RAPORT O STANIE
GMINY JEDWABNE
ZA 2020 ROK

JEDWABNE MAJ 2021

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

ustawy o

samorządzie

gminnym.

Dokument

przygotowuje

organ

wykonawczy, czyli Burmistrz Jedwabnego, w terminie do 31 maja br. za rok
poprzedni. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych urzędu,
jednostek organizacyjnych gminy oraz 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 2020 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 30 065 712,71 zł, co
w relacji do planu wynoszącego – 27 812 820,99 zł stanowi 108,10 % planowanych
dochodów budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 26 270 503,32 zł, co w
odniesieniu do planu ustalonego na poziomie – 26 758 617,99 zł stanowi 98,18 %
planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3 795 209,39 zł, tj. na poziomie
360,01 % planowanych dochodów majątkowych
wynoszących – 1 054 203,00 zł.
Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetowych ze wskazaniem źródeł
ich pochodzenia:
L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2020
rok
po zmianach

I.

Dochody ogółem, w tym:

27 812 820,99

30 065 712,71

108,10

1.

Dochody bieżące

26 758 617,99

26 270 503,32

98,18

Wykonanie
planu
w%

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

710 097,71

416 955,00

58,72

9 588 260,67

9 523 856,87

99,33

1 092 513,71

1 006 582,32

92,13

9 261,90

9 170,00

99,01

Subwencje z Ministerstwa Finansów

10 040 902,00

10 040 902,00

100,00

70 000,00

56 623,60

80,89

2 102 932,00

2 040 978,50

97,05

Podatki i opłaty

2 850 014,00

2 972 368,51

104,29

Pozostałe dochody

294 638,00

203 066,52

68,92

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
Wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

1 054 203,00

3 795 209,39

360,01

242 000,00

84 879,29

35,07

595 373,00

0,00

0,00

142 000,00

142 000,00

100,00

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

2.

Wykonanie
za 2020 rok

5

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Środki z państwowych funduszy celowych

0,00

3 542 500,10

-

25 830,00

25 830,00

100,00

49 000,00

0,00

0,00

Plan budżetu Gminy na rok 2020 po stronie dochodów wynosił 27 812 820,99 zł,
zrealizowany został na kwotę 30 065 712,71 zł, zaś wydatki zaplanowane na kwotę
28 305 212,99 zł, zrealizowano na kwotę 26 793 543,41 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Plan na 2020 rok
po zmianach

Wykonanie
za 2020 rok

Dochody ogółem
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

27 812 820,99
26 758 617,99
1 054 203,00

30 065 712,71
26 270 503,32
3 795 209,39

Wykonanie
planu
w%
108,10
98,18
360,01

Wydatki ogółem
- bieżące

28 305 212,99

26 793 543,41

94,66

25 752 295,99

24 709 603,23

95,95

2 552 917,00
-492 392,00
1 102 392,00
765 000,00
334 692,00

2 083 940,18
3 272 169,30
1 234 883,35
765 000,00
467 183,35

81,63
x
x
x
x

2 700,00

2 700,00

x

610 000,00
610 000,00

610 000,00
610 000,00

x
x

Wyszczególnienie

- majątkowe
Nadwyżka +/Deficyt Przychody
Kredyty długoterminowe
Wolne środki
Inne źródła
Rozchody
Spłata kredytów

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Lp.

Treść

Wykonanie
za 2020 rok

Stan zaawansowania

1

Budowa sieci wodociągowej na
terenie Gminy Jedwabne

141 450,00

Zadanie zrealizowane

2

Przebudowa drogi gminnej w
Konopkach Tłustych

587 015,23

Zadanie zrealizowane
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3

Przebudowa drogi gminnej we wsi
Brzostowo – dokumentacja

21 000,00

Zadanie zrealizowane

4

Przebudowa drogi gminnej we wsi
Brzostowo

800,00

Zadanie w trakcie realizacji

5

Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie

800,00

Zadanie w trakcie realizacji

6

Sporządzenie dokumentacji drogi
gminnej we wsi Grądy Małe

11 344,00

Zadanie zrealizowane

7

Wykup gruntów pod drogi gminne i
wewnętrzne

8 356,80

Zadanie zrealizowane

25 830,00

Zadanie zrealizowane

263 167,15

Zadanie zrealizowane

1 059 763,18

X

8

9

Zakup kamery termowizyjnej dla
OSP Jedwabne
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w obrębie terenów
rekreacyjnych przy ul. Plac 250-Lecia
w Jedwabnem oraz w m. Pawełki,
gmina Jedwabne
Ogółem

