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Wstęp 

Niniejszy raport o stanie gminy został przygotowany w oparciu o art. 28aa ustawy 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r., poz. 506 z późn. zm.). Scharakteryzowano  

w nim działalność Wójta w 2019 r., w tym w szczególności elementy wskazane we 

wspominanej ustawie, tj. realizację polityk, programów i strategii, zagadnienia związane 

z budżetem obywatelskim oraz realizację uchwał Rady Gminy. Pozostałe informacje 

dotyczą sytuacji w gminie w ramach poszczególnych polityk publicznych realizowanych 

przez samorząd terytorialny na tym poziomie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy raport 

podlega debacie nad sesji, na której głosowane jest udzielenie absolutorium wójtowi,  

a następnie na jego podstawie udziela się wójtowi (lub nie) wotum zaufania. Jednak 

raport o stanie gminy stanowi także narzędzie poznania gminy, co jest istotne z punktu 

widzenia potencjalnych inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej 

czy innej na terenie gminy. 

W dokumencie większość danych odnosi się do 2019 r., bowiem raport o stanie 

jednostki samorządu terytorialnego dotyczy roku poprzedniego. W niektórych 

przypadkach odniesiono się do danych z ubiegłego roku - aby wskazać na zmiany  

w wybranych sferach działalności samorządu gminnego.
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Sytuacja demograficzna w gminie 

 Liczba mieszkańców gminy między w latach 2018-2019 utrzymywała się w zasadzie na 

stałym poziomie - odnotowano tylko niewielki spadek o 2 osoby. Najbardziej licznymi 

miejscowościami są Goślice (440 mieszkańców) i Ciachcin Nowy (400). W tej drugiej 

miejscowości wystąpił również największy przyrost liczby mieszkańców miedzy 2018 a 2019 r., 

Jednocześnie w gminie przeważają kobiety, choć współczynnik feminizacji nie jest bardzo wysoki 

i wynosił na koniec roku. 101 kobiet na 100 mężczyzn. Kobiety są grupą silnie dominującą wśród 

mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym - na koniec 2019 r. było ich ponad 2 razy więcej 

niż mężczyzn, natomiast w pozostałych grupach wiekowych stanowią mniejszość (48,1% osób  

w wieku przedprodukcyjnym i 46,2% w wieku produkcyjnym). Osoby w wieku poprodukcyjnym 

stanowiły na koniec 2019 r. 17% ogółu mieszkańców gminy, zaś 16,4% w 2018 r., co wskazuje na 

postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej. Jest to tym większy problem, że 

jednocześnie zmniejszeniu uległ udział osób w wieku produkcyjnym - z 64,3% do 63,6%. Co 

prawda, wzrósł udział osób w wieku przedprodukcyjnym, jednak był on bardzo niewielki:  

z 19,3% do 19,4%. 

Tab.  1 Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Bielsk w latach 2018-2019. 

Miejscowość 
Liczba mieszkańców 

Zmiana 
31.12.2018 31.12.2019 

Bielsk 2668 2674 ↑ 0,2% 

Bolechowice 72 72 bz 

Cekanowo 220 209 ↓ 5% 

Ciachcin 164 160 ↓ 2,4% 

Ciachcin Nowy 279 400 ↑ 43,4% 

Dębsk 224 223 ↓ 0,4% 

Drwały 72 74 ↑ 2,8% 

Dziedzice 35 34 ↓ 2,9% 

Gilino 296 298 ↑ 0,7% 

Giżyno 159 162 ↑ 1,9% 

Goślice 439 440 ↑ 0,2% 

Jaroszewo Biskupie 150 147 ↓ 2% 

Jaroszewo Wieś 72 75 ↑ 4,2% 

Jączewo 115 110 ↓ 4,3% 

Józinek 173 174 ↑ 0,6% 

Kędzierzyn 63 64 ↑ 1,6% 

Kleniewo 107 106 ↓ 0,9% 

Kłobie 60 58 ↓ 3,3% 

Konary 113 111 ↓ 1,8% 

Kuchary Jeżewo 229 228 ↓ 0,4% 

Leszczyn Księży  202 199 ↓ 1,5% 

Leszczyn Szlachecki 211 215 ↑ 1,9% 
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Lubiejewo 41 40 ↓ 2,4% 

Machcinko 48 49 ↑ 2,1% 

Machcino 297 303 ↑ 2% 

Niszczyce 158 154 ↓ 2,5% 

Niszczyce Pieńki 66 70 ↑ 6,1% 

Pęszyno 88 87 ↓ 1,1% 

Rudowo 184 177 ↓ 3,8% 

Sękowo 176 178 ↑ 1,1% 

Smolino 98 101 ↑ 3,1% 

Strusino 18 17 ↓ 5,6% 

Szewce 56 56 bz 

Śmiłowo 80 74 ↓ 7,5% 

Tchórz 140 138 ↓ 1,4% 

Tłubice  179 183 ↑ 2,2% 

Ułtowo 95 94 ↓ 1,1% 

Umienino 101 100 ↓ 1% 

Umienino Łubki  130 129 ↓ 0,8% 

Zagroba 147 147 bz 

Zakrzewo 88 81 ↓ 8% 

Zągoty 481 472 ↓ 1,9% 

Żukowo 96 100 ↑ 4,2% 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  1 Liczba kobiet i mężczyzn w gminie Bielsk w latach 2018-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tab.  2 Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjny, produkcyjnym i poprodukcyjnym  

w gminie Bielsk w latach 2018-2019 z uwzględnieniem płci1. 

 2018 2019 

wiek przedprodukcyjny 
mężczyźni 899 906 
kobiety 840 838 

wiek produkcyjny 
mężczyźni 3118 3079 
kobiety 2659 2639 

           wiek poprodukcyjny 
mężczyźni 458 495 
kobiety 1016 1031 

Źródło: opracowanie własne. 

Tab.  3 Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjny, produkcyjnym i poprodukcyjnym  

w gminie Bielsk w latach 2018-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 
1 Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn 
przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się 
ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni - 65 lat  
i więcej, kobiety - 60 lat i więcej. 
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Polityka finansowa gminy 

 Uchwała budżetowa gminy Bielsk została przyjęta przez Radę Gminy w dn. 28 grudnia 

2018 r. (Uchwała Budżetowa Gminy Bielsk na rok 2019 Nr 9/III/2018 Rady Gminy Bielsk). Projekt 

uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - 

UCHWAŁA Nr Pł.373.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  

W WARSZAWIE z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Bielsk projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2019 rok. Również w tym terminie 

została przyjęta UCHWAŁA Nr Pł.372.2018 w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2019-2026.  

Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za  

3 kwartały 2018 r. oraz założenia budżetu państwa, przy uwzględnieniu: 

- prognozowanego średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%, 

- średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej o 2,3%, 

- podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. oraz skutków podwyżki 

wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., 

- materiałów pomocniczych kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz ich 

pracowników, 

- kwot dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za 2018 r. oraz w oparciu o planowane 

na poziomie 2018 r. stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2019 r., 

- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2018 r., 

- informacji Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, 

planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania własne 

i zlecone. 

 Budżet gminy w 2019 r. zmieniano 9 razy - rozkład tych zmian prezentuje poniższa tabela: 

Tab.  4 Zestawienie zmian wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu i operacyjnego  
w 2019 r. [zł]. 

Termin zmiany Dochody Wydatki Wynik budżetu 
Wynik 

operacyjny 

uchwała 
budżetowa  
XII 2018 r. 

36 260 000,00 38 155 033,83 - 1 895 033,83 - 6 271 836,35 

luty  36 310 000,00 38 205 033,83 - 1 895 033,83 3 779 992,40 

marzec  37 105 184,00 39 628 217,83 - 2 523 033,83 3 837 092,40 

maj  37 997 690,12 40 520 723,95 - 2 523 033,83 4 141 427,40 

lipiec  39 217 726,12 41 975 759,95 - 2 758 033,83 4 268 221,63 

sierpień 39 440 054,12 42 198 087,95 - 2 758 033,83 4 271 855,82 

wrzesień  40 554 158,59 43 312 192,42 - 2 758 033,83 4 007 005,82 

październik 42 090 793,68 44 848 827,51 - 2 758 033,83 3 826 572,82 
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grudzień  

(1. zmiana) 
42 390 862,68 45 148 896,51 - 2 758 033,83 3 518 179,82 

grudzień  

(2. zmiana) 
44 080 000,00 43 558 760,00 491 240,00 3 743 523,00 

Źródło: opracowanie własne. 

 W stosunku do 2018 r., w 2019 r. wzrostowi uległ poziom dochodów gminy Bielsk, 

zarówno pod względem dochodów bieżących, jak i majątkowych. Dochody ogółem urosły rok do 

roku o 13%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych wzrost ten był najwyższy i wyniósł 

147,5%. Jednocześnie w 2019 r. plan dochodów ogółem wykonano w 100,1%, plan dochodów 

bieżących – w 100,2%, a dochodów majątkowych w 99,8%.  

Tab.  5 Wykonanie dochodów gminy Bielsk w 2018 i 2019 r. 2. 

Dochody 2018 r. 2019 r. 
Stosunek 

(2018:2017) 

ogółem 38 245 803 43 200 473 113% 

bieżące 37 391 171 41 085 506 110% 

majątkowe 854 632 2 114 997 247% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem w 2018 r. wyniósł 97,8% 

(taki sam poziom osiągnął także w 2017 r.), zaś według planu i wykonania na 2019 r. - 95,1%. 

Wskaźnik udziału dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł w 2018 r. 2,2%, 

natomiast w 2019 r. odpowiednio 4,91% (plan) i 4,97% (wykonanie). W 2019 r. był on więc 

wyższy niż rok wcześniej, a jednocześnie wykonanie dochodów osiągnęło wyższy poziom niż 

planowano. To ważne, ponieważ wyższy udział dochodów majątkowych w strukturze budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego oznacza jej większy potencjał rozwojowy. 

 Dochody podatkowe ogółem wzrosły w 2019 r. w stosunku do 2018 r. o prawie 6,5%, 

natomiast w przypadku dochodów podatkowych z działu 756 widoczny jest spadek o 3,9%.  

W 2018 r. dochody podatkowe z działu 756 stanowiły 38,7% ogółu dochodów podatkowych 

gminy, a w 2019 r. 34,9%. Największą część dochodów podatkowych stanowią wpływy z podatku 

od nieruchomości -w tym przypadku zauważalny jest wzrost. 

Tab.  6 Wybrane dochody podatkowe gminy Bielsk w latach 2018-2019. 

Rodzaje dochodów 2018 r. 2019 r. 
Stosunek 2019 

do 2018 r. 

Dochody podatkowe ogółem 12 056 219 12 837 240 106% 

Rozdz. 75615 

   podatek od 

   nieruchomości 
2 030 695 2 070 214 102% 

 
2 W tabelach 2-11 wszystkie wskazywane kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych. 
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   podatek rolny 3 003 3 261 109% 

   podatek leśny 6 395 6 265 98% 

   podatek od środków  

   transportu 
16 313 19 441 119% 

Rozdz. 75616 

   podatek od 

   nieruchomości 
1 082 610 1 111 726 103% 

   podatek rolny 1 139 182 1 161 370 102% 

   podatek leśny 8 039 7 419 92% 

   podatek od środków  

   transportu 
103 922 100 894 97% 

Razem 75615 + 75616 4 663 459 4 480 620 96% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27s z wykonania planu dochodów 
budżetowych. 

 Dochodem własnym gmin są również podatki dochodowe od osób fizycznych (PIT) oraz 

od osób prawnych (CIT). Chociaż samorządy nie mają wpływu na ich wysokość, która ustalana 

jest przez władze centralne, to stanowią one istotny element budżetu jst. Wśród dochodów 

podatkowych gminy Bielsk dominują dochody z podatku od osób fizycznych, które stanowiły  

w 2019 r. ponad 60%. Jednak o ile dochody z PIT stanowiły w 2019 r. 106% wartości tych 

dochodów z 2018 r., to w przypadku CIT wzrost był znacznie wyższy. Podatek PIT w 2019 r. 

stanowił 17,4% dochodów budżetu gminy (w 2018 r. było to 18,6%), natomiast podatek CIT 0,2% 

(w 2018 r. - 0,08%).  

Tab.  7 Zestawienie dochodów z PIT i CIT w latach 2018-2019 w gminie Bielsk. 

Rodzaje dochodów 2018 2019 Stosunek 2019:2018 

dochody budżetu ogółem 38 245 803 43 200 473 113% 

dochody podatkowe ogółem 12 056 219 12 499 940 104% 

     dochody z PIT 7 132 084 7 536 194 106% 

     dochody z CIT 29 549 101 795 344% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27s z wykonania planu dochodów 
budżetowych. 

W zakresie wybranych podatków i opłat lokalnych gminy mogą obniżyć górne stawki, 

wprowadzać ulgi i zwolnienia podatkowe, umarzać zaległości, a także rozkładać na raty płatności 

podatkowe i odraczać termin płatności. Skutki prowadzonej w tym zakresie polityki przedstawia 

poniższa tabela, przy czym należy zauważyć, że w jednym z tych przypadków decyzja należała do 

organu podatkowego i gmina nie miała na nią wpływu. Zmniejszenie wpływów do budżetu gminy 

z tytułu polityki podatkowej wyniosło w 2018 r. 773 451 zł, a w 2019 r. – 883 586 zł (wzrost  

o 14%), przy czym największa różnica wystąpiła w zakresie obniżania górnych stawek 

podatkowych. 
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Tab.  8 Skutki polityki podatkowej gminy Bielsk w latach 2018-2019 [zł]. 

Skutki finansowe 2018 2019 

obniżenia górnych stawek podatkowych 536 282 662 583 

udzielonych ulg i zwolnień 213 107 210 654 

umorzenia zaległości podatkowych (na podstawie 

decyzji organów podatkowych) 
24 062 10 349 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-PDP. 

 Następnym elementem budżetu podlegającym analizie są subwencje, czyli świadczenia 

publicznoprawne państwa na rzecz innych podmiotów publicznych o charakterze bezzwrotnym, 

ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. Subwencja ogólna dla jednostek samorządu 

terytorialnego składa się z: 

• części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw, 

• części oświatowej dla gmin, powiatów i województw, 

• części równoważącej dla gmin i powiatów, 

• części regionalnej dla województw. 

Ponadto  gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej przeznaczoną na 

wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości 

gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, jednak 

sytuacja ta nie dotyczy gminy Bielsk. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy Bielsk 

spada - w 2018 r. wynosił on 31%, zaś w 2019 r. - 29,9%. Z kolei część oświatowa subwencji 

ogólnej zdecydowanie wzrosła - z 10% dochodów budżetu gminy w 2018 r. do 19,6% w 2019 r. 

