RAPORT O STANIE
GMINY JEDWABNE
ZA 2018 ROK

JEDWABNE MAJ 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedwabne!
Raport o stanie gminy opracowany został po raz pierwszy, zgodnie z nowymi
założeniami art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym. Dokument
przygotowuje organ wykonawczy, czyli Burmistrz Jedwabnego w terminie do
31 maja br. za rok poprzedni. Zebrane informacje od pracowników
merytorycznych urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji są źródłem
wiedzy o stanie naszej gminy i miasta pod względem gospodarki, środowiska,
przestrzeni miejskiej, społeczeństwa, czy też zarządzania gminą.
Każdego roku mieszkańcom Gminy Jedwabne będą przedstawiane dane
o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, jednostek podległych,
o zachodzących w naszym otoczeniu zmianach. Mam nadzieję, że będą one
zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. Stawiamy przed sobą cele
tak, aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe
były realizowane w pełnym zakresie, ale by przede wszystkim służyły Wam,
drodzy mieszkańcy.
Aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w naszej Gminie, zachęcamy do
odwiedzania stron

internetowych

prowadzonych

przez Urząd

Miejski

w Jedwabnem www.jedwabne.pl i http://jedwabne.powiatlomzynski.pl oraz
skorzystania z najnowszego narzędzia stworzonego do kontaktu z Wami,
aplikacji BLISKO. Z każdą informacją staramy się dotrzeć do jak największego
grona odbiorców.
Wyzwania są duże, ale i oczekiwania coraz większe. W sposób strategiczny
i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać
o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy.
Z poważaniem
Adam Mariusz Niebrzydowski
Burmistrz Jedwabnego
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I CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Jedwabne jest położona w województwie podlaskim, na Wysoczyźnie
Kolneńskiej, w północno-wschodniej części powiatu łomżyńskiego i jest jedną z 9 gmin tego
powiatu. W skład gminy wchodzą miasto Jedwabne oraz 45 sołectw. Gmina ma charakter
typowo rolniczy, natomiast miasto Jedwabne jest ośrodkiem działającym na rzecz rolnictwa,
obsługi administracyjnej ludności oraz centrum usług publicznych, takich jak: szkolnictwo
i służba zdrowia. Spełnia funkcje ośrodka administracyjnego i handlowo-usługowego.
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II FINANSE GMINY
W 2018 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 23 567 741,16 zł, co
w relacji do planu wynoszącego – 24 949 257,17 zł. stanowi 94,46 % planowanych dochodów
budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 22 646 848,31 zł., co
w odniesieniu do planu ustalonego na poziomie – 22 990 633,42 zł., stanowi 98,50 %
planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 920 892,85 zł., tj. na poziomie 47,02 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących –
1 958 623,75 zł.
Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetowych ze wskazaniem źródeł ich
pochodzenia:

L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2018
rok
po zmianach

I.

Dochody ogółem, w tym:

24 949 257,17

23 567 741,16

94,46

1

Dochody bieżące

22 990 633,42

22 646 848,31

98,50

8 535 371,99

8 462 114,83

99,14

1 155 285,13

1 107 645,94

95,88

20 400,00

20 400,00

100,00

8 785 096,00

8 785 096,00

100,00

60 862,00

64 760,67

106,41

1 594 927,00

1 696 171,07

106,35

Podatki i opłaty

2 331 538,00

2 137 533,76

91,68

Pozostałe dochody

507 153,30

373 126,04

73,57

Dochody majątkowe
Dochody z mienia gminy (sprzedaż
mienia, wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego)
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich

1 958 623,75

920 892,85

47,02

74 874,00

74 875,02

100,00

1 883 749,75

846 017,83

44,91

Dotacje z budżetu państwa na zadania
zlecone
Dotacje z budżetu państwa na zadania
własne
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Subwencje z Ministerstwa Finansów
Dochody z mienia gminy (dochody
z najmu i dzierżawy, użytkowania
wieczystego)
Udziały w podatku od osób prawnych
i fizycznych
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Wykonanie
za 2018 rok

Wykonanie
planu
w%
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Plan budżetu Gminy na rok 2018 po stronie dochodów wynosił 24 949 257,17 zł,
zrealizowany został na kwotę 23 567 741,16 zł, zaś wydatki zaplanowane na kwotę
26 842 043,06 zł, zrealizowano na kwotę 24 437 817,36 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Plan na 2018 rok
po zmianach

Wyszczególnienie

Wykonanie za
2018 rok

Wykonanie
planu
w%
94,46
98,50
47,02

Dochody ogółem
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

24 949 257,17
22 990 633,42
1 958 623,75

23 567 741,16
22 646 848,31
920 892,85

Wydatki ogółem
- bieżące

26 842 043,06
22 293 862,95

24 437 817,36
21 489 428,52

91,04
96,39

- majątkowe

4 548 180,11

2 948 388,84

64,83

Nadwyżka +/Deficyt -

-1 892 785,89

-870 076,20

x

Przychody
Kredyty
długoterminowe
Wolne środki

2 594 785,89
2 000 000,00

2 616 642,23
2 000 000,00

x
x

594 785,89

616 642,23

x

Rozchody
Spłata kredytów

702 000,00
702 000,00

702 000,00
702 000,00

x
x

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
L.p. Treść

Wykonanie za
Stan zaawansowania
2018 rok

1

Przebudowa drogi Chyliny-Kąty

7 841,25

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

2

Przebudowa drogi Orlikowo

15 682,50

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

839,48

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

16 605,00

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

1 845,00

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

3

4

5

Przebudowa drogi Kotowo Plac

Przebudowa drogi Witynie -Kucze

Przebudowa drogi Pieńki Borowe

6

6

Przebudowa drogi Witynie Chrostowo

10 147,50

7

Przebudowa drogo Kucze MałeKuczewskie

6 918,75

8

9
10

Zagospodarowanie terenów zielonych
wraz z małą architekturą przy
86 229,80
zbiorniku wodnym w Jedwabnem
Przebudowa drogi Pluty-Katy
Przebudowa drogi gminnej
Chrostowo