Fundusz sołecki
Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2020 roku wyniosła 486 365,67 zł. W ramach
funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) zakup kostki brukowej 137 549,73 zł,
2) remont dróg gminnych 142 631,49 zł,
3) opracowanie projektu dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Grądy Małe 11 344,00 zł,
4) ułożenie kostki brukowej na działkach gminnych 29 422,92 zł,
5) usługi równiarką na terenie działek gminnych 73 416,25 zł,
6) zakup mundurów strażackich 2 109,00 zł,
7) remonty budynków strażackich 11 812,05 zł,
8) wymiana oświetlenia drogowego 15 608,07 zł,
9) remonty świetlic wiejskich 48 472,16 zł,
10) renowacja kapliczki 10 500,00 zł
11) wytyczenie punktów granicznych 3 500,00 zł.
Zrealizowane przedsięwzięcia wykonano zgodnie z planem funduszu sołeckiego na 2020 rok.
Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku:
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych
kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie – 4 937 000,00 zł, z tego:


w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 252 000,00 zł - zaciągnięty w 2011 r.
w kwocie - 2 514 000,00 zł.),
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w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 760 000,00 zł - zaciągnięty w
w kwocie 840 000,00 zł,
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 960 000,00 zł - zaciągnięty w
w kwocie 2 000 000,00 zł,
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 200 000,00 zł - zaciągnięty w
w kwocie 1 200 000,00 zł,
w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 765 000,00 zł - zaciągnięty w
w kwocie 1 200 000,00 zł,

2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.

Promocja Gminy
Na promocję gminy w 2020 roku wydano 28 500,42 zł, które przeznaczono między
innymi na materiały reklamujące Gminę Jedwabne, wydanie gazetki informacyjnej oraz inne
działania, których celem było kreowanie pozytywnego wizerunku naszej gminy.

W 2020 roku realizowaliśmy zadania i projekty z udziałem pozyskanych środków
zewnętrznych:



Przebudowa drogi w obrębie m. Grądy Wielkie, wartość inwestycji: 1 701 878,17 zł,
wkład własny gminy: 539 328,86 zł, kwota dofinansowania: 1 162 549,31 zł
z Funduszu Dróg Samorządowych, uroczyste otwarcie - luty 2020 r.



Przebudowa drogi w obrębie m. Chrostowo, wartość inwestycji: 1 024 971,15 zł,
wkład własny gminy: 321 688,79 zł, kwota dofinansowania: 703 282,36 zł z Funduszu
Dróg Samorządowych, uroczyste otwarcie - luty 2020 r.



Rozbudowa wraz z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem184 000,00 zł dofinansowania z MSWiA przekazanych za pośrednictwem Komendy
Głównej PSP oraz funduszu systemu KSRG; łączna wartość inwestycji 375 765,00 zł
brutto



Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Jedwabnem. Wartość inwestycji wynosi 151,2 tys. zł.



Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Placu 250-lecia w Jedwabnem oraz
w miejscowości Pawełki. Wybudowanie placów zabaw ze strefą fitness i boiskiem do
koszykówki. Koszt inwestycji wyniósł 257 167,15. zł, z czego 218 591,94 zł
pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania.
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Zakup 25 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami z programu "Zdalna Szkoła" na
kwotę 59 995,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Janczewko – Bronaki Pietrasze,
wartość inwestycji: 4.095.123,24 zł, z czego wkład własny gminy Jedwabne oraz
powiatu Łomżyńskiego wyniósł po około 412 000,00 zł, kwota dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych to blisko 3 276 000,00 zł.



Dofinansowanie w formie dotacji z Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 82 256,50 zł na przedsięwzięcie pn.
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag”.



Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki Tłuste na trzech połączonych ze
sobą odcinkach o łącznej długości 678,92m. Wartość inwestycji, to 573 015,23 zł
z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.



Zakup sprzętu do zdalnego kształcenia wraz z niezbędnymi akcesoriami w ramach
programu "Zdalna Szkoła +" w wysokości 54 400,00 zł. Środki pochodzą
z

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

w

Ramach

Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.


Sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania w wysokości
35 tys. zł z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego, dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jedwabnem.



Dofinansowanie w wysokości 124 910,66 zł na utworzenie Klubu Integracji
Społecznej w Jedwabnem. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa

Podlaskiego.

Wyremontowane

zostały

nieużytkowane

dotąd

pomieszczenia znajdujące się na I piętrze Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Wartość
całej inwestycji to 178 484,82 zł.


Sfinansowanie w wysokości 24 261,75 zł zakupu 25 szt. Szkolnych Pakietów
Multimedialnych składających się z tabletu, klawiatury wraz z oprogramowaniem,
akcesoriami i rysikiem dla Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem. Sprzęt
przekazany został przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy
Instytut Badawczy. Tablety mają za zadanie umożliwić uczniom uczestnictwo
w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
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Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude - Borawskie o dł. odc. ok. 990 m.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 715 628,22 zł, przy wkładzie własnym naszej
gminy w wysokości jedynie 146 873,00 zł.



„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – KotowoPlac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana
Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”.
Wartość ogólna przedsięwzięcia to 12,5 mln zł. Dofinansowanie przebudowy
w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Współfinansowanie
inwestycji przez cztery jednostki samorządowe szczebla gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego.



„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowościach Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy,
Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji
wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne”. Dofinansowanie w wysokości 1 993
860,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w związku z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”.



Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo na trzech połączonych ze sobą
odcinkach o łącznej długości 1408,22 m. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 787
789,60

zł.

Gmina

Jedwabne

otrzymała

dofinansowanie z

Funduszu

Dróg

Samorządowych w wysokości 1 430 231,68 zł, co stanowi 80% kosztów zadania.


Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Burzyn i Szostaki o długości 372,74 m.
Podobnie jak w przypadku przebudowy dróg w m. Brzostowo, gmina Jedwabne
otrzymała 80% (175 973,13 zł) dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Całkowita wartość projektu wyniesie 219 966,41 zł.