Tab.  9 Wysokość i struktura subwencji otrzymanych przez gminę Bielsk w latach 2018-2019 [zł]. 

Subwencje 2018 2019 2019:2018 

ogólna 11 865 574 12 897 772 109% 

część oświatowa 8 024 998 8 477 719 106% 

część wyrównawcza 3 840 576 4 420 053 115% 

część równoważąca 0 0 - 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27s z wykonania planu dochodów 
budżetowych. 

 Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla tych jst, które charakteryzuje 

niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. 

Należy zauważyć, że w 2019 r. wysokość tej części subwencji była wyższa niż w 2018 r. i stanowiła 

115% kwoty z 2018 r.  

 Część oświatowa subwencji ogólnej służy finansowaniu zadań oświatowych 

realizowanych przez jst na podstawie ustawy o systemie oświaty, z wyłączeniem zadań 

związanych z dowozem uczniów, prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów 

ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz z prowadzeniem innych 

form wychowania przedszkolnego. Jej minimalna wysokość jest określana przez przepisy, 
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natomiast każdego roku rozporządzeniem określa się algorytm służący jej wyliczaniu. W gminie 

Bielsk zauważalna jest tendencja typowa dla całego państwa, czyli jej wzrost w kolejnych latach.   

 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę 

łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz 

łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, 

których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które -  

w związku z tym - nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Gmina Bielsk nie otrzymała w 2019 r. 

części równoważącej subwencji ogólnej. 

 Największą część dochodów stanowią te z działu różne rozliczenia (30,3% ogółu 

dochodów budżetu gminy), dochody podatkowe (29,7%) oraz rodzina (28,4%). Jednocześnie  

w każdym z tych działów klasyfikacji budżetowej odnotowano wzrost w stosunku do 2018 r., 

najwyższy (26,6%) w przypadku działu rodzina. 

Tab.  10 Struktura dochodów gminy Bielsk w latach 2018-2019 [zł]. 

Rodzaje dochodów 2018 2019 Zmiana 

Dochody ogółem 38 345 803 43 200 473 ↑ 12,7% 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 718 969 882 101 ↑ 22,7% 

Dział 400 Energia, gaz, woda 979 985 948 546 ↓ 3,2% 

Dział 600 Transport i łączność 531 973 760 262 ↑ 42,9% 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 121 791 442 238 ↑ 263,1% 

Dział 710 Działalność usługowa 8 000 0 ↓ 100% 

Dział 750 Administracja 121 207 106 995 ↓ 11,7% 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów 76 355 74 818 ↓ 2,0% 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona ppoż. 

67 552 58 374 ↓ 13,6% 

Dział 756 Dochody podatkowe 12 056 219 12 832 666 ↑ 6,4% 

Dział 758 Różne rozliczenia 12 078 808 13 080 615 ↑ 8,3% 

Dział 801 Oświata i wychowanie 839 983 898 932 ↑ 7,0% 

Dział 852 Opieka społeczna 394 517 353 513 ↓ 10,4% 

Dział 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

23 486 25 827 ↑ 10,0% 

Dział 855 Rodzina 9 708 320 12 286 615 ↑ 26,6% 

Dział 900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

330 015 368 970 ↑ 11,8% 

Dział 921 Kultura 10 000 30 000 ↑ 200% 

Dział 926 Kultura fizyczna 60 000 50 000 ↓ 16,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27s z wykonania planu dochodów 
budżetowych. 

 Strukturę wydatków w gminie Bielsk zaprezentowano w poniższej tabeli. Wskazuje ona 

na wzrost wydatków ogółem o 7%, w tym wydatków bieżących w większym stopniu niż 

wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w 2018 r. stanowiły 80,9% ogółu wydatków, zaś  
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w 2019 r. 81,9%. W przypadku wydatków majątkowych udział ten wyniósł odpowiednio 19,1%  

i 18,1% (udział wydatków majątkowych spada). 

Tab.  11 Struktura wydatków w gminie Bielsk w latach 2018-2019 [zł]. 

 2018 2019 2019:2018 

wydatki ogółem 41 475 126 44 414 749 107% 

wydatki bieżące 33 537 213 36 378 126 108% 

wydatki majątkowe 7 937 912 8 036 623 101% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28s z wykonania planu wydatków 
budżetowych. 

 Największą część wydatków budżetu gminy Bielsk w 2019 r. stanowiły te na oświatę  

i wychowanie (32,7%) oraz w dziale rodzina (28,9%). Największy przyrost wydatków w stosunku 

do 2018 r. nastąpił w działach: działalność usługowa, gospodarka mieszkaniowa (choć w obu tych 

przypadkach kwoty wydatkowane są stosunkowo niskie) oraz rolnictwo i łowiectwo.   

Tab.  12 Struktura wydatków gminy Bielsk w latach 2018-2019 [zł]. 

Rodzaje wydatków 2018 2019 Zmiana 

Wydatki ogółem 41 475 126 44 414 749 ↑ 7,1% 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 845 238 4 948 875 ↑ 73,9% 

Dział 400 Energia, gaz, woda 609 410 529 190 ↓ 13,16% 

Dział 600 Transport i łączność 5 990 655 2 982 220 ↓ 50,2% 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 579 184 695 ↑ 99,5% 

Dział 710 Działalność usługowa 12 686 35 693 ↑ 181,4% 

Dział 750 Administracja 3 374 816 3 464 211 ↑ 2,6% 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów 74 534 74 818 ↑ 0,4% 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona ppoż. 

326 869 255 002 ↓ 22,0% 

Dział 757 Obsługa długu 202 359 244 473 ↑ 20,8% 

Dział 758 Różne rozliczenia 2 399 0 ↓ 100% 

Dział 801 Oświata i wychowanie 13 457 173 14 543 686 ↑ 8,1% 

Dział 851 Ochrona zdrowia 146 051 149 914 ↑ 2,6% 

Dział 852 Opieka społeczna 1 199 094 1 280 084 ↓ 6,8% 

Dział 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

45 148 53 608 ↑ 18,7% 

Dział 855 Rodzina 9 857 900 12 824 216 ↑ 30,1% 

Dział 900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

1 297 396 1 670 956 ↑ 28,8% 

Dział 921 Kultura 759 536 871 397 ↑ 14,7% 

Dział 926 Kultura fizyczna 312 281 301 710 ↓ 3,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28s z wykonania planu wydatków 

budżetowych. 

 Wyniki budżetowe w gminie Bielsk wskazują na zmniejszanie deficytu w kolejnych latach 

budżetowych o 48,5%. Ponadto zaplanowany na 2019 r. deficyt miał wynieść 2 758 034 zł,  

a okazał się być o ponad 1,5 mln zł niższy. Jednocześnie poprawie uległ w stosunku do 2018 r. 
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wynik operacyjny gminy o 2,8%. Dodatni wynik operacyjny wskazuje na to, że jst ma możliwość 

prowadzenia różnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. Poprawie uległ poziom pokrycia wydatków bieżących dochodami ogółem - w 2018 

r. wyniósł on ok. 114%, a w 2019 r. - 117%. 

Tab.  13 Wynik budżetu gminy Bielsk w latach 2018-2019 [zł]. 

 2018 2019 

wynik budżetowy - 2 359 014 - 1 214 276 

wynik operacyjny 4 579 587 4 707 380 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 W gminie Bielsk w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła łączna kwota 

zobowiązań (tylko z kategorii kredytów i pożyczek długoterminowych) - o 21,5%. Jednocześnie 

rośnie stosunek wysokości zobowiązań gminy do jej dochodów. Wzrósł także koszt obsługi długu 

- z ok. 202 tys. zł w 2018 r. do 244 tys. zł w 2019 r.  

Tab.  14 Zadłużenie w budżecie gminy Bielsk w latach 2018-2019 [zł]. 

 2018 2019 

łączna kwota zobowiązań 8 820 206 10 715 240  

stosunek zobowiązań do dochodów 23% 25% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-UZ. 

 

PODSUMOWANIE 

 Wzrostowi uległ poziom dochodów gminy Bielsk, zarówno pod względem 

dochodów bieżących, jak i majątkowych. Dochody podatkowe ogółem wzrosły w 2019 r. 

 w stosunku do 2018 r. o prawie 6,5%. Ciągle jednak są one niskie, co powoduje wzrost 

wysokości części wyrównawczej subwencji oraz konieczność wspierania się środkami 

zewnętrznymi przy realizacji polityki publicznej.  

 Największą część wydatków w gminie stanowią te na oświatę oraz rodzinę, a zatem 

w tych dziedzinach, w których gmina nie może w pełni samodzielnie kształtować zakresu 

swoich zadań. Mimo to pozytywnym zjawiskiem jest fakt wzrostu wydatków majątkowych, 

które przeznaczane są przede wszystkim na inwestycje.  

 Mimo niewielkich dochodów własnych gmina stara się prowadzić zrównoważoną 

politykę budżetową, dzięki czemu poprawił się wynik operacyjny oraz poziom pokrycia 

wydatków bieżących dochodami. 
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Uchwały Rady Gminy Bielsk 

L.p. Nazwa 
Etap realizacji 

uchwały 

IV Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 06 lutego 2019 roku 

1 

Uchwała nr 21/IV/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku, poprzez 

przeniesienie jej siedziby 

zrealizowana 

2 
Uchwała nr 22/IV/2019 w sprawie uchwalenia Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Bielsk na lata 2019 - 2021 

w trakcie 

realizacji 

3 

Uchwała nr 23/IV/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 29/VII/2011 

Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

Statutów Sołectw Gminy Bielsk 

zrealizowana 

4 

Uchwała nr 24/IV/2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w latach 2019-

2022 

w trakcie 

realizacji 

5 
Uchwała nr 25/IV/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 
zrealizowana 

6 
Uchwała nr 26/IV/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Bielsk na rok 2019 
zrealizowana 

V Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 marca 2019 roku 

7 

Uchwała nr 27/V/2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

nagród Wójta Gminy Bielsk dla uczniów za wybitne osiągnięcia i 

wysokie wyniki w nauce 

w trakcie 

realizacji 

8 

Uchwała nr 28/V/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bielsk w 2019 roku 

zrealizowana 

9 

Uchwała nr 29/V/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku poprzez 

przeniesienie jej siedziby 

zrealizowana 

10 
Uchwała nr 30/V/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 
zrealizowana 

11 
Uchwała nr 31/V/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Bielsk na rok 2019 
zrealizowana 

12 
Uchwała nr 32/V/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 
zrealizowana 

13 

Uchwała nr 33/V/2019 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Bielsk 

 

zrealizowana 
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VI Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 18 kwietnia 2019 roku 

14 

Uchwała nr 34/VI/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bielsk 

oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

zmieniona 
uchwałą nr 
48/VIII/2019 

VII Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 maja 2019 roku 

15 
Uchwała nr 35/VII/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielsk 

wotum zaufania 
zrealizowana 

16 

Uchwała nr 36/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Bielsk za rok 2018 

zrealizowana 

17 
Uchwała nr 37/VII/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielsk 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 
zrealizowana 

18 
Uchwała nr 38/VII/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 
zrealizowana 

19 
Uchwała nr 39/VII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Bielsk na rok 2019 
zrealizowana 

20 Uchwała nr 40/VII/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielsk zrealizowana 

21 

Uchwała nr 41/VII/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 

września 2019 r. 

zrealizowana 

22 

Uchwała nr 42/VII/2019 w sprawie oddania w najem budynek po 

zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Śmiłowie z wyłączeniem 

poddasza 

zrealizowana  

23 
Uchwała nr 43/VII/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Bielsku 

oraz nazwy na przedłużeniu ulicy 
zrealizowana 

24 

Uchwała nr 44/VII/2019 dotycząca częściowej zmiany uchwały Nr 

232/XXXVIII/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 czerwca 2018 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr ewid. 694, 695, 

697/1 i 697/2 w obrębie Bielsk. 

zrealizowana 

25 

Uchwała nr 45/VII/2019 w sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 694, 695, 

697/1, 697/2 w miejscowości Bielsk 

zrealizowana 

VIII Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 8 lipca 2019 roku 

26 
Uchwała nr 46/VIII/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 
zrealizowana 

27 
Uchwała nr 47/VIII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Bielsk na rok 2019 
zrealizowana 

28 

Uchwała nr 48/VIII/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków a terenie gminy Bielsk 

oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

zrealizowana 

IX Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 2 sierpnia 2019 roku 

29 

Uchwała nr 49/IX/2019 w sprawie rezygnacji z przekazania przez 

Gminę Bielsk Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań własnych 

gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

zrealizowana 
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X Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

30 
Uchwała nr 50/X/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 
zrealizowana 

31 
Uchwała nr 51/X/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Bielsk na rok 2019 
zrealizowana 

32 

Uchwała nr 52/X/2019 w sprawie przejęcia realizacji zadania pn. 

„Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 

w miejscowości Bielsk, od km.87+518 do km 88+077(strona lewa)" w 

zakresie określonym w porozumieniu. 

zrealizowana 

33 

Uchwała nr 53/X/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 33/V/2019 

Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Bielsk 

zrealizowana 

34 

Uchwała nr 54/X/2019 w sprawie zmian w regulaminie przyznawania 

niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bielsk 

zrealizowana 

35 
Uchwała nr 55/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku 
zrealizowana 

36 

Uchwała nr 56/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum im. Noblistów Polskich wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie 

zrealizowana 

37 
Uchwała nr 57/X/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bielsk 
zrealizowana 

38 
Uchwała nr 58/X/2019 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy 

Bielsk 
zrealizowana 

39 
Uchwała nr 59/X/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 
zrealizowana 

40 
Uchwała nr 60/X/2019 powołania Zespołu do zaopiniowania 

zgłoszonych kandydatów na ławników 
zrealizowana 

XI Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 września 2019 roku 

41 
Uchwała nr 61/XI/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 

zrealizowana 

42 
Uchwała nr 62/XI/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Bielsk na rok 2019 

zrealizowana 

XII Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 11 października 2019 roku 

43 
Uchwała nr 63/XI/2019 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin 

Regionu Płockiego 

zrealizowana 

44 
Uchwała nr 64/XI/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 

zrealizowana 
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45 
Uchwała nr 65/XI/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy 

Bielsk na rok 2019 

zrealizowana 

XIII Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 28 października 2019 roku 

46 
Uchwała nr 66/XIII/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk 
zrealizowana 

47 

Uchwała nr 67/XIII/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości 

niezamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

zrealizowana 

48 
Uchwała nr 68/XIII/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zrealizowana 

49 

Uchwała nr 69/XIII/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

zrealizowana 

50 
Uchwała nr 70/XIII/2019 w sprawie w sprawie utworzenia Klubu 

Dziecięcego „MALUSZEK” w Bielsku oraz nadania statutu 
zrealizowana 

51 

Uchwała nr 71/XIII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 33/V/2019 

Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Bielsk. 

zrealizowana 

52 

Uchwała nr 72/XIII/2019 w sprawie zmian w regulaminie 

przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bielsk 

zrealizowana 

51 
Uchwała nr 73/XIII/2019 w sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Bielsk 
uchylona  

52 
Uchwała nr 74/XIII/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023 
zrealizowana 

XIV Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 grudnia 2019 roku 

53 
Uchwała nr 75/XIV/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 
zrealizowana 

54 
Uchwała nr 76/XIV/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Bielsk na rok 2019 
zrealizowana 

55 

Uchwała nr 77/XIV/2019 w sprawie przejęcia realizacji zadania pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze 

krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88+195 

do km 88+615 na terenie gminy Bielsk" w zakresie określonym  

w porozumieniu. 

zrealizowana 
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56 

Uchwała nr 78/XIV/2019 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie 

Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku 

zrealizowana 

57 

Uchwała nr 79/XIV/2019 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na 

terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku 

zrealizowana 

58 

Uchwała nr 80/XIV/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 

2020 

zrealizowana 

59 Uchwała nr 81/XIV/2019 w sprawie opłaty targowej zrealizowana 

70 

Uchwała nr 82/XIV/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku 

prowadzonym przez Gminę Bielsk oraz wysokości opłaty za 

wyżywienie 

zrealizowana 

71 

Uchwała nr 83/XIV/2019 w sprawie realizacji projektu pn. 

„Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców 

powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa nr IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 

zrealizowana 

72 
Uchwała nr 84/XIV/2019 w sprawie skargi na bezczynność Wójta 

Gminy Bielsk 
zrealizowana 

73 

Uchwała nr 85/XIV/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości. 

zrealizowana 

74 
Uchwała nr 86/XIV/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zrealizowana 

75 

Uchwała nr 87/XIV/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości 

tej opłaty 

zrealizowana 

XV Sesja Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 grudnia 2019 roku 

76 
Uchwała nr 88/XV/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk 
zrealizowana 

77 
Uchwała nr 89/XV/2019 w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej 

Gminy Bielsk na rok 2020 
zrealizowana 

78 
Uchwała nr 90/XV/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bielsk. 
zrealizowana 

79 
Uchwała nr 91/XV/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Bielsk na rok 2019 
zrealizowana 

80 

Uchwała nr 92/XV/2019 w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Bielsk 

zrealizowana 
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81 

Uchwała nr 93/XV/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Bielsk na 2020 rok 

w trakcie 

realizacji 

82 
Uchwała nr 94/XV/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielsk na 2020 rok 

w trakcie 

realizacji 

83 
Uchwała nr 95/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok 
zrealizowana 

84 
Uchwała nr 96/XV/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg położonych na terenie Gminy Bielsk 
zrealizowana 

85 
Uchwała nr 97/XV/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie Bielsk na rok szkolny 2019/2020 
zrealizowana 

86 

Uchwała nr 98/XV/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Bielsk do 

realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 

edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

 

Rada Gminy Bielsk w 2019 r. nie podjęła uchwały o utworzeniu budżetu obywatelskiego. 
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Analiza realizacji strategii, programów, itp. 

1. Strategia Rozwoju Gminy Bielsk na lata 2014-2020 

Cel/sposób realizacji Realizacja  

Przeciwdziałanie nadmiernym dysproporcjom w poziomie życia mieszkańców Gminy 

roboty publiczne - wykorzystanie robót 

publicznych do wsparcia procesu 

inwestycyjnego realizowanego w 

Gminie 

Zadanie nie realizowane w 2019 r. Zadania z zakresu 

aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania 

bezrobociu realizowane są przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Płocku. 

 prace interwencyjne - objęcie tą formą 

zwłaszcza ludzi młodych 

pożyczki i kredyty preferencyjne na 

zorganizowanie nowych miejsc pracy- 

w sferze działalności usługowej, 

drobnej działalności produkcyjnej 

szkolenie i przekwalifikowanie osób 

bezrobotnych - objęcie tą formą 

pomocy przede wszystkim 

najliczniejszej grupy bezrobotnych, 

współpraca z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Płocku oraz inicjatywy 

trzeciego sektora w zakresie 

zwiększania liczby bezrobotnych 

uczestniczących w kursach 

stworzenie szans dla bezrobotnych 

doskonalących umiejętności zawodowe 

zorganizowanie powszechnego 

doradztwa gospodarczego dla osób 

podejmujących lub prowadzących 

działalność gospodarczą  

zwiększenie dostępu do kapitału 

wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  

wspomaganie inicjatyw istniejącego 

ośrodka wspierania przedsiębiorczości, 

rozwoju i promocji  

promowanie Gminy jako korzystnego 

miejsca do inwestowania  

Gmina podjęła działania ukierunkowane na 

stworzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla działek w Bielsku. 

współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w celu stworzenia 

nowych rozwiązań na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców  

Zadanie nie realizowane w 2019 r. 

wydanie folderu promocyjnego Gminy,  Zadanie nie realizowane w 2019 r. 
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współpraca z organizacjami 

pozarządowi wspierającymi rozwój 

przedsiębiorczości  

 

stosowanie w polityce podatkowej 

instrumentów ekonomicznych jak ulgi 

podatkowe, ułatwienia lokalowe  

W 2019 r. gmina udzieliła osobom prawnym ulg w 

wysokości 89 0013,56 zł, w tym podatek od 

nieruchomości - 61 263,20 zł, podatek rolny - 

592,90 zł, podatek od środków transportowych -

27 157,46 zł 

Równoważenie rozwoju Gminy 

współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego o włączeniu do 

tematyki szkoleń zagadnień 

związanych z rolnictwem  

Przedstawiciel MODR raz w tygodniu pełnił dyżur  

w Urzędzie Gminy, służył doradztwem i pomocą dla 

rolników z terenu gminy. W budynku UG znajdowała 

się wydzielona tablica informacyjna MODR  

z aktualnościami związanymi z zagadnieniami 

rolniczymi. 

Organizowano szkolenia dot. rolnictwa, na które 

gmina udostępniała salę konferencyjną. 

Przeprowadzone w 2019 r. szkolenia:  

- Produkty pszczele a nasze zdrowie, 

- Regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie, 

- Program rolno-środowiskowo-klimatyczny wady i 

zalety, prowadzenie dokumentacji, 

- PROW 2014-2020, 

- OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo. 

współpraca z Urzędem 

Marszałkowskim w Płocku o włączeniu 

terenów Gminy Bielsk preferowanych 

do upraw ekologicznych  

Nie prowadzono współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim w tym zakresie w 2019 r. 

pomoc organizacyjno-prawna dla 

powstających grup producenckich  

Gmina udostępnia lokale oraz promuje szkolenia  

i doradztwo w tym zakresie - warsztaty dla rolników 

i przedstawicieli wsi „Wdrażanie programu 

azotanowego”. 

kierowanie kadry inżynieryjno- 

technicznej Gminy na studia 

podyplomowe z zakresu rolnictwa  

Zadanie nie realizowane w 2019 r. 

włączenie do promocji Gminy grup 

producentów  

Zadanie nie realizowane w 2019 r. 

wprowadzenie do produkcji odmian i 

technologii przedłużających okres 

zbioru i sprzedaży 

Za realizację tego zadania odpowiedzialne są 

podmioty wspierające rolnictwo (jak Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego) lub jednostki badawcze 

działające w sferze rolnictwa. 

upowszechnianie integracji poziomej i 

pionowej w zakresie produkcji 

roślinnej i zwierzęcej na terenie Gminy 

Zadanie realizowane w ramach szkoleń MODR oraz 

działań ARiMR. 

preferowanie kierunku pełnego 

przygotowania do handlu detalicznego 

Za realizację tego zadania odpowiedzialne są 

podmioty wspierające rolnictwo (jak Ośrodek 
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(sortowanie, płukanie, ważenie, 

pakowanie, metkowanie, by 

przechwytywać wartość dodaną i tym 

samym zwiększać dochodowość 

gospodarstw)  

Doradztwa Rolniczego) lub jednostki badawcze 

działające w sferze rolnictwa. 

doskonalenie genetyczne pogłowia 

krów oraz krzyżowanie towarowe 

bydła mlecznego i mleczno-mięsnego 

buhajami ras mięsnych  

doskonalenie genetyczne pogłowia 

trzody chlewnej i upowszechnianie 

inseminacji loch 

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych na terenie Gminy i w otoczeniu Gminy 

podejmowanie inicjatyw z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 

60  

Gmina Bielsk, w ramach porozumień zawartych  

z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Warszawie, realizowała 

opracowanie dokumentacji technicznej chodników  

w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w celu 

poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego 

pieszych oraz płynności ruchu. Do realizacji przez 

GDDKiA przekazana została dokumentacja 

techniczna na budowę chodnika w miejscowości 

Ciachcin, w realizacji były dokumentacje techniczne 

na budowę chodników m. Bielsk - ul. Płocka. 

podejmowanie działań w zakresie 

modernizacji i utrzymania dróg 

gminnych 

W 2019 r. przebudowano drogę gminną Pęszyno - 

Umienino w zakresie naprawy nawierzchni 

asfaltowej na odcinkach o długości 415 m i 220 m. 

Kontynuowano realizację zadania pn. „Przebudowa 

i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna 

Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. 

Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, 

Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, 

Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa” - ETAP I 

- CZĘŚĆ A,  tj. ul. Klonowa + sięgacz, ul. Wiśniowa, ul. 

Cisowa i Wł. Broniewskiego”. Realizowano prace 

nad projektem budowlano-wykonawczym dla 

zadania „Przebudowa drogi gminnej Giżyno-

Ułtowo” 

podejmowanie inicjatyw w celu 

realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich, a zwłaszcza w zakresie 

komunikacji rowerowej i pieszej (na 

zasadach zawartych w 

porozumieniach) 

Gmina rozpoczęła starania o przebudowę odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 560 w m. Bielsk w zakresie 

naprawy nawierzchni asfaltowej i chodników wraz  

z odwodnieniem, na odcinku od drogi krajowej nr 60 

na długości 1 km w kierunku Sierpca. 

podejmowanie inicjatyw w zakresie 

realizacji inwestycji na drogach 

W 2019 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

rozpoczął rozbudowę i przebudowę drogi 



23 
 

powiatowych (wraz z Zarządem Dróg 

Powiatowych) 

powiatowej Bielsk - Szumanie na odcinku ok. 7 km 

w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowej wraz  

z odwodnieniem i przebudową mostów w m. Giżyno 

(gm. Bielsk) i Siemienie (gm. Drobin). 

Poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenie Gminy dla rozwoju przedsiębiorczości i 

osadnictwa 

pozyskiwanie środków, współpraca z 

innymi gminami (zwłaszcza w 

obszarach przygranicznych) lub 

związkami gmin, a także innymi 

instytucjami w celu dokończenia 

wodociągowania terenu gminy oraz 

rozbudowy i modernizacji istniejącej 

sieci wodociągowej  

Podejmowane w 2019 r. przez Gminę zadania w tym 

zakresie obejmowały m.in.: modernizację rozdzielni 

technologicznej, wydobycie, załadunek i transport 

odpadów z SUW Bielsk, wymianę przewodów 

zasilających, wykonanie badania wody pitnej  

w ramach monitoringu kontrolnego  

i przeglądowego SUW w Bielsku i Józinku, badanie 

wydajności hydrantu, zakup napędu 

pneumatycznego, modernizację rozdzielni zestawu 

hydroforowego, naprawę i wymianę panelu 

sterującego w SUW Józinek. 

pozyskiwanie środków, współpraca z 

innymi gminami (zwłaszcza w 

obszarach przygranicznych) lub 

związkami gmin, a także innymi 

instytucjami w celu rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej terenu Gminy Bielsk 

oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

W 2019 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie 

pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energie 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, m.in. na rozbudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w Bielsku oraz przebudowę głównej 

przepompowni ścieków w Bielsku.  

Zakończono prowadzoną od 2018 r. rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bielska, 

Cekanowa oraz Zągot. Łącznie wybudowano 12 971 

mb sieci kanalizacji oraz 2 tłocznie ścieków  

w Zagotach oraz Cekanowie.  

pozyskanie środków na rozwój 

infrastruktury społecznej  

Gmina uzyskała 60 tys. zł dotacji z samorządu 

województwa na realizację projektu „Remont 

instalacji oświetleniowej w hali sportowej  

w Bielsku”. Ponadto w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 

gmina ubiegała się o dofinansowanie 5 inwestycji: 

przebudowy świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie - 

remont dachu, remontu świetlicy wiejskiej  

w Machcinie (ocieplenie ścian, elewacji budynku  

i podbitki), wyposażenia świetlicy wiejskiej  

w Tłubicach i wykonania ogrodzenia, modernizacji 

budynku OSP w Zagrobie (remont łazienki i dachu), 

rozbudowy budynku OSP w Zągotach (wykonanie 
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zaplecza technicznego w pomieszczeniach 

gospodarczych - garażu).  

W ramach Programu Mazowieckie Strażnice 

zawnioskowano o dotację na wykonanie remontu 

pomieszczeń garażowych w OSP w Niszczycach 

(wymiana drzwi, okien, wykonanie elewacji  

i obróbek blacharskich). Dla szkół podstawowych  

w Ciachcinie, Leszczynie Szlacheckim, Zagrobie  

i Zągotach planowano pozyskać środki finansowe  

z Programu Aktywna Tablica na zestawy 

dotykowych tablic interaktywnych. Ponadto 

ubiegano się o środki finansowe z Urzędu 

Marszałkowskiego na zakup 20 komputerów do 

pracowni w szkole w Ciachcinie. W ramach rezerwy 

celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

wnioskowano o wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne pracowni fizyko-chemicznej  

i biologiczno-geograficznej w szkole w Bielsku. 

pozyskiwanie środków (inwestora) w 

celu realizacji inwestycji na budowę 

sieci gazu ziemnego  

W czerwcu 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.  

z o.o. zawarła umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania „Budowa gazociągu ś/c  

w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk w gm. Bielsk”. 

Planowany gazociąg ma liczyć ok. 23 km długości. 

Ponadto PSG rozpoczęło budowę odcinka gazociągu 

od stacji Zągoty w kierunku Proboszczowic  

o długości ok. 1,33 km 

Rozwój i promocja funkcji rekreacyjno-turystycznych 

wspieranie inicjatyw instytucji kultury 

(Gminny Ośrodek Kultury, Gminna 

Biblioteka Publiczna) oraz 

mieszkańców gminy w celu rozwijania 

życia kulturalno – sportowego  

1. Organizacja wystawy „Zachować przeszłość. 

Wielka i mała historia XX wieku w gminie Bielsk”  

w siedzibie UG Bielsk. 