12

Zadanie zrealizowane
Opracowanie dokumentacji
projektowej

5 000,00

Opracowanie dokumentacji
projektowej

12 915,00
Drogi Konopki Tłuste

Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

9 900,00

Przebudowa drogi Kaimy
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Opracowanie dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem
badań gruntu

11 147,00

Wyodrębnienie z kosztów
zbiorczych inwestycji dotyczącej
drogi Kaimy-Korytki
Przygotowanie dokumentacji
technicznej (FS)
Doksięgowane do kosztów
inwestycji wydatków poniesionych
na sporządzenie inwentaryzacji i
charakterystyki energetycznej

13

Termomodernizacja budynku UM
Jedwabne

12 300,00

14

Przebudowa drogi gminnej – ul.
Polna

1 381 587,79

Zadanie w trakcie realizacji

454 007,40

Zadanie zrealizowane

30 870,00

Zadanie w trakcie realizacji

38 813,43

Zadanie w trakcie realizacji

17 231,55

Zadanie w trakcie realizacji

679 319,84

Zadanie w trakcie realizacji

19 999,80

Zadanie w trakcie realizacji

2 819 201,09

X

15
16
17
18
19
20

Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II
Budowa wodociągów II - 2016
Przebudowa drogi - Biczki
Przebudowa drogi - Kubrzany
Budowa instalacji OZE
Przebudowa budynku OSP Jedwabne
Ogółem
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Inwestycje rozpoczęte, bez dalszej kontynuacji w 2018 r.
Poniższa tabela przedstawia wykaz inwestycji, na których realizację poniesione
zostały wydatki w latach poprzednich, a które nie były kontynuowane w 2018 roku.
L.p.

Treść

Wykonanie do
2018 roku w zł.

1
2
3
4

Inwestycje – wodociągi
Budowa studni głębinowej – Jedwabne
Budowa drogi Grądy Małe – Grądy Wielkie
Budowa wodociągu w Pieńkach Borowych dokumentacja
Modernizacja drogi gminnej – dokumentacja
m. Rostki
Budowa Sieci wodociągowej z przyłączami na terenie
Gminy Jedwabne - Etap II
Przebudowa drogi Biodry – Biodry Kolonia –
dokumentacja
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Budowa sieci wodociągowej
Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w
Jedwabnem - dokumentacja
Przebudowa świetlicy w Mocarzach
Przebudowa ul. Długiej w Burzynie
Rewitalizacja małej skali
Modernizacja świetlic wiejskich
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy
Jedwabne
Budowa dróg gminnych, opracowanie dokumentacji
wraz z wykonaniem badania gruntu +*Modernizacja systemu gospodarki ściekowej
Przebudowa drogi Konopki Chude

222 587,99
117 758,99
33 550,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ogółem kwota

Uwagi

35 178,00
9 225,00
74 643,07
21 550,00
19 019,46
8 001,17
145 371,81
4 982,94
54 427,50
8 810,00
36 081,72
77 886,49
77 136,68
49 000,00
5 535,00
1 000 536,20

Fundusz sołecki
Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2018 roku wyniosła 424 716,15 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) zakup kruszywa 93 268,51 zł,
2) zakup kostki brukowej 59 720,74 zł,
3) remont dróg gminnych 96 714,11 zł,
4) zakup żwiru oraz wyrównanie nawierzchni dróg 60 753,90 zł,
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5) zakup kosiarki do koszenia trawy 9 444,65 zł,
6) prace remontowe w świetlicy wiejskiej 3 792,16 zł
7) zagospodarowanie terenów na działkach gminnych 13 488,44 zł,
8) zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej 2 070,00 zł,
9) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 42 611,52 zł,
10) zakup materiałów budowlanych na potrzeby remizy 1 243,24 zł,
11) zakup i transport wiaty oraz kostki brukowej i obrzeży 9 403,30 zł,
12) zakup placu zabaw 14 754,98 zł,
13) zakup zastawów ogrodzeniowych wraz z montażem 7 790,00 zł
14) montaż zbiornika betonowego 3 960,60 zł
15) wytyczenie punktów granicznych 5 700,00 zł.
Zrealizowane przedsięwzięcia wykonano zgodnie z planem funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku:
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu
zaciągniętych kredytów długoterminowych nazadania inwestycyjne w kwocie – 4 154 000,00
zł, z tego:
 Bank Spółdzielczy w Jedwabnem –

886 000,00 zł. - zaciągnięty w 2011 r.

w kwocie - 2 514 000,00 zł.),
 BankSpółdzielczy w Jedwabnem –

285 000,00 zł. -zaciągnięty w 2014 r.

w kwocie – 605 000,00 zł.),
 Bank Spółdzielczy w Jedwabnem – 193 000,00 zł. - zaciągnięty w 2015 r.

w kwocie 393 000,00 zł.,
 Bank Spółdzielczy w Jedwabnem – 790 000,00 zł. - zaciągnięty w 2017 r.

w kwocie 840 000,00 zł,
 Bank Spółdzielczy w Jedwabnem – 2 000 000,00 zł. - zaciągnięty w 2018 r.

w kwocie 2 000 000,00 zł.
Na promocję gminy w 2018 roku wydano 33 886,49 zł, które przeznaczono między
innymi na obchody Dni Jedwabnego, materiały reklamujące Gminę Jedwabne, zawody
wędkarskie i inne. Realizowane w tym zakresie przedsięwzięcia omówione zostały
w dalszej części.
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III SPÓŁKI KOMUNALNE
W

gminie

funkcjonuje

spółka

komunalna:

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej Spółka z o. o. ul. Mickiewicza 4 w Jedwabnem. W 2018 r. w PGK Spółka
z o. o. uzyskała wpływy w wysokości 1586545,87 zł, w tym zwłaszcza wpływy z dostawy
wody i odprowadzenia ścieków od ludności, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg
gminnych.