„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000
- 1+865,38". Wartość inwestycji to 2 309 955,12 zł. Realizacja zadania możliwa jest
dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu Powiatu
Łomżyńskiego. Wkład własny Gminy Jedwabne wynosi jedynie 20%.
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„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzostowo-Mocarze-SzostakiBurzyn”. Nowo zaprojektowany wodociąg dołączony zostanie do już istniejącego,
a jego długość wyniesie blisko 7 km. Całkowita wartość inwestycji to 1 205 400,00 zł,
z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
a wkład własny wyniesie jedynie około 60 tyś. zł.

III SPÓŁKI KOMUNALNE
W

gminie

funkcjonuje

spółka

komunalna:

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej Spółka z o. o. ul. Mickiewicza 4 w Jedwabnem.
Na 2020 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 1 787 309 zł, w tym
zwłaszcza wpływy z dostawa wody 570 700 zł odbiór ścieków 296 000 zł, przychody za
dowóz dzieci 430 000 zł. Wskazane wpływy zostały wykonane w kwocie 1 605 370 zł, czyli
niższej o 181 939 zł. Przewidziano wydatki w wysokości 1 805 000 zł, w tym zwłaszcza
zużycie materiałów i energii 383 000 zł, wynagrodzenia 752 000 zł ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia 160 000 zł, podatki i opłaty 105 000 zł i usługi obce 291 000 zł. Wskazane
założenia odnośnie wydatków zostały wykonane w wysokości 1 677 768 zł, czyli niższej
o 127 232 zł.
W spółce komunalnej nie byli zatrudnieni radni gminni.

Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2020r. ok 78 km dróg. Na dzień
31 grudnia 2020 r. długość dróg w gminie wynosiła 78,10828 km. Drogi asfaltowe stanowiły
na koniec 2020 r. 10,649 km (ok 13,6 % wszystkich dróg). Drogi utwardzone stanowiły
w poprzednim roku ok 5,427 km, odpowiednio ok 7,89 %) na dzień 1 stycznia 2020 r. i ok.
6,94 % na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie
dróg publicznych, był następujący:
- drogi asfaltowe – stan dobry,
- drogi utwardzone – stan dobry,
- drogi pozostałe - stan dostateczny.
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Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2020 r. wynosiła 80 200, a na koniec 80
200 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 8 100 m na
początku oraz 8 100 m na koniec roku.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. istniało 343 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień
31 grudnia 2020 r. 348 przyłączy. W 2020 r. wykonano 5 przyłączy do sieci kanalizacyjnej.
W 2020 r. doszło do 7 awarii sieci wodociągowej, których powodem było rozszczelnienie
rury wodociągowej. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco:
9 awarii, których powodem było zapchanie rur kanalizacyjnych.

Gospodarka mieszkaniowa
Na początku 2020 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.
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2. Przy ul. Spółdzielcza 10 – w budynku znajdują się 2 mieszkania o powierzchniach
36,97; 36,97. o przeciętnej liczbie izb – 2.
3. Przy ul. Plac Jana Pawła II 19a – w budynku znajduje się jedno mieszkanie
dwuizbowe o powierzchni 27,00 m.
Łącznie w zasobach gminy znajdowało się, na dzień 01 stycznia 2020 roku 42
mieszkania, zaś na koniec 2020 roku 41 mieszkań. Sprzedano lokal przy ul. W. Polskiego 5.
Decyzje

w sprawie

przydziału

mieszkań

podejmowane

są

przez

Komisję

Mieszkaniową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego.
Niewykorzystane z istniejącego zasobu było 1 mieszkanie. Był to pustostan po
zmarłym lokatorze.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 8506,032 zł, dotyczyły 6 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2020 r.
zaległość wzrosła do 9498,37 zł, dotyczyła 16 mieszkań.
W 2020 r. nie prowadzono postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 2,17 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było
toalet. Wskaźnik ten nie zmienił się też na koniec roku.
W 2020 roku w ramach remontu budynków:


wymieniono instalację elektryczną na nową w budynku komunalnym przy ul.
Przestrzelskiej 21,



wykonano remont klatki schodowej oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku
przy ul. Przestrzelskiej 25.



wykonano inne, drobne prace i naprawy bieżące (remont pieca, budowa ściany
dzielącej pomieszczenie, naprawa drzwi, naprawa przewodów wentylacyjnodymowych, itp.) oraz dokonano zakupu piecyków grzewczych na potrzeby najemcy.

IV OCHRONA ŚRODOWISKA
Do gminnej oczyszczalni ścieków, na początku 2020 r. podłączonych było 343
obiekty. W ciągu roku zostało podłączonych 5 obiektów. Tym samym ilość wzrosła do 348.
Przez cały rok 2020 z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało 168 gospodarstw
z terenów wiejskich. W ciągu roku ilość ta pozostawała na niezmienionym poziomie.
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W 2020 r. w gminie zlokalizowano 2 dzikie wysypiska odpadów komunalnych,
znajdujące się w obrębie miejscowości Orlikowo i Kucze Małe, które zostały zlikwidowane.
W innych lokalizacjach, które mogły stać się miejscem powstania dzikich wysypisk,
ustawiono tablice ostrzegające przez konsekwencjami prawnymi niezgodnego z przepisami
pozbywania się odpadów. Wykorzystywano też urządzenie do rejestracji obrazu
„foto- pułapkę”. Działania będą kontynuowane również w latach kolejnych.
Na koniec 2020 roku ilość zebranych odpadów z terenu gminy Jedwabne wynosiła:
 odpady niesegregowane – 947,600 Mg
 odpady segregowane: 221,12 Mg.