2. Organizacja balów karnawałowych w świetlicach 

OSP w Zągotach, Tłubicach, Goślicach, Ciachcinie  

i Leszczynie Szlacheckim. 

3. Organizacja I Festiwalu Piosenki Harcerskiej  

i Turystycznej Zągoty 2019 przez Szkołę 

Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r.  

w Zągotach oraz Związek Harcerstwa Polskiego - 

Hufiec „Mazowsze” Płock. 

4. 28.02.2019 - impreza charytatywna w ramach 

projektu edukacyjnego Unicef ,,Wszystkie Kolory 

Świata" (organizator - Samorządowe Przedszkole  

w Bielsku). 

pozyskiwanie środków zewnętrznych  Gminny Ośrodek Kultury realizował projekt „Nasza 

Wieś Nasze Dobro” w ramach programu „Działaj 

Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

za pośrednictwem Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi 

Płockiej - Młodzi Razem”. 

http://www.bielsk.pl/index.php/8-wiadomosci/658-reportaz-i-festiwal-piosenki-harcerskiej-i-turystycznej-zagoty-2019
http://www.bielsk.pl/index.php/8-wiadomosci/658-reportaz-i-festiwal-piosenki-harcerskiej-i-turystycznej-zagoty-2019
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współpraca z gminami ościennymi i 

starostwem przy organizacji imprez o 

zasięgu ponadlokalnym  

Przy organizacji I Festiwalu Piosenki Harcerskiej  

i Turystycznej Zągoty 2019 gmina współpracowała 

z Powiatem Płockim oraz ZHP. W sierpniu 

uczestniczyła w Karawanie - Festiwalu Sztuki  

i Animacji (10.08.2019). 

Rozwój i integracja społeczeństwa obywatelskiego 

upowszechnianie idei zarządzania 

przez jakość  

W lipcu 2019 r. prowadzono konsultacje społeczne 

w formie spotkań z mieszkańcami dot. prowadzenia 

gospodarki odpadami w gminie. Mieszkańcy 

sołectwa Kędzierzyn przy współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Bielsku realizowali projekt 

„Nasza Wieś Nasze Dobro”. Projekt polegał na 

stworzeniu miejsca do integracji mieszkańców 

przez wykonanie miejsca na ognisko oraz budowę 

wiaty ze stołami i ławkami piknikowymi przy 

świetlicy wiejskiej. Projekt dofinansowano ze 

środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerami byli: 

Urząd Gminy Bielsk, Art-Rol Monika Klekowicka  

i Mateusz Klekowicki, CHU „BUGAJ” Tomasz Bugaj. 

opracowywanie materiałów 

informacyjnych  

Gmina promowała spotkania dla organizacji 

pozarządowych organizowane np. przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Środki w wysokości 84 980,17 zł wydatkowano na 

organizację uroczystości promujących gminę, tj. 

zakup publikacji promujących gminę, organizację 

różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, 

wydruk gazetki lokalnej. 

 

2.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielsk na lata 2016-2025 

Cele strategiczne/kierunki działań Realizacja  

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

Zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na rynku 

pracy poprzez realizację projektów i 

programów finansowanych ze środków 

własnych i zewnętrznych  

Przystąpienie gminy do projektów: Partnerstwo dla 

sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu 

płockiego i Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w powiecie płockim (III) 

(szczegóły poniżej). 

Zmniejszenie liczby rodzin 

korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa 

Realizacji tego kierunku służą wszelkie działania 

podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Zabezpieczanie niezbędnych środków 

finansowych przeznaczonych na 

Gmina w 2019 r. przeznaczyła kwotę 356 179 zł na 

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

http://www.bielsk.pl/index.php/8-wiadomosci/658-reportaz-i-festiwal-piosenki-harcerskiej-i-turystycznej-zagoty-2019
http://www.bielsk.pl/index.php/8-wiadomosci/658-reportaz-i-festiwal-piosenki-harcerskiej-i-turystycznej-zagoty-2019
http://www.bielsk.pl/index.php/8-wiadomosci/702-reportaz-karawana-festiwal-sztuki-i-animacji
http://www.bielsk.pl/index.php/8-wiadomosci/702-reportaz-karawana-festiwal-sztuki-i-animacji
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zaspokojenie podstawowych potrzeb 

osób korzystających z systemu pomocy 

społecznej  

osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 

bądź rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach  

w centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc  

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe, zasiłki stałe, na utrzymanie pracowników 

ośrodka pomocy społecznej, a także na realizację 

rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania. 

Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w rozdysponowywaniu 

żywności, realizacji projektów na rzecz 

mieszkańców  

Gmina wielokrotnie w 2019 r. współpracowała z 

Polskim Komitetem Pomocy Społecznej przy 

organizacji wydawania żywności. 

Zmniejszenie zjawiska uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz niwelowanie ich skutków 

Realizacja programów profilaktycznych z 

obszaru uzależnień  

Od kwietnia do listopada 2019 r. w szkołach z terenu 

gminy Bielsk przeprowadzono ogólnopolską 

kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod 

patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Ministra Sportu i Turystyki. Uczniowie brali udział  

w konkursach i spektaklach. Gminna Komisja ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKPiRPA) dostarczyła do sklepów 

ulotki oraz plakaty o szkodliwości działania alkoholu 

oraz zakazie sprzedaży napojów alkoholowych 

nieletnim. Ulotki dostępne były również w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Gminy i 

Gminnym Ośrodku Kultury.   

Podejmowanie kampanii i akcji 

społecznych propagujących zdrowy tryb 

życia 

Gmina przeznaczała w 2019 r. duże  środki na 

finansowanie działalności klubów sportowych, 

najwięcej na LKS Zryw. Zajęcia z judo organizowane 

były dla dzieci w 3 grupach wiekowych. W dn. 

7.06.2019 r. zorganizowano XXII bieg przełajowy pod 

hasłem „Biegniesz, zachowasz trzeźwość i zdrowie” - 

udział w zawodach wzięły 252 osoby.  

Rozwój działalności punktu 

konsultacyjnego poprzez zapewnienie 

pomocy terapeuty, pedagoga, psychologa 

i prawnika  

W ramach Punktu w 2019 r. pedagog udzielił 84 

porad dla 26 osób, zaś psycholog 173 porady dla 65 

osób. 

Realizacja programów 

socjoterapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży  

W 2019 r. prowadzono poradnictwo indywidualne  

w ramach Punktu Konsultacyjnego. Łącznie 42 osoby 

z terenu gminy zostały objęte pomocą w formie 

poradnictwa socjalnego. 

Realizacja programów terapeutycznych 

dla osób stosujących przemoc 

Zadania nie realizowano w 2019 r. 
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Zmniejszenie ilości punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie gminy 

Bielsk  

W 2019 r. GKPiRPA przeprowadziła kontrole w 9 

punktach sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie gminy. 

Niwelowanie skutków doświadczania 

przemocy w rodzinie poprzez 

podejmowanie różnych działań 

terapeutycznych wobec sprawców 

przemocy oraz wobec osób doznających 

przemocy  

W 2019 r. prowadzono poradnictwo indywidualne  

w ramach Punktu Konsultacyjnego. 

Promowanie właściwego modelu 

wychowania i opieki nad dzieckiem 

GKPiRPA dofinansowała integracyjne spotkanie  

6. 04.2019 r. zorganizowane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej dla dzieci i rodziców z terenu 

gminy pt. „Integracyjne Tradycje Wielkanocne”. 

Głównym celem było wzmocnienie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych. Spotkanie odbyło się  

w GOK w Bielsku. 

Podejmowanie działań profilaktycznych 

w zakresie przeciwdziałania zjawisku 

przemocy w rodzinie  

Działania były podejmowane przez Zespół 

Interdyscyplinarny i grupy robocze różnych 

instytucji (29 spotkań), jak dzielnicowi, pracownicy 

socjalni, pracownicy Punktu Konsultacyjnego. 

Pomocą ZI objęte były 42 osoby, w tym 21 rodzin. 

Rozwój lokalnego systemu wsparcia 

rodzin z problemem przemocy domowej 

poprzez doskonalenie 

interdyscyplinarnego modelu pomocy  

Włącznie społeczne i łagodzenie skutków bezrobociu 

Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez 

systematyczne wspieranie osób i rodzin 

korzystających z systemu pomocy 

społecznej powodu bezrobocia 

Gmina Bielsk pod koniec 2019 r. przystąpiła do 

projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-

zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” -wraz 

z PCPRem i GOPSem w Bulkowie. Z terenu gminy 

Bielsk do projektu mogło zostać włączonych 10 osób 

w wieku produkcyjnym, korzystających ze wsparcia 

GOPSu, w tym osoby niepełnosprawne.  

Ponadto rozpoczęto realizację projektu „Aktywizacja 

osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy 

w powiecie płockim (III)” (wspólnie z PCPR  

w Płocku), skierowanego w szczególności do osób  

w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, o niskich 

kwalifikacjach zawodowych, długotrwale 

bezrobotnych oraz kobiet. 

Wzrost aktywności zawodowej i 

społecznej osób bezrobotnych poprzez 

realizację programów w tym ze środków 

UE 

Zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na rynku 

pracy 

Zmniejszenie liczby rodzin zmagających 

się z problemem bezrobocia 

Zwiększenie realizacji ilości staży 

zawodowych, robót publicznych, prac 

interwencyjnych czy prac społecznie 

użytecznych dla osób bezrobotnych 

Prowadzenie szkoleń, kursów dla osób 

bezrobotnych 

Wzrost współpracy instytucji z terenu 

gminy z organizacjami pozarządowymi 

Zadania nie realizowano w 2019 r. 
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w celu pomocy osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym  

Rozwój mechanizmów wspierania rodziny 

Zapewnienie wsparcia rodzinom 

wielodzietnym w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych  

GKPiRPA dofinansowała integracyjne spotkania  

w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowane przez 

GOPS dla dzieci i rodziców z terenu gminy pt. 

„Tradycje Wielkanocne” i „Tradycje 

Bożonarodzeniowe”. Celem było wzmocnienie 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

Wzrost wiedzy i umiejętności rodziców i 

opiekunów prawnych w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych  

Zadania nie realizowano w 2019 r. 

Wspieranie działań ukierunkowanych na 

szybki powrót dziecka do rodziny 

naturalnej 

Zadania nie realizowano w 2019 r. 

Inicjowanie współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego, kościołów i 

związków wyznaniowych oraz 

organizacji pozarządowych w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

Zadania nie realizowano w 2019 r. 

Upowszechnianie konieczności 

wzmacniania rodzin poprzez rozwój 

poradnictwa rodzinnego oraz 

dostępności do specjalistów pracujących 

z rodziną  

W 2019 r. w gminie w oparciu o umowę o pracę 

zatrudnionych (w systemie zadaniowego czasu 

pracy) było 2 asystentów rodziny. Dwie rodziny 

korzystające ze wsparcia asystentów zostały 

zobowiązane do tego przez sąd. W sumie ze wsparcia 

asystentów korzystało 16 rodzin z terenu gminy.  

Promowanie rodzicielstwa zastępczego  Przedstawiciele GOPS uczestniczyli  

w zorganizowanym przez Powiat Płocki 29 maja Dniu 

Rodzicielstwa Zastępczego.  

Wspieranie rozwoju inicjatyw 

prorodzinnych w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania rodziny i wskazywania 

pozytywnych wzorców  

GKPiRPA dofinansowała integracyjne spotkania 

zorganizowane przez GOPS dla dzieci i rodziców  

z terenu gminy pt. „Tradycje Wielkanocne”  

i „Tradycje Bożonarodzeniowe”. 

Wspieranie rozwoju podmiotów 

umożliwiających aktywne spędzanie 

czasu wolnego, form aktywności w 

ramach dostępnej bazy oraz organizacji 

zajęć poza szkolnych dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy  

Gmina w 2019 r. wspierała finansowo oraz 

udostępniając sale klubom sportowym, m.in. LZS 

Zryw, klub brydżowy czy klub judo. 

Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych i ciężko, przewlekle chorych 

Zwiększenie aktywności zawodowej 

wśród osób niepełnosprawnych 

Wsparcie możliwe w ramach ww. projektu 

„Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego 

mieszkańców powiatu płockiego”. 

Zapewnienie wsparcia finansowego i 

psychologicznego osobom zmagającym 

Gmina w 2019 r. przystąpiła do programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020. 
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się długotrwała chorobą i 

niepełnosprawnością 

Wspierania działań różnych podmiotów 

na rzecz osób chorych i 

niepełnosprawnych 

Zwiększenie dostępności specjalistów z 

zakresu medycyny  

Gminie udało się „pozyskać” fizjoterapeutę, który 

otworzył w Bielsku swój gabinet. 

Rozwój inicjatyw na rzecz osób starszych 

Wspieranie inicjatyw w zakresie 

aktywności edukacyjnej, społecznej i 

kulturalnej na rzecz seniorów  

1. Wspieranie klubu brydżowego, działającego  

w gminie dzięki dofinansowaniu (klub nie ogranicza 

swojej działalności tylko do seniorów). 

2. W GOK Bielsk zrzeszał się Klub Pogodnej Jesieni - 

organizowanie świąt i imprez okolicznościowych, 

wyjazdów integracyjnych, udział w uroczystościach 

gminnych. 

3. GOK wspierał działalność Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów koło nr 9 w Bielsku:  

udostępnianie pomieszczeń na spotkania, imprezy  

i uroczystości. 

4. Chór Bielszczanie działa przy GOK Bielsk od  

2012 r. Bierze udział w przeglądach, konkursach  

i festiwalach nie tylko na terenie gminy. GOK 

zorganizował w ubiegłym roku Wiosenny Przegląd 

Chórów Senioralnych (11.05.2019). 

5. GOK zorganizował dla seniorów zlot szkoleniowo - 

wypoczynkowy w Ośrodku Pracy Twórczej w  Borach 

Tucholskich. 

Zwiększenie dostępności specjalistów z 

zakresu medycyny  

Gminie udało się „pozyskać” fizjoterapeutę, który 

otworzył w Bielsku swój gabinet. 

Zapewnienie wsparcia systemu pomocy 

społecznej dla osób starszych 

Zadanie realizowane w ramach zgłaszanych potrzeb 

przez GOPS. 

Rozwój inicjatyw na rzecz seniorów 

poprzez powstawanie Dziennego Domu 

Pobytu czy dalszego rozwój usług 

opiekuńczych.  

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działała w 2019 r. 

filia Powiatowego Płockiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

Zapewnienie dostępności do edukacji 

przedszkolnej  

Gmina w 2019 r. prowadziła nabór partnera do 

wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 

8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 

poprzez tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc 

opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz świadczenie usługi 

w postaci pokrycia części lub całości kosztów 

związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki 

nad dziećmi do lat 3. Ponadto 14 sierpnia 2019 r. 