Wydatki

poniesiono

w wysokości

1539741,81,

w tym

zwłaszcza

na

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i energii, zużycie
paliwa, podatki i inne.
W spółce nie byli zatrudnieni radni.

Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r. ok 77 km dróg. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg gminnych wynosiła ok 77 km. Drogi asfaltowe
stanowiły na początku 2018 r. ok 9,73 km tj. 13 % wszystkich dróg, a pod koniec
poprzedniego roku 13 %. Drogi utwardzone, inne niż asfaltowe, stanowiły w poprzednim
roku ok 5,53 km, odpowiednio, 7,2 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 7,2 % na dzień
31 grudnia 2018 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie
dróg publicznych, był następujący:
- drogi asfaltowe – standobry,
- drogi utwardzone – stan dobry,
- drogi pozostałe - stan dostateczny.
Długość czynnej sieci wodociągowej w 2018 r. wynosiła 80 200 m. W przypadku sieci
kanalizacyjnej, jej długość w roku 2018 wyniosła 8 100 m. Długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej nie uległa zmianie.
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 949 gospodarstw domowych, co stanowi
około 60 % zwodociągowania wszystkich gospodarstw z ternu gminy.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 340 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień
31 grudnia 2018 r., 342 przyłączy. W 2018 r. wykonano 2 przyłącza do sieci kanalizacyjnej.
Ilość nieruchomości zamieszkałych posiadających w 2018 r. zapewniony dostęp do sieci
kanalizacyjnej, w których dotychczas nie wykonano przyłącza wyniosła - 9.
W 2018 r. doszło do 5 awarii sieci wodociągowej, których powodem było rozszczelnienie
rury wodociągowej. W przypadku sieci kanalizacyjnej wystąpiły 3 awarię, których powodem
było zapchanie rur kanalizacyjnych.
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W 2018 roku wykonano dwie inwestycje drogowe:
1. , Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem’’– kwota
zewnętrznego finansowania: 235 538,94,00 zł, wkład własny: 218 467,82 zł.
2. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polna (nr 104699B), M. Skłodowskiej – Curie
(nr 109653B) w m. Jedwabne” – kwota zewnętrznego finansowania: 486 035,67 zł,
wkład własny 871 258,40 zł.

Gospodarka mieszkaniowa
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
1. Przy ul. Przestrzelskiej 21 – w budynku znajduje się 5 mieszkań o powierzchniach
38,30;29,52;34,08; 43,69; 21,50. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
wynosi167,09 m. o przeciętnej liczbie izb - 2,
2. Przy ul. Przestrzelska 25 – w budynku znajduje się 8 mieszkań o powierzchniach
30,60; 31,74; 31,96; 31,96; 32,11; 32,20; 31,96; 32,08. Łączna powierzchnia
mieszkań w tym budynku wynosi 254,61m. o przeciętnej liczbie izb - 2.
3. Przy ul. Szkolna 10 – w budynku znajduje się 6 mieszkań o powierzchniach 26,84;
38,80; 45,04; 37,00; 32,25; 46,44. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
wynosi 226,37 m. o przeciętnej liczbie izb – 2.
4. Przy ul. Przytulska 3 – w budynku znajduje się 7 mieszkań o powierzchniach 46,50;
17,04; 32,04; 35,19; 29,00; 17,00; 17,00. Łączna powierzchnia mieszkań w tym
budynku wynosi 193,77 m. o przeciętnej liczbie izb – 2.
5. Przy ul. Poświętna 3 – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchniach 15,00;
30,00; 26,90; 26,42;41,21. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku wynosi
139,53 m. o przeciętnej liczbie izb – 2.
6. Przy ul. Plac Jana Pawła II 19 – w budynku znajduje się 6 mieszkań,
o powierzchniach 25,62; 37,26; 45,75; 46,65; 24,70; 13,57. Łączna powierzchnia
mieszkań w tym budynku wynosi 193,55 m. o przeciętnej liczbie izb - 2.

Wspólnoty
1. Przy ul. Łomżyńska 8 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie o powierzchni
23,78 m.
2. Przy ul. Wojska Polskiego 5 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie
o powierzchni 48,43 m.

11

3. Przy ul. Spółdzielcza 10 – w budynku znajdują się 3 mieszkania o powierzchniach
36,97; 36,97; 36,97. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku wynosi 110.91
m. o przeciętnej liczbie izb – 2.
4. Przy ul. Plac Jana Pawła II 19a – w budynku znajduje się jedno mieszkanie
dwuizbowe o powierzchni 27,00 m.
Decyzje

w sprawie

przydziału

mieszkań

podejmowane

są

przez

Komisję

Mieszkaniową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego.
Niewykorzystane z istniejącego zasobu było jedno mieszkanie, ponieważ stan jego
zniszczenia wymaga generalnego remontu. W 2018 roku takich remontów nie
przeprowadzano.
W 2018 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się w omawianym okresie
w zasobie gminy.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 4204,36 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległość wynosiła 5328,70
zł. Zaległości powstały w przypadku 16 mieszkań.
W 2018 r. nie prowadzono postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 2,17 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było
toalet. Wskaźnik ten nie zmienił się też na koniec roku.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 16 osób, zaś pod
koniec 2018 r. było to 24 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania
komunalnego wynosi 6 lat. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania jest podobny.