Ilość zebranych odpadów w latach 2018-2020
1200
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200
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Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi według złożonych
deklaracji objętych było ok. 3697 osób, natomiast zgodnie z wykazem ewidencji ludności
liczba osób zameldowanych wynosiła 5232 osób. Na 1 zameldowanego/zameldowaną
mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało ok. 42,26 kg selektywnie zebranych odpadów
komunalnych oraz ok. 181,12 kg zmieszanych odpadów komunalnych.
Zauważalny jest systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów, przy
jednoczesnym spadku ilości mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach.
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Na koniec 2019 roku zaległość w opłatach mieszkańców za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyniosła 123 785,92 zł, zaś na koniec 2020 roku wyniosła 141 707,63 zł.
Odnotowano niestety znaczny wzrost zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W związku z tą sytuacją, urząd podejmował następujące działania:
wystawiono upomnienia wzywające do uregulowania należności z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, telefonicznie wzywano mieszkańców do
uregulowania należności, a także wystawiono tytuły wykonawcze w ramach prowadzonych
czynności egzekucyjnych. Dzięki podjęciu ww. działań osiągnięto istotny spadek zaległości.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina
podjęła następujące działania:
 Zachęcano mieszkańców gminy do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób
selektywny, dzięki czemu około 98 % gospodarstw domowych gromadziło odpady
w sposób selektywny.
 Zrealizowano działanie polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z ternu gminy Jedwabne w ramach umowy dotacji z udziałem środków
udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W związku z przyznaną dotacją odebrano
115,52 Mg wyrobów zawierających azbest z 29 nieruchomości.
 Zrealizowano działanie polegające na ,,Usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ w ramach
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia odebrano odpad z 231 gospodarstw
i osiągnięto efekt ekologiczny w postaci poddania odzyskowi 164,513 Mg ww.
odpadów.

V PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2020 r. wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te dotyczyły:
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Makowskie - Koniecki”,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Janczewko, Bronaki-Olki, BronakiPietrasze, Kolonia Grabnik, Jedwabne”.
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W poprzednim roku wydano 55 decyzji o warunkach zabudowy.

VI MIESZKAŃCY GMINY
Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 80 osób i na dzień
31 grudnia 2020 r. wynosiła 5232 osoby, w tym 2588 kobiet i 2644 mężczyzn.
W odniesieniu

do

poszczególnych

kategorii

wiekowych

liczba

mieszkańców

na

dzień

31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:
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2644
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Migracje przebiegały w kierunku miast i związane były ze zmianą miejsca zamieszkania.
Na początku 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 1645 osób, a na terenach wiejskich 3667 osób.
Na koniec 2020 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach miejskich mieszkało 1626 osób,
a na terenach wiejskich 3606 osób.
W 2020 r. narodziło się w naszej gminie 48 osób, w tym 22 dziewczynki i 26 chłopców, a zmarło
69 osób, w tym 34 kobiety i 35 mężczyzn. Wobec tego ubytek naturalny w 2020 r. wyniósł 21 osób.
W porównaniu do 2019 roku liczba dzieci urodzonych wzrosła o 7 osób, ale wzrosła również liczba
zgonów o 15 osób.
Liczbę urodzeń i zgonów w 2019 i 2020 roku przedstawia poniższy wykres:
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ANALIZA:
Z analizy powyższych danych wynika, że zarówno liczba osób zamieszkujących miasto
Jedwabne, jak i tereny wiejskie naszej gminy systematycznie spada. Na terenie miasta
Jedwabne liczba mieszkańców w ciągu roku zmniejszyła się o 19 osób, zaś na terenach
wiejskich liczba mieszkańców zmniejszyła się o 61 osób. 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.

VII SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W 2020 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na
dzień 1 stycznia 2020 r. 16 dni, a na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 18 dni. Czas
oczekiwania na dowód osobisty w omawianym okresie nieznacznie wydłużył się pod koniec
roku.
Problematyka Skargowa
Do Burmistrza Jedwabnego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem
w 2020 roku wpłynęły 4 skargi. Dwie skargi przekazano do rozpatrzenia właściwemu
organowi, dwie rozpatrzyła Rada Miejska w Jedwabnem. Jedno pismo rozpatrzone zostało,
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jako anonim, ponieważ nie zawierało żadnych danych wnoszącego. Rada Miejska kierowała
się w tym przypadku zasadą wynikającą z treści§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków, która wskazuje, że „skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy)
oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Skargi rozpatrzone przez Radę Miejską w Jedwabnem dotyczyły zarzutów odnoszących się
do dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych (Szkoła Podstawowa w Nadborach,
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem). Skarg potwierdzonych nie było.
Ilość skarg utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 2019 roku.
Petycje
Do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem wpłynęły w 2020 roku trzy petycje. Dwie,
nadesłane przez fundację, dotyczyły propozycji upamiętnienia postaci Dawida Altera
Kurzmanna,

krakowskiego

kupca,

działacza

społecznego,

filantropa,

chasyda,

zamordowanego w 1942 roku w Niemieckim Obozie Zagłady w Bełżcu, nadaniem nazwy
jednej z ulic, skweru itp. w Jedwabnem jego imieniem. Trzecia petycja pochodziła od osoby
prywatnej, dotyczyła uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek.
Petycje, zgodnie z właściwością, rozpatrzone zostały przez Radę Miejską
w Jedwabnem w formie uchwały.