Gmina podpisała umowę z Mazowieckim Urzędem 

Wojewódzkim na dofinansowanie Resortowego 
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programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 „MALUCH+” - utworzenie Klubu 

Dziecięcego MALUSZEK w Bielsku. We wrześniu 2019 

r. uruchomiono dodatkowy oddział  

w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. 

Promowanie i wspieranie działań na 

rzecz wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 

pomocy materialnej dla uczących się 

dzieci i młodzieży  

Szkoły gminne w 2019 r. organizowały kółka 

zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, szkolne kluby 

sportowe. Gmina umożliwiła korzystanie z darmowej 

pomocy psychologicznej dla rodzin. Ponadto 

przyznawano Nagrodę Wójta - jednorazową nagrodę 

pieniężną lub rzeczową za osiągnięcie najlepszych 

wyników w nauce, stypendia szkolne (dla rodzin  

w trudnej sytuacji finansowej, m.in. na zakup pomocy 

edukacyjnych) oraz zasiłki szkolne (wsparcie 

finansowe dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego). Prawie 170 tys. zł 

przeznaczono na specjalną organizację nauki i pracy 

z 17 uczniami posiadającymi orzeczenia 

potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego (jak 

terapia logopedyczna, psychologiczna, sensoryczna, 

zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne),  

w tym zakup pomocy dydaktycznych. 

Wspieranie rozwoju podmiotów 

umożliwiających aktywne spędzanie 

czasu wolnego, form aktywności w 

ramach dostępnej bazy oraz organizacji 

zajęć poza szkolnych dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy  

Gmina współpracowała z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, Klubem Sportowym ZRYW Bielsk, klubem 

judo JUDO OLIMP, sołectwami i placówkami 

oświatowymi przy wspólnej organizacji imprez 

sportowych i kulturalnych: zawodów, konkursów, 

olimpiad i bali dla dzieci (niektóre działania zostały 

scharakteryzowane w rozdz. Polityka kulturalna). 

Zapewnienie wsparcia dla placówek 

oświatowych w pokonywaniu sytuacji 

kryzysowych w tym w związku z 

problemami wychowawczymi uczniów 

spowodowanymi sytuacją rodzinną, czy 

zdarzeniem losowym  

Realizowane w 2019 r. działania z tego zakresu: 

- diagnozowanie dzieci i młodzieży, 

- udzielanie dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

podczas interwencji kryzysowej,  

- działania profilaktyczne we współpracy z policją, 

strażą pożarną, ośrodkiem zdrowia i Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

- wspomaganie w realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

- zasiłki szkolne. 

Gmina przeznaczyła 25 826,70 zł z dotacji na pomoc 

materialną dla uczniów oraz 2 879,70 zł na 

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego 

programu Wyprawka szkolna. 
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3. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2015-2020 

Zadanie Realizacja w 2019 r. 

Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych 

działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie 

temu zjawisku 

Działania były podejmowane przez Zespół 

Interdyscyplinarny i grupy robocze różnych instytucji 

(29 spotkań w 2019 r.), jak dzielnicowi, pracownicy 

socjalni, pracownicy Punktu Konsultacyjnego. 

inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie  

W 2019 r. założono w sumie 9 Niebieskich kart, w tym 

jedną z inicjatywy GOPSu, pozostałe Zespołu 

Interdyscyplinarnego/grup roboczych. opracowanie i realizacja planu 

pomocy w indywidualnych 

przypadkach wystąpienia przemocy 

w rodzinie  

monitorowanie sytuacji rodzin 

dotkniętych przemocą  

W 2019 r. monitoringiem objętych było 21 rodzin, 

które odwiedzane były przez dzielnicowych oraz 

pracowników socjalnych. 

rozpowszechnianie informacji o 

instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym  

Działalność informacyjna polegała na publikowaniu 

informacji na stronach internetowych UG oraz GOPSu 

w Bielsku, informacji przekazywanych w Punkcie 

Konsultacyjnym oraz w formie drukowanych ulotek 

(ok. 300 szt.). 

inicjowanie działań w stosunku do 

osób stosujących przemoc w rodzinie 

Działania podejmowane w 2019 r. to rozmowy 

dyscyplinujące, kierowanie do Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, itp. 

zbieranie materiałów dowodowych 

zgodnie z procedurą „Niebieskie 

Karty” 

W 2019 r. zbierano materiały w związku  

z rozpoczęciem 9 nowych procedur oraz kontynuacją 

działań związanych z 12 już realizowanymi  

w poprzednich latach. 

występowanie z zawiadomieniami do 

prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia czynów określonych w 

art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

W 2019 r. GOPS złożył jedno zawiadomienie. 

udział w działaniach edukacyjno-

informacyjnych 

W 2019 r. GOPS w Bielsku zorganizował konkurs na 

projekt plakatu o tematyce przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pt. „Reaguję, bo słyszę i widzę” 

Zbieranie i analiza danych dotyczących występowania aktów przemocy w rodzinie 

sporządzanie zbiorczych danych 

określających wielkość zjawiska 

przemocy i ich aktualizacja  

GOPS w 2019 r. sporządzał sprawozdania resortowe  

z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy oraz coroczne sprawozdanie z realizacji 

procedury Niebieskiej Karty.  
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Zapewnienie schronienia i pomocy materialnej ofiarom przemocy w rodzinie 

nawiązanie współpracy z instytucjami 

z terenu powiatu płockiego 

zapewniającymi schronienie ofiarom 

przemocy  

W 2019 r. nie było potrzeby nawiązania takiej 

współpracy. 

udzielanie świadczeń pieniężnych  Rodziny, w których pojawia się przemoc, nie 

korzystały ze świadczeń pieniężnych udzielanych 

przez GOPS. 

Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego ofiarom przemocy w rodzinie  

prowadzenie pracy socjalnej W 2019 r. pracownicy socjalni świadczyli 21 godzin 

pracy socjalnej dla rodzin, w których występowała 

przemoc. 

prowadzenie poradnictwa 

specjalistycznego w ramach Punktu 

Konsultacyjnego w Bielsku  

W ramach Punktu w 2019 r. pedagog udzielił 84 porad 

dla 26 osób, zaś psycholog 173 porady dla 65 osób. 

edukowanie ofiar w zakresie 

przysługujących im praw  

Działania edukacyjne były prowadzone przez 

pracowników grup roboczych oraz indywidualnie 

przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Łagodzenie następstw zjawiska przemocy domowej 

uświadamianie sprawców przemocy 

w rodzinie o konsekwencjach ich 

postępowania  

Działania te były podejmowane w ramach procedury 

Niebieskiej Karty, na spotkaniach członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 

motywowanie sprawców przemocy 

do udziału w programie korekcyjno-

edukacyjnym dla sprawców przemocy  

Sprawcy kierowani byli do Punktu Konsultacyjnego. 

organizowanie grup wsparcia dla 

osób pokrzywdzonych i ofiar 

dotkniętych przemocą (w miarę 

potrzeb)  

W 2019 r. nie organizowano grup wsparcia, pomoc 

była udzielana indywidualnie w ramach Punktu 

Konsultacyjnego. 

Podnoszenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w 

problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bielsk 

uczestnictwo w szkoleniach, 

doradztwie, warsztatach, 

konferencjach przedstawicieli służb 

podejmujących działania na rzecz 

rodzin uwikłanych w przemoc, w tym 

szkolenia z zakresu diagnozowania 

przemocy w rodzinie, realizacji 

procedury Niebieskiej Karty 

(szkolenia wspólne i resortowe) 

W 2019 r. 3 pracowników GOPS w Bielsku brało 

udział w projekcie prowadzonym przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. W szkoleniach  

w ramach projektu „Edukacja - Przeciwdziałanie - 

Pomoc” wzięło udział ok. 30 osób z gminy Bielsk,  

w tym pracownicy GOPS, placówek edukacyjnych, 

Zespołu Interdyscyplinarnego i GKPiRPA. 

organizowanie spotkań mających na 

celu wymianę doświadczeń między 

pracownikami różnych instytucji 

wchodzących w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

Wymiana doświadczeń odbywała się w ramach 29 

spotkań 6 powołanych grup roboczych, o których 

mowa wyżej. 
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Edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie  

podnoszenie wiedzy w społeczności 

lokalnej w zakresie problematyki 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie poprzez zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej 

Urzędu Gminy, rozpowszechnianie 

ulotek, materiałów edukacyjno-

informacyjnych, w tym informacje o 

instytucjach udzielających pomocy  

W ramach akcji edukacyjnej rozdano ok. 300 ulotek. 

Ponadto w grudniu 2019 r. prowadzono działania 

informacyjne w szkołach (jedną z nich był konkurs 

„Reaguję, bo słyszę i widzę”). 

prowadzenie wśród dzieci i młodzieży 

zajęć profilaktycznych w zakresie 

agresji i przemocy 

Organizowane przez szkoły z terenu gminy. 

organizowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży  

Zajęcia dodatkowe dla dzieci prowadził przede 

wszystkim Gminny Ośrodek Kultury (np. taneczne), 

ale także Biblioteka Gminna czy szkoły. 

spektakl profilaktyczny  GKPiRPA sfinansowała wyjazd uczniów Szkoły 

Podstawowej w Bielsku na spektakl teatralny do 

Płocka (koszt 700,00 zł). 

współuczestnictwo w kampaniach 

prowadzonych na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

Gmina udostępniała materiały pozyskiwane  

w ramach kampanii ogólnopolskich, realizowanych 

na szczeblu ministerialnym.  

międzyszkolne konkursy plastyczno-

literackie  

Zadanie nie realizowane w 2019 r. 

 

4. Program wspierania rodziny w gminie Bielsk na lata 2018-2021 

Działania Zrealizowane działania 
Liczba 

uczestników  

Inicjowanie tworzenia 

gminnych programów 

wspierania rodziny i 

realizacji polityki 

prorodzinnej 

 - 1 spotkanie zespołu do spraw opracowania   

i monitorowania realizacji  Gminnego 

Programu ds. Wspierania Rodziny w Gminie 

Bielsk na lata2019-2021  

- 1 spotkanie zespołu ds. Wspierania Rodziny 

w Gminie Bielsk  

 

7 

 

 

12  

Wspieranie rozwoju 

inicjatyw 

prorodzinnych w 

zakresie 

prawidłowego 

funkcjonowania 

rodziny i wskazywania 

pozytywnych wzorców 

 

- 1 spotkanie Wielkanocne,  

-7 spotkań Bożonarodzeniowe, Wigilijne 

-15 spotkań w ramach obchodów świąt, 

upamiętniania rocznic 

 -1 ślubowanie I klasy 

-2 pogadanki  

-Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 

-klasowe urodziny 

- zajęcia WDŻ 

40 

563 

1372 

 

110 

42 

20 

15 

14 



34 
 

 

 

-3 spotkania dot. zachowania bezpieczeństwa 

- spotkanie z pracownikiem PCPR 

-WOŚP 

-2 programy dot. walki z uzależnieniami  

- zajęcia z zakresu przeciwdziałania różnym 

formom przemocy i agresji 

- spotkania dot. roli autorytetu, wartości 

moralnych, przyczyny niepowodzeń i 

przeciwdziałanie im, poczucia bezpieczeństwa 

w domu 

240 

15 

436 

390 

46 

 

Wspieranie rozwoju 

podmiotów 

umożliwiających 

aktywne spędzanie 

czasu wolnego, form 

aktywności w ramach 

dostępnej bazy oraz 

organizacji zajęć poza 

szkolnych dla dzieci i 

młodzieży z terenu 

gminy 

 - pogadanki na godzinach wychowawczych 

-8 zielone szkoły 

-4 zajęcia sportowe 

-Biała szkoła 

- 4 rajdy  

- wieczór profilaktyczny 

-74 wyjazdy (kino, teatr, happy park) 

  

1444 

307 

195 

22 

107 

48 

80 

 

 

Wspieranie rozwoju 

wszechstronnego 

rozwoju dzieci poprzez 

organizację zajęć 

pozalekcyjnych 

rozwijających 

uzdolnienia 

-19 pozalekcyjnych kół zainteresowań 

- szkolenie - karta rowerowa 

- szkolenie - pierwsza pomoc 

- zuchy i harcerstwo                               

421 

7 

45 

39  

Promowanie pomocy 

instytucjonalnej w 

procesie 

wychowawczym i 

opiekuńczym rodzin 

przezywających 

trudności 

 

-z  asystentem rodziny i z pracownikiem 

socjalnym łącznie współpracowały 43 rodziny 

- 108 spotkań w Punkcie konsultacyjnym 

- uczniowie korzystający z pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej 

- 4 pedagogizacje 

- 14 posiedzeń GKPiRPA 

- 12 procedur Niebieskiej Karty,  

- 4 spotkania zespołu, 

- 29 grup roboczych 

123  

 

90  

279 

 

100 

25  

35  

 

Wspieranie osób 

zajmujących się 

działaniem na rzecz 

rodziny przeżywającej 

trudności 

- 207 szkoleń 

- 3 spotkania  

89 

42 
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5. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy  

Bielsk na 2019 rok 

Zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, rozwiązywania problemów 

alkoholowych realizuje w gminie Bielsk Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Kierunek działania Realizacja 

1. Prowadzenie szkoleń dla członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, na rzecz 

zapobiegania i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom 

W 2019 r. GKPiRPA przeprowadziła kontrole  

w 9 punktach sprzedaży napojów alkoholowych 

na terenie gminy, zwracając uwagę  

w szczególności na egzekwowanie zakazu 

spożywania alkoholu w obrębie sklepu oraz brak 

lub mało widoczne wyeksponowanie tabliczek 

informacyjnych o zakazie sprzedaży napojów 

alkoholowych m.in. osobom niepełnoletnim. 

2. Ograniczanie dostępu do alkoholu oraz 

kontrolowanie przedsiębiorstw 

związanych ze sprzedażą i konsumpcją 

napojów alkoholowych pod względem jej 

zgodności z obowiązującymi przepisami 

3. Profilaktyczne oddziaływania na 

postawy i umiejętności ważne dla zdrowia 

psychicznego, fizycznego i trzeźwości 

W szkołach od kwietnia do listopada 2019 r. 

przeprowadzono ogólnopolską kampanię 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

Organizacja 7.06.2019 r. XII. edycji Biegu 

przełajowego „Biegniesz Zachowasz Trzeźwość                       

i Zdrowie” w ramach ogólnopolskiej akcji 

POLSKA BIEGA w Bielsku. 

XX. Majówka Sportowa w Zespole Szkół Nr 3  

w Zagrobie (23. 05. 2019 r.). W imprezie wzięły 

udział dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy. 