IV OCHRONA ŚRODOWISKA
Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 100 gospodarstw
położonych na terenie miasta Jedwabne i 121 gospodarstw z terenów wiejskich, zaś pod
koniec – 100 gospodarstw położonych na terenie miasta Jedwabne i 119 gospodarstw
z terenów wiejskich.
W 2018 r. w gminie zlokalizowano 1 dzikie wysypisko odpadów komunalnych,
znajdujące się w obrębie miejscowości Biodry, które zostało zlikwidowane.
Na koniec 2017 r. ilość zebranych odpadów z terenu gminy Jedwabne wynosiła:
- odpady niesegregowane – 970,700 Mg
- odpady segregowane: 153,09 Mg.
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Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi według złożonych
deklaracji objętych było ok. 3380 osób, natomiast zgodnie z wykazem ewidencji ludności,
liczba osób zameldowanych wynosiła 5456 osób. Na każdą zameldowaną osobę przypadało
28,05 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 177,91 kg, zmieszanych
odpadów komunalnych.
Na koniec 2018 roku dane te przedstawiały się następująco:
- ilość zebranych odpadów z terenu gminy Jedwabne wynosiła:


odpady niesegregowane – 1004,795 Mg.



odpady segregowane: 199,150 Mg.

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi według złożonych
deklaracji objętych było ok. 3684 osoby, natomiast zgodnie z wykazem ewidencji ludności
liczba osób zameldowanych wynosiła 5391 osób. Nakażdą zameldowaną osobę przypadało
39,94 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 186,38 kg zmieszanych
odpadów komunalnych.
Zmiana proporcji wynikała z tego, że w 2018 r. zwiększyła się masa selektywnie
odebranych odpadów komunalnych w stosunku do roku 2017, co może być wynikiem
popularyzacji selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców oraz wystąpiły różnice
w poszczególnych latach ilości osób zameldowanych w danym roku na terenie gminy, jak
również faktycznie zamieszkałych.
Na koniec 2017 roku zaległość w opłatach mieszkańców za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyniosła 67 070,55 zł, zaś na koniec 2018 roku wyniosła 121 406,32 zł.
W związku ze wzrostem zaległości podjęto następujące działania: wystawiono upomnienia
wzywające do uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz telefonicznie wzywano mieszkańców do uregulowania należności.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy, gmina podjęła
następujące działania:
1. Zachęcano mieszkańców gminy do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób
selektywny, dzięki czemu około 95% gospodarstw domowych gromadziło odpady
w sposób selektywny,
2. Zrealizowano inwestycję polegającą na budowie 32 instalacji fotowoltaicznych na
budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Jedwabne w ramach projektu ,,Budowa
instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne’’, która przyczyni się do
spadku emisji gazów cieplarnianych.
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V PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2018 r. wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
1. „Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kotówek
i Kotowo Stare”.
2. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą
w m. Kotowo – Plac, Rostki, Jedwabne”,
3. „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno kablowej w m. Jedwabne”,
4. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej pn. „26671 Pluty”,
5. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4421A”,
6. „Budowa kablowej linii energetycznej w m. Jedwabne”,
7. „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Jedwabne.”
W poprzednim roku wydano 43 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 11 decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 2 decyzje dotyczące
zabudowy usługowej.

VI MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców
zmniejszyła się o 65 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5391 osób, w tym:


2674 kobiet



2717 mężczyzn.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:


Liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 404 osób,
a liczba mieszkańców – 446.



Liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1571 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1912.



Liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 679, a liczba mieszkańców 342.
Migracje przebiegały w kierunku miast i związane były ze zmianą miejsca

zamieszkania. Na początek 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 1697 osób, a na terenach
wiejskich 3759 osób. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach
miejskich mieszkało 1685 osób, a na terenach wiejskich 3706 osób.
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W 2018 r. narodziło się w naszej gminie 50 osób, w tym 23 dziewczynek
i 27 chłopców, a zmarło 70 osób, w tym 35 kobiet i 35 mężczyzn. Wobec tego ubytek
naturalny w 2018 r. wyniósł – 20 osób. Najczęstsze przyczyny zgonów to niewydolność
krążeniowo-oddechowa oraz zgony nagłe. W 2018 r. nie odnotowano zgonów niemowląt.
Z analizy powyższych danych wynika, że zarówno liczba osób zamieszkujących na
terenach miejskich, jak i wiejskich systematycznie spada.
Dodatkowo należy podkreślić, że zdecydowaną część osób migrujących stanowią
ludzie młodzi, którzy pracują poza miejscem zamieszkania oraz osoby zawierające związki
małżeńskie.
Ponadto na terenie naszej gminy obserwowany jest ubytek naturalny, który wynika
z niskiej liczby urodzeń przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby zgonów. Spowodowane
jest to wzrostem liczby osób w starszym wieku.
W 2018 roku medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” odznaczonych zostało
12 par małżeńskich. W dniu 26 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem odbył
się jubileusz 50-lecia małżeństwa, podczas którego Jubilaci zostali odznaczeni medalami
przyznawanymi przez Prezydenta RP
.