VIII POMOC SPOŁECZNA
W 2020 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 211 osób.
1. Zasiłek stały – otrzymało 19 osób na łączną kwotę 108 070 zł.
2. Odprowadzono składki zdrowotne za osoby, które pobierają zasiłek stały w wys. 9546 zł.
3. Zasiłek okresowy – otrzymało 69 osób na łączną kwotę 311 990 zł.
4. Zasiłek celowy na zakup żywności – wypłacono dla 108 osób na łączną kwotę 173 150 zł.
5. Z dożywiania – skorzystało 82 dzieci uczęszczających do szkól podstawowych
i ponadpodstawowych, na łączna kwotę 4 472 zł
6. Z zasiłku celowego z zadań własnych na zakup opalu, odzieży, remont łazienki, pochówku,
pokrycia kosztów leczenia, w tym specjalnego zasiłku celowego skorzystało 30 rodzin na
łączną kwotę 33 000 zł.
7. Usługami opiekuńczymi zostały objęte 2 osoby, roczna kwota poniesiona za usługi
wyniosła 12019 zł.
8. Opłacano pobyt w domach pomocy za 8 osób na kwotę 205 267 zł.
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9. Wydane zostały skierowania do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomocą objęto 395 osób. Pomoc rozdysponował PKPS
w Łomży w postaci: mleka, cukru, herbatników, konserw mięsnych, dżemu, fasoli w puszce,
koncentratu pomidorowego, groszku konserwowego z marchewką, oleju rzepakowego,
buraczków konserwowych, kaszy gryczanej, ryżu, sera, soku jabłkowego, miodu, filetu
z makreli w puszce, pasztetu, płatków owsianych, fasolki po bretońsku.
W

ciągu

roku

2020

do

Przewodniczącego

Zespołu

Interdyscyplinarnego

w Jedwabnem wpłynęło 12 Niebieskich Kart. Procedurę wszczęto w 11 rodzinach.
W przypadku 1 Niebieskiej Karty nie podjęto działań z powodu braku zasadności. Ogółem
pod kontrolą Zespołu było 17 rodzin, łącznie z Niebieskimi Kartami założonymi
w poprzednich latach. W 5 rodzinach zamknięto procedurę Niebieskiej Karty ze względu na
uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu stosowania przemocy, bądź po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy. W przypadku 2 rodzin zakończono procedurę ze względu na
brak zasadności. Utworzony jest 1 Zespół Interdyscyplinarny. Odbyły się 3 posiedzenia, ze
względu na trudną sytuację w kraju związaną z pandemią covid-19, zachorowaniem członków
ZI oraz przebywania na kwarantannie, spotkania nie mogły odbywać się częściej. Informacje
przekazywane były telefonicznie.
Łącznie 40 osób objętych było pomocą zespołu interdyscyplinarnego, w tym 13 kobiet
(w tym 3 starsze), w tym 13 mężczyzn, w tym 14 dzieci. 17 rodzin objętych było pomocą
grup roboczych. Utworzono 10 grup roboczych. Grupy robocze spotkały się na 81
posiedzeniach. 40 osób objęto pomocą grup roboczych, w tym 13 kobiet, 13 mężczyzn, 14
dzieci. 17 rodzin objętych było pomocą grup roboczych. Ogólnie 29 osób skorzystało
z poradnictwa socjalnego. Wszystkie formularze NK-A sporządzone zostały przez Policję.
Powołane zostały grupy robocze do pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. Wszystkie
rodziny zostały zdiagnozowane, każda rodzina ma opracowany indywidualny plan pomocy.
Osoby doznające przemocy otrzymały ulotki „Stop przemocy” oraz „Kartę praw osoby
dotkniętej przemocą w rodzinie”, były zapraszane na posiedzenia ZI/ GR. Osoby stosujące
przemoc otrzymały „Kartę informacyjną dla osoby stosującej przemoc w rodzinie”. ZI / GR
wzywał na spotkania. Były motywowane do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych
dla sprawców przemocy, wydawano skierowania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży celem odbycia szkolenia, również zachęcane do uczęszczania do Punktu
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Jedwabnem, były
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wzywane do zachowania zgodnego z normami społecznymi. Rodziny były monitorowane
w miejscu zamieszkania. Informowano o konsekwencjach karnych stosowania przemocy,
o rodzajach przemocy, o formach przemocy, o instytucjach zajmujących się przemocą
osobom doznającym przemocy, informowano również o możliwości uzyskania bezpłatnego
zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzajach uszkodzenia ciała, kierowano wnioski
do sądu o skontrolowanie władzy rodzicielskiej, informowano o konsekwencjach
nadużywania alkoholu, prowadzono rozmowy motywujące do zachowania abstynencji,
informowano o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologa, prawnika,
o warunkach korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W Urzędzie wywieszone są
plakaty informujące ofiary przemocy o instytucjach zajmujących się problemem przemocy.
Do szkół przekazane zostały ulotki i plakaty dotyczące przeciwdziałania przemocy.
Prowadzony jest rejestr udzielanych porad z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Udzielono 6 indywidualnych porad. Prenumerowany jest dwumiesięcznik poświęcony
problematyce przemocy „Niebieska Linia”.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych podnoszą swoje umiejętności
i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Od 2020 r. w Orlikowie funkcjonował Klub „Senior +”. W zajęciach aktywnie
uczestniczyło 20 seniorów. Uczestnicy brali czynny udział w warsztatach kulinarnych
i rękodzieła. Zorganizowano jednodniową wycieczkę Drozdowo – Białystok. Odbyły się
warsztaty „Jak się porozumieć, by się porozumieć” oraz zajęcia z pierwszej pomocy
przedmedycznej jak i wiele innych zajęć zorganizowanych przez opiekuna grupy. Seniorzy
chętnie uczestniczyli w zajęciach, mieli możliwość zagospodarowania swojego czasu
wolnego.

