodliwienia 4 291832 kg 

azbestu. W 2018 roku unieszkodliwiono 79840 kg azbestu. 

Pozostało do unieszkodliwienia 4 211992 kg. 

XVII. Planowanie przestrzenne 

Gmina Grabowo posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzone uchwałą Nr VI/41/03 Rady Gminy Grabowo z dnia 16.07.2003 r.  

Dotychczas dokonano trzech zmian studium Gminy i tak: 
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 w 2009 r. pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe przy stawach i na terenie działki 

naprzeciw ośrodka zdrowia,  

 w 2010 pod tereny farm wiatrowych, 

 w 2012 r. pod tereny linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. 

 w 2018 r. nie było wniosków o zmianę studium. 

Gmina Grabowo posiada trzy obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego obejmujące tereny wskazane przy zmianach studium. Łączna powierzchnia 

planów miejscowych wynosi ok. 1000 ha. 

W roku 2018 nie było wniosków o zmianę planów miejscowych. 

W roku 2018 na terenie Gminy Grabowo na obszarach nieobjętych miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego wydano dwie decyzje lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz 27 decyzji o warunkach zabudowy co stanowi niewielkie odchylenie od 

średniej liczby wydawanych decyzji w latach ubiegłych, która wynosi dla decyzji 

lokalizacyjnych ok. 4 dla decyzji o warunkach zabudowy ok. 30. 

XVIII.  Sprawy obywatelskie 

Urząd Gminy Grabowo  w 2018 r. wydał łącznie 30 decyzji o warunkach zabudowy i 

lokalizacyjnych. 

Przeciętny czas oczekiwania na uzgodnienia i wydanie decyzji wynosił 60 dni. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Grabowie w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. podjęto 

następujące czynności administracyjne 

 wydano 287 dowodów osobistych, 

 sporządzono 37 aktów stanu cywilnego, 

 wydano215 aktów stanu cywilnego, 

 dokonano migracji 209 aktów stanu cywilnego . 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 21 dni. 

XIX. Podsumowanie. 

Ogólna ocena realizacji zadań Gminy Grabowo  nałożonych ustawami oraz wynikających z 

zawartych porozumień - jest pozytywna. Gmina  posiada dobrze zorganizowana strukturę 

organizacyjną obejmującą Urząd Gminy jednostki organizacyjne i instytucję kultury, z 

czytelnym podziałem kompetencji, co umożliwia pełną realizację zadań gminy.  

Również zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy 

społecznej i świadczeń rodzinnych są wykonywane dobrze mimo szerokiego zakresu zadań i 

trudności kadrowych. 

Sukcesem jest utworzenie Klubu Senior+ w Chełchach pierwszej w gminie placówki 

nakierowanej na środowisko osób starszych. Na utrzymanie Klubu uzyskano dofinansowanie 

z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Sprawnie i z dużym zaangażowaniem działają instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i 

Biblioteka Publiczna Gminy oraz placówki oświaty gminnej. 

Gmina wymaga jednak ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną. W 2018 r 

Gmina Grabowo wydała na cele inwestycyjno-majątkowe kwotę 4.752.238,83 zł  tj. 22,25% 

wszystkich wydatków budżetowych. Jednocześnie Gmina pozyskała z zewnątrz 2.029.235,44 

zł. Wydatki inwestycyjne stanowią spore obciążenie dla budżetu Gminy jednak są niezbędne 

dla dalszego rozwoju Gminy Grabowo. 
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