VII SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W 2018 r. przeciętny czas oczekiwania:
1. Na wydanie dowodu osobistego, na dzień 1 stycznia 2018 r., jak również na dzień
31 grudnia 2018 r. wynosił 21 dni.
2. Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – od 45, do 90 dni.
Spośród wszystkich wydanych decyzji administracyjnych, 2 % zostało zaskarżonych
do samorządowego kolegium odwoławczego, które we wszystkich przypadkach
podtrzymało decyzję organu.
Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego, jak również wydanie decyzji
o warunkach zabudowy w omawianym okresie nie uległ zmianie.
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VIII POMOC SPOŁECZNA
Beneficjentami pomocy społecznej w 2018 r. było 720 osób.Wśród tych osób 655 było
w wieku produkcyjnym, zaś 65 osób w wieku poprodukcyjnym, w

tym 719 osób

spełniających kryterium dochodowe oraz 1osoba bez kryterium dochodowego.
Na dzień 01 stycznia 2018 r. 357 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci,
zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. 346 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali
zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 1358, na koniec roku 1228. Kwota świadczeń
rodzinnych w 2018 r. wyniosła 1.494.006,72 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 244523
zł.
Na początek 2018 r. 414 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), zaś
na koniec 2018 r. – 392 rodziny. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia
2018 r. - 29,1 % rodzin, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 27,6 % rodzin.
Na koniec 2017 r. wydanych było 376 dodatków mieszkaniowych, zaś na dzień
31.12.2018 r. - 320. Kwotałączna świadczenia pieniężnego w 2018 r. wyniosła 38273 zł.
Średnia kwota przyznanego dodatku wynosi 119,60 zł.
Z dożywiania skorzystało 127 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogólny koszt programu od I – XII w 2018 roku
wyniósł 198.618 zł.
Opłacano pobyt w domach pomocy za 5 osób na kwotę 173 987,00 zł.
Wydane zostały skierowania do otrzymania pomocy w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomocą objęto 394 osób. Pomoc
rozdysponował PKPS w Łomży w postaci: ryżu, mleka, herbatników, konserw mięsnych,
konserw rybnych, dżemu, fasoli w puszce, koncentratu pomidorowego, groszku
konserwowego z marchewką, oleju rzepakowego.
Od stycznia 2018 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Jedwabnem wpłynęło 17 Niebieskich Kart. Procedurę wszczęto w 14 rodzinach.
W 8 rodzinach zamknięto procedurę Niebieskiej Karty ze względu na uzasadnione
przypuszczenie o zaprzestaniu stosowania przemocy, bądź po zrealizowaniu indywidualnego
planu pomocy. Procedura Niebieskiej karty prowadzona była również w 6 postępowaniach,
które były rozpoczęte w poprzednich latach. Z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 6 osób skorzystało z indywidualnych porad.
W zakresie świadczeń rodzinnych przyjęto 941 wniosków.
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Od I do XII w 2018 roku na świadczenia rodzinne wydano kwotę 7.030.321 zł., z tego:
1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.445.007 zł.
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek
dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne – 651.592 zł.
3. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 49.000 zł.
4. Świadczenie rodzicielskie -158.594 zł.
5. Świadczenie „za życiem” – 4000 zł.
6. Fundusz alimentacyjny - 144.513 zł.
7. Świadczenie wychowawcze - 4.577.615 zł.
Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny
zasiłek opiekuńczy opłacano składki z tytułu:
1.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 45.626 zł.,

2.

Ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18.359 zł.
Od I – XII 2018 roku wpłynęło 9 wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny.

Wydano 47 kart. Ponadto od lipca do listopada wypłacaliśmy świadczenie „dobry start”.
Wpłynęło 385 wniosków, świadczenie wypłacono na rzecz 641 dzieci, na kwotę 192.300 zł.

IX OCHRONA ZDROWIA
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 16 przedsiębiorcówposiadało zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, 2 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2018 r. – liczba
przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie uległa
zmianie. W 2018 r żadnemu przedsiębiorcy nie odebrano zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W 2018 roku z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 75,427 00 zł. Zgromadzone środki przeznaczono na sfinansowane następujących zadań:
1.

Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
członków ich rodzin – 6600 zł.Z porad punktu skorzystało – 50 osób, w tym
osoby uzależnione od alkoholu oraz ofiary przemocy w rodzinie.

2.

Wynagrodzenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych - 8190 zł.

3.

Wynagrodzenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 5500 zł.
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4. Szkolenie

członków

gminnej

komisji

rozwiązywania

problemów

alkoholowych – 760 zł.
5. Przeprowadzenie

programów

profilaktycznych

w

Zespole

Szkół

Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, w Szkole Podstawowej w Nadborach
– 8636 zł.
6. Zorganizowanie Dnia Dziecka, Dnia Sportu oraz na zorganizowanie obchodów
100 rocznicy odzyskania niepodległości –„ Bieg dla Niepodległej” w Zespole
Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz w Szkole Podstawowej im.
A. Mickiewicza w Jedwabnem, zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży
– 3500 zł.
7. Zakupiono specjalistyczny sprzęt wysokościowo linowy, który przeznaczony
jest do prowadzenia akcji ratowniczych, obsługi imprez plenerowych
tj. ogniska patriotyzmu, Dni Jedwabnego – 6980 zł.
8. Zakup książek o tematyce profilaktycznej

do Biblioteki Publicznej

w Jedwabnem – 500 zł.
9. Dofinansowano plener malarski organizowany w świetlicy wiejskiej
w Grądach Wielkich oraz w Jedwabnem – 1670,35 zł.
10. Zakupiono materiały odblaskowe do przeprowadzenia programu edukacyjnego
przez funkcjonariuszy policji w szkołach na terenie gminy „Bezpieczne
wakacje/ferie – 500 zł.
11. W