Funkcjonowanie

„Klubu

Seniora”

przyczyniło

się

do

upowszechnienia

pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. realizował projekt współfinansowany ze
środków

unijnych:

„Jedwabieńska

Świetlica

Środowiskowa”,

Regionalny

Program

Operacyjny Województwa Podlaskiego. Wartość projektu wyniosła 318 560.00 zł. Projekt
polegał na aktywizacji 15 uczestników ( 8 dziewczyn i 7 chłopców) – dzieci i młodzieży
w przedziale wiekowym 7 – 14 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz 35 osób
z otoczenia. Zajęcia odbywały się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem,
gdzie została wyremontowana świetlica oraz łazienki. Do świetlicy zostały zakupione stoły,
krzesła, biurko oraz szafa. Została zatrudniona świetlicowa. W trakcie zajęć uczestnicy mieli
zapewniony posiłek. Uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia specjalistów: logopedy,
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psychologa, doradcy zawodowego. Odbyły się warsztaty z przedsiębiorczości, warsztaty
rozwoju osobistego, warsztaty z pierwszej pomocy. Uczestniczyli wraz z rodzicami
w wycieczkach jednodniowych do Warszawy i Białegostoku. W Warszawie zaplanowane
było zwiedzanie z przewodnikiem wycieczki Warszawskie ZOO, największe atrakcje miasta
– Starówka, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, Krakowskie Przedmieście. Wycieczka
do Białegostoku – lekcja w-fu na wesoło - pobyt w Parku Trampolin - Strefa Wysokich
Lotów, posiłek w MC Donald s, seans filmowy dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano piknik
rodzinny z wieloma atrakcjami: zjeżdżalniami dmuchanymi, kulami wodnymi, zamkiem
dmuchanym, watą cukrową, popcornem, ścianką wspinaczkową, Euro Bungie. Animatorzy
malowali dzieciom twarze, we włosy wplatali kolorowe warkoczyki, prowadzili różnego
rodzaju gry i zabawy. W okresie Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy projektu otrzymali
paczki świąteczne. Na zakończenie projektu uczestnikom wręczono dyplomy oraz prezenty.
Dzieci korzystały z Foto – Budki robiąc pamiątkowe zdjęcia. Rodzice otrzymali wsparcie
finansowe. Uczestnicy nabyli nowe umiejętności, nauczyli się gospodarowania czasem
wolnym, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nauczyli się odróżniać dobro od zła,
akceptować osoby niepełnosprawne. Wzmocnili poczucie własnej wartości.
Ośrodek Pomocy Społecznej od listopada 2020 r przystąpił do programu „Wspieraj
Seniora”. Z programu mogły korzystać osoby w wieku 70 lat i więcej oraz w szczególnych
przypadkach osoby poniżej 70 roku życia, które ze względu na trwający stan epidemii
pozostawały w domu. Pomocą objęto 24 osoby. Pracownicy ośrodka pomocy oraz urzędu
dostarczali podstawowe produkty żywnościowe oraz lekarstwa. Wsparciem objęto również
osoby przebywające na izolacji domowej oraz na kwarantannie, którym również pracownicy
socjalni dostarczali produkty żywnościowe oraz lekarstwa.
Dział Świadczeń rodzinnych przyjął 560 wniosków w 2020 r.
Od I do XII na świadczenia rodzinne wydano kwotę 7.997,676.71 zł., w tym na:
1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.233,526,22 zł.
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek
dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne – 972.447.10 zł.
3. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 31000 zł.
4. Świadczenie rodzicielskie – 112 523,10 zł.
5. Świadczenie „za życiem” – 4 000 zł.
6. Fundusz alimentacyjny – 119 801,61 zł.
7. Świadczenie wychowawcze - 4 828 659 zł.
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Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny
zasiłek opiekuńczy opłacano składki z tytułu:
1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 116 298,56 zł.
2. Ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 215,40 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski od rodzin wielodzietnych na Karty
Dużej Rodziny ( uprawnia ona do wielu różnorodnych ulg) od IX – XII 2020 r. wpłynęło 25
wniosków. Wydano 80 kart.