Zawody były okazją do promowania idei 

zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, 

Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną  

w Bielsku zorganizowano we wszystkich 

przedszkolach na terenie gminy Dzień 

Pluszowego Misia. Każda grupa przedszkolna 

otrzymała pluszaki, które służą jako pomoc 

dydaktyczna w trakcie zajęć o emocjach.     

Dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży, 

zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką 

w Bielsku w Tatry w dniach 8-14.07.2019 r. 

Podczas wyjazdu realizowany był program 

dotyczący profilaktyki antyalkoholowej.  

Dofinansowano ferie zimowe dla dzieci 

pochodzących m.in. z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholizmu ze Szkoły Podstawowej 

4. Rozpowszechnianie profilaktycznych 

programów informacyjnych i 

psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
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w Leszczynie Szlacheckim. Podczas ferii 

przeprowadzane były pogadanki dotyczące 

profilaktyki uzależnień od alkoholu. 

Sfinansowano pobyt uczniów z Zespołu Szkół Nr 

4 w Zągotach na „Białej Szkole” w Bukowinie 

Tatrzańskiej. Podczas wyjazdu realizowany był 

program profilaktyki antyalkoholowej oraz 

innych uzależnień.  

Dofinansowano Piknik Integracyjny  

z elementami profilaktyki uzależnień dla 

mieszkańców gminy organizowany 13 lipca 2019 

r. w remizie OSP w Gilinie  

5. Zwiększanie dostępności i skuteczności 

terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin 

W ramach  pomocy uzależnionym Gminna 

Komisja prowadziła współpracę z Poradnią 

Lecznictwa Odwykowego, Policją, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem oraz 

Punktem Konsultacyjnym. Osoby, które  

w związku z nadużywaniem alkoholu powodują                       

rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od pracy albo 

systematycznie zakłócają spokój i porządek 

publiczny, wzywane były na posiedzenia       

Komisji ds. Profilaktyki. Przeprowadzono z nimi 

rozmowy mające na celu pomoc w chorobie 

alkoholowej. Na Komisję wezwano 25 osób,  

z tego 12 stawiło się na posiedzenia. 

6. Udzielanie rodzinom, u których 

występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w 

szczególności przed przemocą w rodzinie 

W okresie ferii zimowych w świetlicach wiejskich 

w Bielsku, Ciachcinie, Goślicach, Leszczynie 

Szlacheckim, Tłubicach i Zągotach oraz w Zespole 

Szkół w Zagrobie przeprowadzono zajęcia 

obejmujące m.in. warsztaty z pedagogiem 

dotyczące skutków nadużywania alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych.   

Komisja dofinansowała Piknik Rodzinny 

zorganizowany 1.06.2019 r. przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Bielsku dla dzieci m.in.  

z rodzin zagrożonych narkomanią, alkoholizmem 

i niewydolnych wychowawczo.  

Zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z terenu 

gminy z rodzin z problemem alkoholowym,  

w trudnej sytuacji finansowej.   

7. Wspieranie organizacyjne i finansowe:  

- instytucji i organizacji podejmujących 

działania zapobiegające powstawaniu 

uzależnień i walczących ze skutkami 

nadużywania alkoholu i narkomanii, w 

tym w szczególności zajmujących się 

Dane przedstawione w pkt. 2-4 powyżej. Ponadto 

GKPiRPA przekazała środki finansowe na 

działania Polskiego Towarzystwa Walki  

z Kalectwem w Kutnie (2 500 zł) 
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organizowaniem czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży oraz walką z przemocą - 

działań podejmowanych przez szkoły a 

przyjętych w swoich planach na rzecz 

promowania życia bez nałogów 

8. Uświadamianie społeczności lokalnej i 

władzom samorządowym skali problemu 

uzależnień (alkoholizm, narkomania) 

Opisano w pkt. 3-5. 

6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Bielsk na 2019 rok 

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizuje w gminie Bielsk Gminna Komisja ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Kierunek działania Realizacja 

Koordynacja i kierowanie do punktów 

konsultacyjnych osób uzależnionych od 

narkotyków i ich rodzin 

Zadanie realizowane wg potrzeb przez Gminną 

Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Pomoc socjalna dla osób uzależnionych 

(leczenie) 

Zadania nie realizowano w 2019 r. 

Propagowanie prozdrowotnych 

wzorów zachowań poprzez kampanię 

edukacyjną 

Dofinansowano Dzień Rodziny w Szkole 

Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim 25 maja 

2019r. Podczas imprezy funkcjonował mobilny 

kącik profilaktyczny udzielający porad na temat 

szkodliwości dopalaczy oraz cyberprzemocy.  

Komisja dofinansowała XVIII. Przegląd Twórczości 

Muzycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie, 

podczas którego przeprowadzono konkurs 

plastyczny „Używkom mówię STOP!”” i pogadankę 

na temat uzależnień. 

Pozostałe działania omówiono w rozdziale 

dotyczącym profilaktyki antyalkoholowej.   

Organizowanie spotkań informacyjno-

edukacyjnych dotyczących 

problematyki uzależnień 

Koordynowanie spotkań 

przedstawicieli Policji z rodzinami osób 

uzależnionych 

Zadania nie realizowano w 2019 r. 

Przekazywanie materiałów 

edukacyjnych 

Kwotę 3 tys. zł przeznaczono na zakup ulotek 

Zachowaj Trzeźwy Umysł i inne działania 

informacyjne i edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. 

Zakup testerów narkotykowych dla 

Policji w Bielsku celem prowadzenia 

badań w szkołach, na potrzeby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bielsku oraz ujawnienie przestępstw 

narkotykowych na terenie Gminy 

Bielsk 

Zadania nie realizowano w 2019 r. 
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7. Program współpracy Gminy Bielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020 

Zadanie Efekty  

powierzanie wykonywania zadań 

publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji 

W 2019 r. zostały zawarte 3 umowy  

z organizacjami pozarządowymi na realizację 

zadań publicznych na łączną kwotę 185 000 zł: 

- z Ludowym Klubem Sportowym „Zryw”  

w Bielsku na zadanie „Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 

organizowanie masowych imprez sportowych 

w zakresie piłki nożnej” na kwotę 140 tys. zł, 

- z Bielskim Klubem Brydżowym „G.O.K.-card’s” 

na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej poprzez organizowanie 

masowych imprez sportowych w zakresie 

brydża” na kwotę 15 tys. zł, 

- z Uczniowskim Klubem Sportowym „JUDO 

OLIMP” na zadanie „Prowadzenie dla dzieci  

i młodzieży zajęć sportowo-szkoleniowych na 

terenie gminy Bielsk ze szczególnym 

uwzględnieniem judo” na kwotę 30 tys. zł. 

publikowanie ważnych dla obu stron 

informacji na stronie internetowej Gminy 

Informacje dla organizacji pozarządowych  

w zakresie ogłoszenia o konkursie oraz ich 

wynikach i podpisaniu umowy publikowano na 

stronie www: ugbielsk.bip.org.pl. Ponadto na 

www.bielsk.pl zamieszczane były informacje  

o działaniach na rzecz organizacji 

pozarządowych, w tym spotkaniach dot. form 

finansowania działalności w konkursach 

Urzędu Marszałkowskiego. 

informowanie o dostępnych programach 

pomocowych, szkoleniach, konferencjach za 

pośrednictwem poczty elektronicznej 

W 2019 r. informacje nie były przygotowywane 

dla poszczególnych organizacji, tylko dostępne 

na ww. stronach internetowych. 

konsultowanie z organizacjami projektów 

aktów normatywnych 

Zrealizowano w 2019 r. 

umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na 

zasadach określonych w Ustawie 

Nie realizowane w 2019 r. 

tworzenie wspólnych zespołów o 

charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli Organizacji oraz 

z przedstawicieli właściwych organów 

Gminy, o ile zajdzie taka potrzeba 

Zadanie nie było realizowane w 2019 r. ze 

względu na brak takiej potrzeby. 

zawieranie umów o partnerstwie 

określonych w Ustawie z dnia 6 grudnia 

2006r. o zasadach prowadzenia polityki 
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rozwoju (Dz. U. z 2017r. poz. 1376 z póz. 

zm.) porozumień w sprawach realizacji 

zadań o zasięgu lokalnym 

pomoc i współdziałanie z Organizacjami w 

poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków 

finansowych z innych źródeł, w 

szczególności z Unii Europejskiej 

Gmina współpracowała z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pozyskania 

środków z Programu Ministerstwa Sportu 

„KLUB”. 

sprawowanie patronatu Wójta nad 

przedsięwzięciami realizowanymi przez 

Organizacje oraz pomoc w ich realizacji 

Wójt Gminy Bielsk sprawował patronat nad 5 

wydarzeniami w 2019 r.: Turniej o Puchar 

Wójta Gminy Bielsk, turniej „Bezpieczeństwo  

w sieci i mediach społecznościowych”, jubileusz 

110-lecia powstania jednostki OSP w Bielsku, 

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. 

 

8. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bielsk na lata 2014-2020 

Zadanie3 Realizacja  

Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie - poprawa 

efektywności energetycznej 

Zrealizowane w latach 2016-

2017 

Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Bielsku - Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i wychowawczej dzieci infrastruktury edukacyjnej 

Zrealizowane w latach 2015-

2016 

Wymiana sprzętu i urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia 

na bardziej efektywne energetycznie 

Remont oświetlenia w hali 

sportowej (opisane w rozdz. 

Polityka inwestycyjna gminy) 

Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - 

Józinek - Leszczyn Szlachecki - poprawa infrastruktury 

drogowej 

Zrealizowane w 2017 r. 

Przebudowa dróg gminnych Umienino-Pęszyno – poprawa 

infrastruktury drogowej 

Zrealizowane - opis w rozdz. 
Polityka inwestycyjna gminy.  

Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. 

Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, W. 

Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, 

Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, 

Krótka, Wiśniowa - poprawa infrastruktury drogowej 

Zrealizowane - opis w rozdz. 

Polityka inwestycyjna gminy. 

Działania informacyjno-edukacyjne, w tym: kampania 

informacyjno-promocyjna w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej oraz wymagań dotyczących charakterystyki 

energetycznej budynków, budowy energooszczędnych 

domów 

Zadania nie realizowano  

w 2019 r. 

Promowanie działań energooszczędnych, atrakcyjności 

transportu publicznego, pieszego i rowerowego, 

Zadania nie realizowano  

w 2019 r. 

 
3 W tabeli nie ujęto zadań, których realizatorem nie jest Gmina Bielsk. 



40 
 

hybrydowych lub innych wysoko wydajnych technologii, 

paliw alternatywnych oraz efektywnego stylu jazdy. 

Umieszczanie w stosownych uchwałach dotyczących 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

zapisów dotyczących wymaganej charakterystyki 

energetycznej budynków oraz rodzajów źródeł energii 

wykorzystywanych do eksploatacji budynków, w tym w 

szczególności odnawialnych źródeł energii 

Zadania nie realizowano  

w 2019 r. 

W trakcie procesu planowania przestrzennego 

uwzględnianie kryteriów energetycznych, wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, wielofunkcyjności zabudowy 

itp. 

Zadania nie realizowano  

w 2019 r. 

Udzielanie zamówień publicznych, którym towarzyszą 

kryteria o charakterze środowiskowym. 

 

Władze Gminy mogą 

dokonywać zakupów dóbr  

i usług oraz zlecać roboty 

budowlane, zwracając uwagę 

na: energooszczędność np.  

w zakresie IT, niskoemisyjność 

w przypadku zakupu 

samochodów itp. 

 

9. Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Bielsk na lata 2019-2029 

 Program nie był realizowany w 2019 r. ze względu na to, że dopiero w tym roku został 

przyjęty. 

 

10. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielsk w latach 

2019-2022 

 W 2019 r. Gmina Bielsk otrzymała 18 963,17 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Utylizacja płyt 

azbestowych z terenu Gminy Bielsk”. 

 

11. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-

2020 

Wykonane w 2019 r. remonty lokali znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym: 

✓ bieżące remonty: remont komina i pieca c.o. , wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu 

mieszkalnym, remoncie podłóg w mieszkaniu, wybudowanie szamba; 

✓ wykonano okresowe przeglądy budynków mieszkalnych (czyszczenie i okresowa 

kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd budynków 

przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane); 
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✓ zakupi dla potrzeb lokatorów drewnianej ubikacji, pieca kominkowego oraz blaszanej 

komórki z przeznaczeniem na przechowywanie opału. 

Łączna wysokość środków przeznaczonych w 2019 r. na ww. remonty i zakupione materiały -  

15 959,96 zł. 

Nie wypłacono żadnych dodatków mieszkaniowych ani energetycznych.  

 

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Bielsk w 2019 roku 

Zadanie Realizacja  

zapewnienie bezdomnym zwierzętom z 
terenu gm. Bielsk miejsca w schronisku 
dla zwierząt 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „DANIEL” 

opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym 
ich dokarmianie 

Nie powołano opiekunów społecznych. 

odławianie bezdomnych zwierząt Podmiotem realizującym to zadanie było 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „DANIEL” 

z siedzibą w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. 

Paderewskiego 190 na podstawie umowy ze 

Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Trafiło tu 6 

psów. W przypadku braku wolnych miejsc 

„zarezerwowanych” dla gminy, wydawano 

jednorazowe zlecenia na odłowienie bezdomnych 

psów i zapewnienie im opieki w Hotelu dla 

Zwierząt „Zakątek” w Lipiankach (dotyczyło to 8 

psów i 4 szczeniąt). 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację 
zwierząt w schronisku dla zwierząt 

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt 

poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić należyte 

warunki bytowania. 

poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt 

usypianie ślepych miotów Realizowane przez Schronisko poprzez 

dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów 

usypiania ślepych miotów 

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 

gospodarstwo rolne Rudowo 23 

zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 

Przychodnia Weterynaryjna w Bielsku, ul. Płocka 
33 
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PODSUMOWANIE 

 Gmina realizuje szereg strategii, programów i polityk rozwojowych - zarówno  

w sferze społecznej, jak i infrastrukturalno-środowiskowej. Najistotniejszym  

z dokumentów strategicznych jest oczywiście Strategia Rozwoju Gminy Bielsk na lata 

2014-2020, której wszystkie pozostałe dokumenty są podporządkowane. W Strategii 

Rozwoju zaprezentowano bardzo szerokie cele rozwojowe, obejmujące również działania 

niezależne od gminy. Ze względu na to, że realizują je niezależne podmioty i instytucje, 

gmina nie ma możliwości pozyskania sprawozdawczości w tym zakresie.  