czasie

wakacji

oraz

ferii

zimowych

zorganizowano

dla

dzieci

i młodzieży przez MGOK w Jedwabnem półkolonie – 4 776,80 zł.
12. Dofinansowano obóz sportowy do Olecka dla 6 lekkoatletów, uczniów
z Gimnazjum - 2400 zł.
13. Dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży w góry na Rekolekcje Oazowe
– 2000 zł.
14. Dofinansowano usługi animacyjne dla dzieci, koncert kapeli „ Miód na serce”
oraz zakupiono koszulki z nadrukiem w celu promowania miasta podczas
festynu „ Dni Jedwabnego” – 4500 zł.
15. Doposażono w sprzęt świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci – 1193,10 zł.
16. Dofinansowano Festiwal Pieśni Patriotycznych i Harcerskich oraz Przegląd
Pieśni, Kolęd i Pastorałek zorganizowane przez MGOK w Jedwabnem kwotą
2500 zł.
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17. Dla dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej zorganizowano
„Spotkanie z Mikołajem”, połączone z przekazaniem paczek świątecznych –
3409,12 zł.
Ogółem zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę łączną 63,615,37 zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 15 wniosków
o objęcie leczeniem odwykowym. Komisja przesłuchała wszystkie osoby uzależnione od
alkoholu oraz przeprowadziła rozmowę z 9 członkami rodzin osób zgłoszonych na leczenie
odwykowe. Wobec 4 osób skierowano wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łomży
o zobowiązanie ich leczeniem odwykowym. Zgodę na dobrowolne leczenie w punkcie
konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin wyraziło
11 osób. Jedna osoba podjęła dobrowolne leczenie stacjonarne w Wojewódzkim Ośrodku
Profilaktyki i Uzależnień w Łomży.

X WSPIERANIE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Rada Miejska w Jedwabnem Uchwałą Nr XXIX/212/17 z dnia
28 października 2017 r. przyjęła do realizacji w 2018 roku Program współpracy Gminy
Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniach 13 - 19 września 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu programu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które miały na celu poznanie opinii i uwag dotyczących programu.
W ramach prowadzonych konsultacji żadne organizacje nie wniosły uwag i opinii do projektu
programu współpracy. Współpraca z organizacjami odbywała się w formie finansowej
i pozafinansowej. Priorytetowe obszary współpracy obejmowały sferę zadań z zakresu:
1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym m.in:
- reprezentowanie Gminy Jedwabne w przeglądach i konkursach artystycznych;
- wspieranie społecznych i lokalnych inicjatyw kulturalnych, konkursów recytatorskich;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym m.in:
 wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród
młodziezy i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportu;
 wspieranie społecznych i lokalnych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
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 wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;


szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo;

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

i

rozwiązywania

problemów

społecznych,

narkomanii

oraz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. wspieranie organizacji letniego
wypoczynku, podczas którego jest realizowany program profilaktyki uzależnień,
realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii),
8) pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m. in.:
 współpraca z organizacją charytatywną PKPS w Łomży w rozdysponowaniu
żywności dla najuboższych rodzin. Z pomocy skorzystało 124 rodzin;
 realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych określonych
w Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej
i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych;
 ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych.
Zlecanie

organizacjom

pozarządowym

realizacji

zadań

publicznych

wraz

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywa się po przeprowadzeniu
otwartych konkursów ofert.
Przekazano środki finansowe Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży w kwocie 13 002,00 zł, na
dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola.
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Ponadto dofinansowano następujące zadania:
1) pobyt 3 osób w domu pomocy – kwota 93 782,56 złotych wpłacona na Polski Komitet
Pomocy Społecznej w Łomży;
2) pobyt 1 osoby (od V do XII) w domu pomocy społecznej prowadzonego przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach – kwota
28 802,80 złotych;
3) pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej Tęczowy Dom prowadzonym przez
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – kwota 52 500 złotych;
4) obóz sportowy w Olecku – zorganizowany dla 10 uczniów gimnazjum w okresie
od 20.08.2018 r. do 30.08.2018 r., kwota 2 400 złotych zapłacona dla Ludowego Klubu
Sportowego Narew – Kurpiewski Łomża;
5) rekolekcje oazowe do miejscowości Biały Dunajec zorganizowane w okresie od
29.06.2018 r. do 19.08.2018 r. dla 16 dzieci i młodzieży szkolnej, kwota 2000 zł
zapłacona na konto stowarzyszenia Ruch Światło – Życie Diakonia Diecezjalna
w Łomży;
6) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem przystąpiła do kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Zakupiono materiały do przeprowadzenia
kampanii za kwotę w wysokości 2552 zł.
W roku 2018 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem oraz Zespół
Szkół

Gimnazjalnych

i

Ponadgimnazjalnych

współpracowały

z

organizacjami

pozarządowymi:
Do tych organizacji należą:


Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,



Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,



Towarzystwo Nasz Dom – organizacja Góra Grosza,



Fundacja Edukacyjna „Orzeł”,



Centrum Rozwoju Edukacji Michał Wilczyński,



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



Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”,



Centrum Edukacji Ego Patrum,
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Fundacja „Być bardziej”,



Lokalna Grupa Działania „Biebrzański Dar Natury”



Stowarzyszenie

Przyjaciół

Szkoły

Podstawowej

im.

Adama

Mickiewicza

w Jedwabnem „Bliżej Dziecka”.