IX OCHRONA ZDROWIA

Na dzień 1 stycznia 2020 r. 15 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dwóch
przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia
w miejscu sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2020 r. – liczba przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uległa zmianie, ponieważ 3 przedsiębiorców
zrezygnowało z prowadzenia działalności. W 2020 r. żadnemu przedsiębiorcy nie odebrano
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2020 roku z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wpłynęło 74 857,62 zł. W 2019 r. nie zostały wykorzystane środki finansowe
w wysokości 2700,00 zł. na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. O tę kwotę został zwiększony budżet na rok 2020 r. Zgromadzone środki
przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:
1. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich
rodzin - 7200 zł. Z porad punktu skorzystało – 60 osób, w tym osoby uzależnione od
alkoholu, członkowie ich rodzin oraz ofiary przemocy w rodzinie.
2. Wynagrodzenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
– 20 020 zł.
3. Wynagrodzenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 6000 zł.
4. Szkolenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2300 zł.
5. W Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem przeprowadzona została Ogólnopolska
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pt. – „ Dorastamy Asertywnie”. Zostały wykonane
prace na konkurs „Wehikuł czasu”- siedmioro uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jedwabnem
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zostało wyróżnionych, nagrodzonych, otrzymali dyplomy. Zostały zakupione materiały do
przeprowadzenia kampanii – 2952 zł.
6. Przeprowadzono program profilaktyczny w Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem
„Ku Wolności” – 2000 zł.
7. Zakup materiałów profilaktycznych oraz płyt DVD dla Szkoły Podstawowej w Jedwabnem
w celu przeprowadzenia programów profilaktycznych – 1668 zł.
8. Doposażono świetlicę wiejską w Karwowie Wszebory w sprzęt sportowy do ćwiczeń dla
dzieci i młodzieży celem zagospodarowania czasu wolnego – 3444,82 zł.
9. Dofinansowano plener malarski organizowany w świetlicy wiejskiej w Grądach Wielkich
– 2160,19 zł.
10 Dofinansowano plener malarski organizowany w MGOK w Jedwabnem – 3500 zł.
11. Zakupiono materiały odblaskowe do przeprowadzenia programu edukacyjnego przez
funkcjonariuszy policji w szkołach na terenie gminy „ Bezpieczne wakacje/ferie, w okresie
jesienno – zimowym „Odblaski Biorę w Ciemno” – 200 zł.
12. Dofinansowano Kino Plenerowe dla mieszkańców gminy – 1845 zł.
13. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży półkolonie w świetlicy wiejskiej w Orlikowie
–1983,89 zł.
14. W czasie wakacji oraz ferii zimowych zorganizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży
przez MGOK w Jedwabnem – 6002.21 zł.
15. Dofinansowano obóz sportowy w Olecku dla 6 lekkoatletów, który odbył się pod hasłem
„Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę” – 2500 zł.
16. Dofinansowano warsztaty profilaktyczne dla 6 dzieci „Wyjazdowe warsztaty
profilaktyczno - sportowe „OLIMPIJCZYK” do Balik – 1200 zł.
17. Zakupiono książki o tematyce profilaktycznej do Biblioteki Publicznej w Jedwabnem
– 1000 zł.
18. Dofinansowano Festiwal Pieśni Patriotycznych i Harcerskich oraz Przegląd Kolęd
i Pastorałek, organizator MGOK w Jedwabnem – 975,70 zł.
19. Doposażono w sprzęt świetlice opiekuńczo wychowawcze na terenie gminy – 5957,97 zł.
20. Zakupiono materiały edukacyjne do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych
z dziećmi – 633.75 zł.
21. Dla dzieci korzystających ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych zorganizowano
„Choinkę”, dzieciom wręczono paczki świąteczne – 1500,00 zł.
22. Opłacono opinię biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłacono proces
sądowy w wys. 683,66 zł.
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Ogółem zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę łączną – 75 727 zł.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 16
wniosków o objęcie leczeniem odwykowym. Komisja przesłuchała wszystkie osoby
uzależnione od alkoholu oraz przeprowadziła rozmowę z 6 członkami rodzin osób
zgłoszonych na leczenie odwykowe. Wobec 2 osób skierowano wniosek do Sądu Rodzinnego
i Nieletnich w Łomży o zobowiązanie leczeniem odwykowym. Zgodę na dobrowolne
leczenie odwykowe w Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
członków ich rodzin wyraziło 14 osób. Cztery osoby podjęły dobrowolne leczenie stacjonarne
w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Uzależnień w Łomży.

X WSPIERANIE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Mural zrealizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Rada Miejska w Jedwabnem Uchwałą Nr XIII/112/19 z dnia
10 października 2019 r. przyjęła do realizacji w 2020 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 16 - 24 września 2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu programu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które miały na celu poznanie opinii i uwag dotyczących programu.
Zapisy programu były zamieszczone na stronie internetowej gminy www.jedwabne.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. W ramach prowadzonych
konsultacji żadne organizacje nie wniosły uwag i opinii do projektu programu współpracy.
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W roku 2020 współpraca organów samorządu Gminy Jedwabne z organizacjami
odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej. Priorytetowe obszary współpracy
obejmowały sferę zadań z zakresu:
1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym m.in:
- reprezentowanie Gminy Jedwabne w przeglądach i konkursach artystycznych,
- wspieranie społecznych i lokalnych inicjatyw kulturalnych,
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 szkolnego współzawodnictwa sportowego;
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.:


realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych określonych
w Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,



wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej
i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych,



ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych.