Należy jednak podkreślić, że Gmina Bielsk, mimo ograniczonego budżetu oraz faktu, 

iż jest gminą typowo rolniczą, realizuje szereg działań prorozwojowych. Przeznacza duże 

środki na prowadzenie inwestycji podnoszących komfort życia, nie pomijając przy tym 

sfery społecznej, dzięki czemu ogranicza występowanie problemów społecznych.  
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Polityka inwestycyjna gminy 

W 2019 r. gmina Bielsk przeprowadziła następujące inwestycje: 

1)  Budowa klubu dziecięcego „Maluszek” 

Na działalność klubu przeznaczono budynek dawnego przedszkola. W ramach remontu 

wymieniono konstrukcję dachu z poszyciem, okna i drzwi, ocieplono ściany zewnętrzne i strop. 

Wewnątrz budynku wykonano nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, 

alarmową, centralnego ogrzewania oraz monitoring wizyjny. Wydzielono pomieszczenia szatni, 

świetlicy, socjalne, sanitarne oraz biurowe. Ponadto budynek został wyposażony - zakupiono 

m.in. meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie sanitarne i kuchenne. Z kolei na zewnątrz 

powstały ciągi komunikacyjno-manewrowe. W ramach programu „MALUCH+” gmina pozyskała 

na ten cel dotację w kwocie 900 tys. zł, zaś wkład własny wyniósł 225 tys. zł. Oficjalne otwarcie 

Klubu nastąpiło w styczniu 2020 r. W Klubie opieką będzie można objąć 30 dzieci. 

 

2) Przeniesienie Szkoły Podstawowej w Bielsku do budynku byłego gimnazjum  

 W okresie wakacyjnym 2019 r. wykonano remont instalacji oświetleniowej w hali 

sportowej wraz z zapleczem sanitarno-technicznym. Udało się zmniejszyć zużycie energii 

elektrycznej na potrzeby oświetlenia o 2 kW/h (tj. 75%). W ramach prac przebudowano instalację 

w samej hali, ale również wymieniono lampy oświetlenia ewakuacyjnego, źródła światła na 

LEDowe w hali, ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach towarzyszących, przebudowano 

instalację zasilającą oświetlenie oraz zamontowano czujniki ruchu w ciągu komunikacyjnym, 

wymieniono tablice rozdzielcze z zabezpieczeniami w ciągu komunikacyjnym, przebudowano 

instalację w toaletach oraz zamontowano tam czujniki ruchu. Łączny koszt zadania wyniósł 

79 700 zł. Gmina pozyskała na tę inwestycję 59 775 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego (Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2019).  

Ponadto przy Szkole Podstawowe w Bielsku ukończono Otwartą Strefę Aktywności.  

W części sportowej znajduje się orbitrek, rowerek, wioślarz, wyciąg górny, wahadło oraz 

urządzenie do wyciskania na siedząco. Z kolei w części rekreacyjnej zamontowano sześciokąt 

sprawnościowy, choinkę dużą, tubę łamaną i stół do tenisa. Ponadto Strefę wyposażono  

w elementy małej architektury - 4 ławki, 2 kosze na odpadki, a całość ogrodzono. Inwestycja 

została dofinansowana kwotą 50 tys. zł ze środków Programu Rozwoju Małej Infrastruktury 

Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast drugie tyle gmina wyłożyła ze środków 

własnych. 

Oprócz tego przy Szkole Podstawowej powstał plac zabaw, wyposażono pracownie 

przyrodniczą oraz fizyko-chemiczną w pomoce dydaktyczne. 
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3) Przebudowa drogi Pęszyno – Umienino 

We wrześniu 2019 r. zakończono prace przy przebudowie drogi Pęszyno-Umienino, w 

 ramach której wykonano około 400-metrowy odcinek nawierzchni asfaltowej z poboczami oraz 

300-metrowy odcinek jednowarstwowej nakładki asfaltowej. Gmina pozyskała na tę inwestycję 

środki w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 

95 tys. zł, sama natomiast zainwestowała ok. 100 tys. zł. 

 

4) Wyposażenie SP w Leszczynie Szlacheckim i ZS w Zągotach w tablice interaktywne 

 W ramach programu rządowego „Aktywna Tablica” (rozwój infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych) Szkoła 

Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim i Zespół Szkół nr 4 w Zągotach zostały wyposażone  

w zestawy (po 2 komplety na szkołę) tablic interaktywnych. W skład zestawu wchodzi monitor 

interaktywny o przekątnej 65 cali oraz oprogramowanie. 

 

5) Wyposażenie świetlicy OSP w Tłubicach 

 W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, świetlica 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłubicach została wyposażona w 60 krzeseł i 10 stołów. 

Dokończono także ogrodzenie obiektu z materiałów zespolonych o długości ok. 70 m. 

 

6) Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Kędzierzyn, Machcin i Zagroba 

 Na remont świetlicy wiejskiej w Machcinie gmina pozyskała środki w wysokości 10 tys. zł 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, a gmina włączyła własne środki  

w wysokości 22 tys. zł. Prace obejmowały docieplenie ścian, wykonanie podbitek i elewacji. Taką 

samą kwotą dofinansowano remont świetlicy w Kędzierzynie, polegający na wymianie dachu.  

Z własnego budżetu gmina przeznaczyła na tę świetlicę 50 tys. zł.  

 

7) Remont remizy OSP w Niszczycach i Zągotach 

 Na inwestycję w Niszczycach pozyskano dofinansowanie z Programu Mazowieckie 

Strażnice 2019 w kwocie 20 000 zł. Prace polegały na remoncie elewacji na garażu, wymianie 

orynnowania, drzwi i okien. Ich łączny koszt to 23 tys. zł. Z kolei 10 tys. zł (25% kosztów całej 

inwestycji) udało się pozyskać na rozbudowę budynku remizy OSP w Zągotach (Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019).  

 

8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo i Bielsk 

 W dn. 15 marca 2019 r. dokonano odbioru częściowego prac polegających na budowie 

sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach robót wykonano ok. 5,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 
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5 km sieci kanalizacji tłocznej oraz ok. 400 metrów przewiertów, posadowiono 136 studni 

rewizyjnych. Prace zakończyły się we wrześniu 2019 r. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej 

to 12,5 km, ponadto powstało 13 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycję za ponad 7 mln 

zł sfinansowano w całości ze środków budżetu gminy. 

 

9) Przebudowa ulic osiedlowych w Bielsku (ul. Wiśniowa, Broniewskiego, Cisowa) 

Prace polegały na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz ułożeniu chodników i drogi  

z kostki brukowej na ul. Wiśniowej. Na ul. Broniewskiego wykonano kanalizację deszczową oraz 

ułożono chodnik i nową drogę. Na ul. Cisowej rozpoczęto prace brukarskie. Zadanie w dużej części 

finansowano ze środków budżetu gminy. Prace są realizowane etapami - ich całkowity koszt to 

ok. 6 mln zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 1,9 mln zł. 

 

10) Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Ciachcinie 

 W Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie zmodernizowano pracownię informatyczną - zakupiono 

16 komputerów przenośnych, 2 monitory interaktywne, projektor krótkoogniskowy, drukarkę 

oraz oprogramowanie. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 60 tys. zł, przy czym Gmina 

uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. 

 

11) Przeniesienie Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku do nowej siedziby  

 Dostosowano budynek po dawnej szkole na potrzeby działania ośrodka kultury.  

 

Ponadto gmina realizowała zadania (nie tylko o charakterze inwestycyjnym) w ramach 

funduszy sołeckich. Łączne zaplanowane na nie środki to 570 771,77 zł, z czego 10 000,00 zł 

stanowiły wydatki bieżące, pozostała kwota to wydatki majątkowe.  

Tab.  15 Wydatki na 2019 r. obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 

Sołectwo Nazwa zadania 
Wydatki 

[zł] 

Bielsk Zakup i montaż kamer oraz rejestratora do Przedszkola 

Samorządowego w Bielsku 

10 000,00 

Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bielsku 5 000,00 

Zakup i montaż 3 kamer w Bielsku 7 000,00 

Zakup stojaków i ławek na Orliku 2 746,30 

Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do 

reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę 

1 000,00 

Zakup i montaż lamp solarnych na ulicy Kwiatowej 13 000,00 
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Bolechowice Zakup i montaż lamp oświetleniowych oraz słupów 

oświetleniowych 

10 000,25 

Zakup umundurowania dla OSP Niszczyce 500,00 

Cekanowo Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej 

– mieszanki tłucznia kamiennego i pospółki oraz destruktu 

11 195,95 

Zakup i montaż lampy solarnej 4 000,00 

Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do 

reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę 

1 000,00 

Ciachcin Zakup i montaż lamp oświetleniowych – 5 sztuk 6 000,00 

Wykonanie polbruku przed wejściem do świetlicy wioskowej 6 000,00 

Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 

kamiennego na drogi gminne 

13 243,49 

Zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego dla 

młodzieży sołectwa Ciachcin 

2 000,00 

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w 

Ciachcinie (książek) 

1 200,00 

Zakup materiałów do malowania ścian wewnętrznych w 

świetlicy wiejskiej 

500,00 

Dębsk Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 

kamiennego na drogi gminne 

16 389,68 

Drwały Konserwacja – naprawa drogi wykonanej z poczwórnego 

powierzchniowego utrwalenia 

7 577,74 

Odnowienie rowu przy drodze gminnej 3 000,00 
Dziedzice Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 

kamiennego na drogi gminne 
9 105,38 

Gilino Zakup i montaż lamp oświetleniowych 3 000,00 
Zakup i wbudowanie przepustu przy drodze gminnej 6 000,00 
Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

10 295,66 

Giżyno Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia na 
drogi gminne 

13 832,43 

Goślice Zakup i montaż lampy solarnej 8 000,00 
Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne 16 836,38 

Jaroszewo 
Biskupie 

Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

8 000,00 

Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Zagrobie 500,00 
Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w 
Zagrobie 

522,46 

Remont figurki przydrożnej w sołectwie Jaroszewo Biskupie 4 000,00 
Zakup materiałów na organizację pikniku integracyjnego w 
sołectwie 

500,00 

Jaroszewo 
Wieś 

Zakup i montaż lamp oświetleniowych 10 000,00 

Kuchary-
Jeżewo 

Wykonanie odcinka drogi gminnej metodą poczwórnego 
utrwalenia emulsją asfaltową 

8 777,15 

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w 
Ciachcinie 

1 000,00 

Leszczyn 
Księży 

Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

12 600,00 
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Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do 
reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę 

1 000,00 

Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w 
Leszczynie Szlacheckim 

2 014,76 

Leszczyn 
Szlachecki 

Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

6 000,00 

Zakup i montaż lamp oświetleniowych 1 600,00 
Remont Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim 2 000,00 
Zakup materiałów na organizację pikniku w sołectwie 1 500,00 
Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie 
Szlacheckim 

4 863,48 

Lubiejewo Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia na 
drogi gminne 

8 3763,60 

Zakup wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie 1 000,00 
Machcino Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie (ocieplenie elewacji, 

wykonanie podbitki, aneksu kuchennego i łazienki) 
21 194,23 

Niszczyce Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

9 500,00 

Remont świetlicy wiejskiej w Niszczycach 3 948,67 
Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w 
Zągotach 

500,00 

Niszczyce 
Pieńki 

Konserwacja i remont drogi gminnej 2 000,00 
Zakup i montaż lamp oświetleniowych 2 000,00 
Naprawa przepustu drogowego w drodze gminnej 996,55 
Zakup i montaż progu zwalniającego 5 000,00 

Rudowo Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy wioskowej w 
Rudowie 

14 878,58 

Sękowo Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół figurki 
przydrożnej 

2 000,00 

Zakup umundurowania dla OSP w Zągotach 1 000,00 
Zakup umundurowania dla OSP w Niszczycach 1 500,00 
Zakup i wbudowanie tłucznia betonowo-kamiennego na drogi 
gminne 

10 029,86 

Smolino Spotkanie integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectwa na 
wycieczkę 

2 000,00 

Zakup usług na organizację pikniku dla dzieci sołectwa Smolino 546,40 
Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

5 500,00 

Zakup materiałów na wyposażenie remizy OSP w Zagrobie 3 500,00 
Szewce Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 

kamiennego na drogi gminne 
4 957,80 

Spotkanie integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectwa na 
wycieczkę 

5 000,00 

Śmiłowo Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

8 000,00 

Spotkanie integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectwa na 
wycieczkę 

2 887,71 

Tłubice Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

12 762,34 

Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w 
Tłubicach 

2 000,00 
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Tchórz Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

12 941,26 

Ułtowo Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

11 468,90 

Umienino Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej 
tłucznia betonowo-kamiennego 

20 884,26 

Zagroba Zakup materiałów na organizację pikniku dla dzieci sołectwa 
Zagroba 

483,71 

Spotkanie integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectwa na 
wycieczkę 

3 000,00 

Zakup materiałów na remont figurek przydrożnych w sołectwie 
Zagroba 

1 000,00 

Wykonanie odpływu i wybudowanie szamba przy remizie OSP 
w Zagrobie 

8 000,00 

Zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa 
podczas imprez promujących gminę 

1 000,00 

Zakrzewo Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

5 000,00 

Pogłębienie rowów przy drodze gminnej 6 236,43 
Zągoty Rozbudowa budynku OSP w Zągotach 10 000,00 

Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Zągotach 10 700,00 
Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia 3 500,00 
Zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola w Zągotach 1 400,00 
Zakup materiałów i wyposażenia do stołówki w Zągotach 515,01 

Żukowo Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia 
kamiennego na drogi gminne 

11 507,65 

Źródło: opracowanie własne. 

 

PODSUMOWANIE 

 Gmina aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne, ułatwiające bądź umożliwiające 

prowadzenie ważnych inwestycji - głównie w zakresie infrastruktury, ze szczególnym 

uwzględnieniem infrastruktury społecznej. Podjęła się także budowy kanalizacji  

z własnych środków budżetowych, co przy zakresie realizowanych prac (i związanych  

z tym kosztach) jest bardzo rzadkie wśród gmin.  
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Polityka wspierania przedsiębiorczości 

W strukturze Urzędu Gminy w Bielsku funkcjonuje Referat Rolnictwa i Rozwoju 

Gospodarczego.    

Według  informacji z Banku Danych Lokalnych GUS  na koniec 2019 r. w gminie Bielsk 

funkcjonowały 562 podmioty gospodarcze, przy czym zdecydowaną większość stanowiły te 

zatrudniające do 9 osób. W odniesieniu do 2018 r. liczba podmiotów wzrosła (w 2018 r. było ich 

na terenie gminy 530). Spadła natomiast dynamika przyrostu liczby podmiotów - w 2018 r. 

odnotowano 73 nowo zarejestrowane podmioty, natomiast w 2019 r. - 69. Z kolei liczba 

wyrejestrowanych zmniejszyła się odpowiednio z 66 na 33, co może świadczyć o większej 

stabilności prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy. Prawie 23% podmiotów 

wpisanych do REGON stanowią te z sekcji G, tj. zajmujące się handlem oraz naprawą samochodów 

i motocykli; nieco ponad 15% to podmioty z sekcji F, czyli budownictwa, a ok. 10% stanowią 

podmioty z sekcji C - przetwórstwo przemysłowe. Z kolei w 2019 r. nie zarejestrowano na terenie 

gminy żadnego podmiotu reprezentującego sekcje D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, itd.) i U (organizacje i zespoły eksterytorialne). 