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



XXI Starszoharcerska Drużyna „Agapa – Pomocna Dłoń”,



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



Caritas Diecezji Łomżyńskiej,



Hospicjum Ducha Świętego w Łomży,



Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Łomży,



Schronisko dla zwierząt „Arka” w Łomży.
Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem działa fundacja „Sztuk

i dialogu”, która zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków finansowych na działalność
kulturalną M-GOK w Jedwabnem, współpracuje również z fundacją „Czas lokalny”, która
zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków finansowych na działalność kulturalną
i zdrowotną.
W 2018 roku Gmina Jedwabne współpracowała również ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Harcerstwa Łomżyńskiego, Łomżyńskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Chłopskim
Kołem Łowieckim „Sarna” w Wiźnie, Kołem Łowieckim „Towarzystwo Prawidłowego
Myślistwa w Ziemi Łomżyńskiej”, Kołem Łowieckim „Słonka” w Rutkach, Kołem
Łowieckim „Czajka” w Jedwabnem, Stowarzyszeniem Klub Fort w Piątnicy – organizatorem
samorządowych zawodów strzeleckich, Polskim Związkiem Wędkarskim, Stowarzyszeniem
Wędkarskim „Koledzy Karpia”, Polskim Związkiem Działkowców, Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar
Natury” i innymi. Gmina należy również do Związku Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego oraz do Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.
W ramach współpracy z Gminą Jedwabne organizacje pozarządowe uzyskują
potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają
potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań oraz zgłaszają
propozycje na realizację przyszłych przedsięwzięć.
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XI BIBLIOTEKI
W 2018 r. funkcjonowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił - 19877 woluminów, zaś na koniec roku –
20464 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3,7
na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 3,8 na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2018 r. biblioteka
zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD. Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały
wzbogacone o 28 pozycji.
Na koniec roku zarejestrowano 610 czytelniczek i czytelników. W ciągu roku z usług
biblioteki skorzystało 1674 czytelniczek i czytelników, którym udostępniono łącznie 5018
woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 587 woluminów.
W bibliotece było zatrudnionych 3 pracowników, razem 2 i 1\2etatu. W ciągu roku
struktura zatrudnienia pozostała bez zmian.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne w 2018 r. zapewniała możliwość
zdalnego (internetowego) składania zamówień.
W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia:


wycieczki do biblioteki,



spotkanie autorskie,



udział w projekcie Instytutu Książki – Mała Książka – Wielki Człowiek
mające na celu promocję czytelnictwa.

W wydarzeniach tych wzięło udział 244 mieszkańców. Biblioteki w związku z tymi
wydarzeniami nie poniosły odrębnych wydatków.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
171085,15 zł.
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XII DOMY I OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE
W Gminie Jedwabne w 2018 r. funkcjonował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, pod
który podlegały również świetlice wiejskie:
1. Świetlica Wiejska w Grądach Wielkich.
2. Świetlica Wiejska w Kuczach Wielkich.
3. Świetlica Wiejska w Orlikowie.
4. Świetlica Wiejska w Grądach Małych.
5. Świetlica Wiejska w Makowskich.
6. Świetlica Wiejska w Kotowie Plac.
Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem jest dostosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - posiada schodołaz. Budynki świetlic wiejskich nie są
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W 2018 roku zorganizowano następujące wydarzenia:
- V Powiatowy Przegląd Pieśni, Kolęd i Pastorałek.
- Ferie - zimowisko dochodzące.
- Piknik ekologiczny.
- Majówka.
- Dzień Dziecka.
- Plener Malarski.
- Półkolonie.
- Konkursy.
- Dni Jedwabnego - koncerty muzyczne, zlot motocyklowy itp.
-X Jubileuszowy Wernisaż Pleneru Malarskiego.
- Święto ziemniaka.
- Prelekcje o różnej tematyce.
- IV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej.
- Comiesięczne warsztaty rękodzieła artystycznego o różnej tematyce.
- Choinkę dla dzieci.
- Ogniska integracyjne.
- Spotkania z wędkarzami.
- Wigilię - spotkanie opłatkowe.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 5000 mieszkanek i mieszkańców.
Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 34712,00 zł.
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Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem funkcjonują następujące
grupy artystyczne / koła / sekcje / kluby:
- kółko rękodzielnicze,
- kółko muzyczne,
- gry i zabawy edukacyjno-integracyjne,
- kółko kulinarne,
- klub seniora,
- 2 Drużyny Harcerskie,
Zrzeszają70 mieszkanek i mieszkańców.

XIII EDUKACJA
W gminie w 2018 r. funkcjonowały dwie szkoły podstawowe:


Szkoła Podstawowa w Jedwabnem,



Szkoła Podstawowa w Nadborach,



Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

oraz:

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem
We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 456 uczennic i uczniów. W szkole
odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego –
rosyjskiego. Języków obcych uczyło się 220 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 20 osób. Największa ilość uczniów
w jednej klasie/oddziale – 25, najmniej w jednej klasie/oddziale – 14 uczniów.
W szkole zatrudniono 41,72 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym
4

nauczycielek/nauczycieli

stażystów,

3

nauczycielek/nauczycieli

kontraktowych,

6 nauczycieli mianowanych, 31 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2018 r. zatrudniono
9,7 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela
przypada średnio 10 uczniów.
Promocji do kolejnej klasy nie otrzymało w 2018 roku dwoje uczniów.
W 2018 roku 80 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą
organizowanych przez gminę środków transportu.
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W szkole w 2018 r. funkcjonowała biblioteka. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r.
wynosił 18 285 woluminów, zaś na koniec roku – 19 336 woluminów. W przeliczeniu na
1 ucznia, łączna liczba woluminów wynosiła 39 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 42 na dzień
31 grudnia 2018 r. W 2018 r. biblioteka zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD,
z czego skorzystało 78 uczniów. Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone
o 1 pozycję. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 465 uczniów, którym udostępniono
łącznie z 3 904 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in.
następujące pozycje: - literaturę dla dzieci i młodzieży, reportaże, lektury szkolne, literaturę
popularno-naukową. Biblioteka zatrudniała 3 pracowników. W ciągu roku struktura
zatrudnienia nie zmieniła się. W 2018 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:
konkursy (czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, pięknego czytania), wystawy tematyczne,
pasowanie na czytelnika, nocny maraton czytelniczy, spotkanie autorskie z Joanną Olech,
gazetki tematyczne, bicie rekordu w czytaniu „Jak nie czytam, jak czytam”, Narodowe
Czytanie „Przedwiośnia”, Dzień Głośnego Czytania, wyświetlanie filmów o tematyce
historycznej, głośne czytanie uczniom przez zaproszonych gości, wyjścia do biblioteki
publicznej, wystawy nowości książkowych, konkursy mające na celu promocję czytelnictwa.
W wydarzeniach tych wzięło udział 465 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Nadborach
We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 48 uczennic i uczniów. W szkole
odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego
– niemieckiego. Nauczaniem języków obcych obejmowano 13 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 6 osób. Najwięcej uczniów w klasie
8 – 9. Najmniej uczniów – 3. W szkole zatrudniono 9 nauczycielek i nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), 4 nauczycieli mianowanych, 5 nauczycieli dyplomowanych.
Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 6 uczniów.
W 2018 r. dziewięciu uczniom i uczennicom przyznano stypendia. Wynosiły one
645,00 zł. Przyznano je w związku z dotacją celową na realizację pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
Łącznie 50 % wszystkich uczennic i uczniów dojeżdżało do szkoły za sprawą
organizowanych przez gminę środków transportu.
W Szkole Podstawowej w Nadborach funkcjonowała biblioteka.
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Księgozbiór na dzień 1 stycznia, jak też 31 grudnia 2018 r. wynosił 3517 woluminów.
W przeliczeniu na 1 ucznia, łączna liczba woluminów wynosiła 100, na dzień 1 stycznia
2018 r. oraz 88 na dzień 31 grudnia 2018 r. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało
40 uczniów, którym udostępniono łącznie 340 woluminów.
W 2018 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:
- 3 kiermasze książki z wydawnictwa „Drugi Tom”,
- teatrzyk pt. „Zguba”, „Malinowe zaloty” w wykonaniu uczniów kl. V-VI z okazji
Światowego Dnia Książki,
- III Szkolny Konkurs Głośnego Czytania pod hasłem „Piękne czytanie to też sztuka”,
mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 40 uczniów.

Publiczne Gimnazjum i Szkoła Branżowa w Jedwabnem
W gminie Jedwabne w 2018 r. funkcjonowała 1 szkoła gimnazjalna i 1 szkoła branżowa.
Jeden uczeń korzystał z nauczania indywidualnego.
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło - 55 uczennic/uczniów
w gimnazjum, zaś 28 uczennic/uczniów w szkole branżowej.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego – 81 uczniów,
a dodatkowego języka obcego – rosyjskiego – uczyło się 53 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem
uczęszczało w 2018 r. średnio 18 osób. Najwięcej w klasie IIIb – 20 uczniów, najmniej
w klasie IIIc – 14 uczniów.
Do jednej klasy Branżowej Szkoły I stopnia w Jedwabnem uczęszczało w 2018 r. średnio
9 osób. Najwięcej w klasie III ZSZ – 15 uczniów, najmniej w klasie I BS – 6 uczniów
w klasie.
W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem zatrudniono 11 etatów nauczycielek i nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 2 etaty
nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 1 etat nauczycieli mianowanych, 8 etatów
nauczycieli dyplomowanych.
W Branżowej Szkole w Jedwabnem zatrudniono 2 etaty nauczycielek i nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 0,6 etatu
nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 0,6 etatu nauczycieli mianowanych, 0,9 etatu
nauczycieli dyplomowanych.
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W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem w ciągu 2018 r. zatrudniono 4 nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada
średnio 4 uczennic i uczniów.
W Branżowej Szkole w Jedwabnem w ciągu 2018 r. zatrudniono 2 etaty nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada
średnio 2 uczennic i uczniów.
Z kolei w 2018 r. szkoły ukończyły 32 osoby (w tym 32 uczniów publicznego gimnazjum).
W 2018 r. dziewiętnastu uczniom i uczennicom przyznano stypendia. Wynosiły one
12.255 zł. Przyznano je w ramach środków pochodzących z dotacji celowej na realizację
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Nie było osób w wieku 18-24 z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym, które
nie kontynuowały nauki.
Za sprawą organizowanych przez Gminę Jedwabne środków transportu zbiorowego,
do szkół dojeżdżało 73 %uczennic i uczniów.
W Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem w 2018 r.
funkcjonowała biblioteka. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 11.967
woluminów, zaś na koniec roku – 12.473 woluminy. W przeliczeniu na 1ucznia, łączna
liczba woluminów wynosiła 111 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 152 na dzień 31 grudnia
2018 r. W 2018 r. biblioteka zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD. Zbiory
audiowizualne w 2018 r. pozostały w niezmienionej ilości.
W ciągu roku z usług biblioteki szkolnej skorzystało 108 uczniów, którym
udostępniono łącznie 436 woluminów. Biblioteka szkolna zatrudniała 1 pracownika.
W ciągu roku struktura zatrudnienia pozostała niezmieniona. W 2018 r. biblioteki
zorganizowały

następujące

wydarzenia:

czytanie

poezji

z

lat

dwudziestych

i trzydziestych mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział
44 uczniów. Biblioteka nie zapewniała katalogów on-line.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa szkoła wydała
17.798 zł.
W 2018 roku w szkole nie odbywały się egzaminy maturalne z uwagi na brak uczniów
liceum.
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Raport opracowano na podstawie danych gromadzonych przez:
1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jedwabnem.
2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach.
3. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.
4. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
5. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.
6. Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem.
7. Kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
8. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedwabnem.
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