Tab.  16 Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnienia w gminie Bielsk w 2019 r. 

Wielkość podmiotu 

(wg liczby zatrudnionych) 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

0-9 537 

10-49 20 

50-249 4 

250-999 1 

1000 i więcej 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Rys.  2 Podmioty gospodarcze w gminie Bielsk w 2019 r. wg sekcji PKD 2007. 

 
Legenda: Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; Sekcja B - górnictwo i wydobywanie, Sekcja C - 
przetwórstwo przemysłowe, Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją, Sekcja F - budownictwo, Sekcja G -handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle, Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa, Sekcja I - działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Sekcja J - informacja i komunikacja, Sekcja K - działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, Sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Sekcja M - działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna, Sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Sekcja O - 
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Sekcja P – edukacja, Sekcja Q - 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, Sekcja S - 
Pozostała działalność usługowa, Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Sekcja U - organizacje i zespoły eksterytorialne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

PODSUMOWANIE 

 Gmina Bielsk ma charakter rolniczy, z tego względu możliwości prowadzenia 

działań ukierunkowanych na przyciąganie inwestorów są ograniczone. Tak jak  

w większości gmin tego rodzaju, dominują niewielkie podmioty gospodarcze, głównie 

działające w sferze handlu. Bliskość dużego miasta, jakim jest Płock i jego bogata oferta 

usługowa czy handlowa, funkcjonująca tam Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Płocki Park 

Przemysłowo-Technologiczny dodatkowo nie sprzyjają przenoszeniu czy zakładaniu 

działalności gospodarczej na terenie gminy. Stworzenie w strukturze gminy referatu 

zajmującego się najważniejszą „działalnością” gminy (rolnictwem) oraz rozwojem 

gospodarczym, świadczy jednak o otwartości gminy na potencjalnych inwestorów.
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Polityka oświatowa 

Na terenie gminy Bielsk na koniec 2019 r. 280 dzieci korzystało z usług oddziału 

przedszkolnego i przedszkoli samorządowych i 737 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych; 

łącznie uczyli się oni w 63 oddziałach. W szkołach podstawowych zatrudnionych było łącznie 135 

osób, w tym 110 nauczycieli na 99,40 etatu oraz 25pracowników administracyjnych i obsługi na 

23,75 etatu. W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wynosiło na koniec 2019 r. 3 nauczycieli 

(1,10 etatu), zaś w przedszkolach 21 nauczycieli na 20,62 etatu i 9 pracowników obsługi (8 

etatów).  

Tab.  17 Placówki edukacyjne na terenie gminy Bielsk w 2019 r. 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

nauczycieli 
Liczba 
etatów 

oddział przedszkolny w Leszczynie 

Szlacheckim 
12 1 

11 

1,1 

Szkoła Podstawowa w Leszczynie 

Szlacheckim 
41 5 7,88 

Samorządowe Przedszkole w Bielsku 166 7 16 11,6 

Szkoła Podstawowa im. Wł. 

Broniewskiego w Bielsku 
400 19 47 46,3 

Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie 60 3 
29 

4,83 

Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 169 10 20,77 

Samorządowe Przedszkole w Zagrobie 12 1 
14 

1,05 

Szkoła Podstawowa w Zagrobie 38 7 11,72 
Samorządowe Przedszkole w Zągotach 30 2 

20 

2,6 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 

Września 1939 r. w Zągotach 
89 8 12,69 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto w 2019 r. kończyły działalność 2 gimnazja - nr 1 w Bielsku i nr 2 w Ciachcinie, do 

których uczęszczało 101 dzieci. W celu ich funkcjonowania zatrudniano 19 nauczycieli (17,43 

etatu) oraz 7 pracowników administracyjno-obsługowych (6,5 etatu). 

Wydatki na oświatę w gminie Bielsk systematycznie rosną: w 2017 r. wyniosły 13 055 000 

zł, w 2018 r. prawie 13,5 mln zł, zaś w 2019 r. ponad 14,5 mln zł. Całkowite wydatki na oświatę  

w 2019 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ok. 8%, najbardziej w zakresie 

finansowania szkół podstawowych (nieco ponad 18%). W dużym stopniu wzrosły również środki 

przeznaczane na dowóz dzieci do szkół. Plan wydatków na 2019 r. (po zmianach) wykonano  

w 96,6% (wydatki zaplanowane na cały dział 801 to 15 060 017,98 zł). Część oświatowa 

subwencji ogólnej pozwoliła na sfinansowanie 58,3% wydatków na oświatę w gminie  

i w stosunku do 2018 r. daje się zauważyć, że subwencja stanowi coraz mniejszą część wydatków 

(59,6% wydatków na oświatę sfinansowane z subwencji w 2018 r.).  
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Tab.  18 Wydatki na oświatę w gminie Bielsk w latach 2018-2019 [tys. zł]. 

Klasyfikacja budżetowa 2018 2019 Zmiana 

801 – Oświata 13 457 14 544 ↑ 8,1% 

80101 – Szkoły podstawowe 7 667 9 053 ↑ 18,1% 

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

89 97 ↑ 9% 

80104 – Przedszkola 1 827 2 044 ↑ 11,9% 

80110 – Gimnazja 2 404 1 668 ↓ 30,6% 

80113 – Dowożenie uczniów do szkół 401 527 ↑ 31,4% 

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 10 ↓16,7% 

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 732 743 ↑ 1,5% 

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

11 5 ↓ 54,5% 

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych 

131 169 ↑ 29% 

80153  89 65 ↓ 27% 

80195 – Pozostała działalność 90 162 ↑ 80% 

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 45 54 ↑ 20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28a z wykonania planu wydatków 
budżetowych. 

Rys.  3 Wydatki na oświatę w gminie Bielsk w latach 2018-2019 [tys. zł]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE 

 Prowadzenie szkół na poziomie podstawowym oraz organizowanie opieki 

przedszkolnej stanowią zadanie własne gminy. Na organizację szkół gminy otrzymują 

część oświatową subwencji, jednak w wysokości, która nie pozwala na pokrycie w pełni 

kosztów generowanych przez system oświaty (w 2019 r. stanowiła ona niecałe 60% 

kosztów poniesionych przez gminę). Gmina mimo to stara się inwestować w infrastrukturę 

szkół, aby dać warunki pozwalające na jak najlepsze przygotowanie dzieci i młodzieży 

szkolnej do edukacji na kolejnych poziomach. Ze względu jednak na ostatnią reformę 

oświaty oraz zmiany w otoczeniu zewnętrznym (jak rosnąca presja na podwyżki płac, 

rosnące koszty usług), należy zakładać, że nakłady na oświatę będą znaczącym (rosnącym) 

obciążeniem dla gminnego budżetu.
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Polityka kulturalna 

 Zadania z zakresu kultury realizował w gminie Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku z filiami w Ciachcinie, Zagrobie i Zągotach.  

 Na działalność w zakresie kultury Gmina Bielsk przeznaczyła w 2019 r. 734 878,00 zł. Dla 

Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku przeznaczono jako dotację podmiotową 341 000,00 zł, dla 

biblioteki - 231 000,00 zł (łącznie 572 000,00 zł dotacji podmiotowych). Ponadto przeznaczono 

24 778,00 zł na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę przy OSP w Bielsku. Na 

zakup materiałów i remont świetlic wiejskich przewidziano 8 115,04 zł. Część środków na 

działalność kulturalną pochodziła z funduszu sołeckiego: 27 242,06 zł na zakup materiałów  

i wyposażenia do świetlic, 28 642,90 zł na remonty świetlic, 6 000,00 zł na wykonanie innych 

usług w świetlicach wydzielonych z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych 

gminie w użyczenie. Dodatkowo 50 000,00 zł przeznaczono na remont świetlicy w Kędzierzynie, 

co zostało scharakteryzowane w rozdziale dotyczącym polityki inwestycyjnej gminy w 2019 r.  

W ramach rozdziału 92195 - Pozostała działalność, kwotę 182,18 zł zabezpieczono na zakup 

materiałów i usług pozostałych, środki funduszu sołeckiego w wysokości 4 483,71 zł 

zabezpieczono na zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców 

sołectw, 13 434,11 zł na organizację pikniku dla dzieci sołectwa Smolino oraz spotkania 

integracyjne - wyjazdy mieszkańców sołectw na wycieczkę. W stosunku do 2018 r. wydatki na 

kulturę w 2019 r. wzrosły o 14,7%. 

Tab.  19 Realizacja wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2019 r. w gminie 
Bielsk [zł]. 

Klasyfikacja budżetowa 2018 2019 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 759 534,00 871 397,22 

    92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 32 930,00 19 969,11 

   92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  495 427,00 598 460,62 

   92116 Biblioteki 221 000,00 239 000,00 

   92195 Pozostała działalność 10 177,00 13 967,49 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Gminy Bielsk woj. mazowieckie w 2018 roku 
oraz Sprawozdanie Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych. 

 Najważniejsze i największe imprezy kulturalne zorganizowane przez jednostki kultury 

gminy Bielsk4 w 2019 r. to: 

➢ bale karnawałowe dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku, Zespole Szkół  

w Zagrobie, strażnicach OSP w Ciachcinie, Goślicach, Leszczynie Szlacheckim, Tłubicach  

i Zągotach. 

 
4 W liście imprez nie uwzględniono tych, którym GOK udostępniał pomieszczenia. 
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➢ 28.03.2019 r. - XVII Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosenne Przebudzenie” - poezja Marii 

Konopnickiej, zorganizowany przez GOK wraz z Biblioteką i Urzędem Gminy. 

➢ 11.05.2019 r. - VII Wiosenny Przegląd Chórów Senioralnych, w którym udział wzięło 14 

chórów. 

➢  1 06.2019 r. - Festyn Rodzinny, w czasie którego dzieci mogły brać udział w konkursach  

z nagrodami, bawić się na trampolinach i zjeżdżalniach, uczestniczyć w warsztatach 

plastycznych (modelowanie balonów, kolorowanie koszulek). Zorganizowano II Gminną Mini 

Listę Przebojów, w ramach której dzieci i młodzież z gminy wykonywały wybrane piosenki. 

Uczestnicy mogli korzystać z pieczonych kiełbasek czy kurtyny wodnej, a także oglądać pokaz 

sprzętu strażackiego. 

➢ 7.06.2019 r. – XXII biegi przełajowe pod hasłem „BIEGNIESZ, ZACHOWASZ TRZEŹWOŚĆ  

I ZDROWIE”, w których uczestniczyły 252 osoby. Poza biegami GOK wraz z Urzędem Gminy, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, LKS Zryw Bielsk oraz OSP z Bielska i Gilina, 

zorganizował konkursy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych, konkursy wiedzy  

o bezpieczeństwie drogowym oraz związane z profilaktyką uzależnień m.in. od alkoholu. 

➢ 22-23.06.2019 r. - XX Dni Bielska połączone z odpustem w Parafii Świętego Jana Chrzciciela  

w Bielsku. W ramach wydarzenia zorganizowano pierwszy MTB Maraton Rowerowy, występy 

artystyczne, zabawę taneczną oraz pokaz sztucznych ogni, koncerty, wystawę prac malarskich 

oraz miejsca zabaw dla dzieci; w budynku Urzędu Gminy otwarto wystawę „Zachować 

przeszłość. Wielka i mała historia XX wieku w gminie Bielsk”. Część środków na organizację 

wydarzenia pozyskano od sponsorów – lokalnych firm. 

➢ 10.08.2019 r. - Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji organizowany przez instytucje 

kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz stowarzyszenia. W ramach festiwalu 

przeprowadzono rodzinne animacje, akcje artystyczne,  warsztaty edukacyjno-teatralne i inne. 

➢ 1.09.2019 r. - święto plonów (dożynki). Po mszy św. zorganizowano korowód do placu, na 

którym odegrano hymn, złożono kwiaty pod pomnikiem pomordowanych Druhów OSP oraz 

uczczono minutą ciszy rocznicę II w. św. Zaprezentowano wieńce dożynkowe, przemówienia 

wygłosili Wójt i posłowie, wręczono wyróżnienia, a następnie miała miejsce część artystyczna 

(koncert orkiestry dętej OSP, występ Zespołu Tańca Ludowego MASOVIA i BACIARÓW). Na 

zakończenie zorganizowano IV Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Bielsk i koncert disco 

polo. 

 

PODSUMOWANIE 

 Gmina Bielsk, mimo że jest niewielką i rolniczą gminą, realizuje szeroki wachlarz 

wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców. Rosnące wydatki na kulturę obejmują 

nie tylko organizację imprez, ale też dotacje dla gminnych instytucji kultury.
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Polityka ochrony zdrowia 

 W ramach budżetu gminy zaplanowano na 2019 r. wydatki w „dziedzinach” związanych  

z ochroną zdrowia: 

1) zwalczanie narkomanii - 3 000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej akcji informacyjnej  

i edukacyjnej na temat narkomanii, w tym zakup książek, materiałów edukacyjnych, ulotek  

i broszur; 

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 107 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla członków 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki statutowe 

GKPiRPA, tj. prowadzenie akcji edukacyjnej i profilaktycznej, pokrycie kosztów leczenia 

farmakologicznego, dofinansowanie imprez i konkursów wspierających profilaktykę 

antyalkoholową, zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, 

pokrycie kosztów delegacji oraz szkolenia dla członków; 

3) pozostała działalność - 72 000,00 zł na prowadzenie Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku. 

 W gminie w 2019 r. funkcjonowały dwa podmioty świadczące usługi medyczne: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” s.c. z siedzibą w Bielsku oraz 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED” sp.j. w Zągotach. Pierwszy z wymienionych 

podmiotów oferował: usługi lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, 

położnej, medycyny szkolnej, punkt szczepień, gabinet zabiegowy. W NZOZ PROMED oferta była 

podobna, a dodatkowo mieszkańcy gminy mogli korzystać z gabinetu fizjoterapii, fizykoterapii, 

kinezyterapii, masażu leczniczego oraz krioterapii. 

 

PODSUMOWANIE 

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez samorządy są bardzo 

ograniczone i przede wszystkim obejmują realizację programów profilaktycznych -  

z zakresu alkoholizmu i narkomanii. Gmina może jedynie próbować działać w zakresie 

„sprowadzania” na jej teren lekarzy różnych specjalności. Jest to kierunek istotny z punktu 

widzenia gminy Bielsk, która podobnie jak inne samorządy w Polsce, ulega procesom 

starzenia się społeczności.   
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