Zlecanie

organizacjom

pozarządowym

realizacji

zadań

publicznych

wraz

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywa się po przeprowadzeniu
otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez gminę konkursach na
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realizację zadań publicznych zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na
stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
W 2020 roku nie ogłaszano otwartych konkursów ofert.
Przekazano środki finansowe Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży w kwocie 2376,00 zł na
dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola.
Ponadto dofinansowano następujące zadania:
1) pobyt 4 osób w domu pomocy – kwota 72 885,84 złotych wpłacona na Polski Komitet
Pomocy Społecznej w Łomży,
2) pobyt osoby niepełnosprawnej od dzieciństwa
Tęczowy

Dom

prowadzonym

przez

w Domu Pomocy Społecznej

Zgromadzenie

Sióstr

Benedyktynek

Misjonarek – kwota 57 334,87 złotych,
3) pobyt 2 osób od I-XII w domu pomocy społecznej prowadzonego przez Fundację
„Dwa serca”- kwota 75 401,79 zł,
obóz sportowy w Olecku – zorganizowany dla 6 lekkoatletów w okresie

4)

od 20.08.2020

r. do 30.08.2020

r., kwota 2500 złotych wsparła Ludowy Klub

Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża,
5) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem przystąpiła do kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019” pod hasłem: „ Dorastamy Asertywnie”. Zostały
wykonane prace plastyczne na konkurs „Wehikuł czasu” organizowanej przez
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Zakupiono
materiały do przeprowadzenia kampanii w wysokości 2952 zł.
6) Wyjazdowe warsztaty profilaktyczno-sportowe „OLIMPIJCZYK” dla 7 uczniów
Szkoły Podstawowej w Jedwabne w okresie 04.07.2020 - 10.07.2020 do Balik – 1200 zł
przekazano na rzecz stowarzyszenia CARITAS ŁOMŻA.
W roku 2020 Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem współpracował z organizacjami
pozarządowymi w celu organizacji: konkursów, zajęć z uczniami na wykonanie dekoracji
świątecznych, dokształcania nauczycieli oraz realizacji projektów i programów.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza „Bliżej
Dziecka”,
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Polska akcja społeczna „Narodowe Czytanie”,



Fundacja „Malowane Serce”,



Stowarzyszenie Wiosna – „Szlachetna Paczka”,



Fundacja „Trzeźwy Umysł” – „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,



Kościół parafialny pw. Św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem,



Caritas Diecezji Łomżyńskiej,



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



Lokalna Grupa Działania ,,Biebrzański Dar Natury”,



Grupa profilaktyczno-ewangelizacyjna „Wyrwani z niewoli”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem prowadzi działalność w zakresie
upowszechniania kultury na podstawie statutu

nadanego uchwałą Rady Miejskiej

w Jedwabnem. Struktura organizacyjna utrzymuje się na niezmiennym poziomie do roku
ubiegłego. Wysokość finansowania placówki ogranicza się do wydatków z poziomu
zbliżonego do lat ubiegłych.
W skład organizacyjny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wchodzą Świetlice Wiejskie i Koła
Gospodyń Wiejskich:
1. Świetlica Wiejska w Grądach Wielkich
2. Świetlica Wiejska w Kuczach Wielkich
3. Świetlica Wiejska w Orlikowie
4. Świetlica Wiejska w Grądach Małych
5. Świetlica Wiejska w Makowskich
6. Świetlica Wiejska w Kotowie Plac
W Świetlicach prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa, a także społecznowychowawcza.
Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem działa fundacja „Sztuk i dialogu”,
która zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków finansowych na działalność kulturalną.
M-GOK w Jedwabnem współpracuje również z fundacją „Czas lokalny”, która zajmuje się
m.in. pozyskiwaniem środków pozyskiwaniem środków finansowych na działalność
kulturalną,

ze Stowarzyszeniem

Przyjaciół

Harcerstwa

Łomżyńskiego

oraz

ze

Stowarzyszeniem Wędkarskim „Koledzy Karpia”.
W 2020 roku Gmina Jedwabne współpracowała również z Łomżyńskim Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami, Chłopskim Kołem Łowieckim „Sarna” w Wiźnie, Kołem
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Łowieckim „Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Ziemi Łomżyńskiej”, Kołem
Łowieckim „Słonka” w Rutkach, Kołem Łowieckim „Czajka” w Jedwabnem,
STOWARZYSZENIEM

MIŁOŚNIKÓW

ZIEMI

JEDWABIEŃSKIEJ,

Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury” (składka
członkowska na 2020 rok – 5 312 złotych) i innymi. Gmina należy również do Związku
Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (składka członkowska w 2020 roku wyniosła
1859,20 złotych) oraz do Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe (składka
członkowska w 2020 r. wyniosła 2 500 złotych).
W ramach współpracy z Gminą Jedwabne organizacje pozarządowe uzyskują
potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają
potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań oraz zgłaszają
propozycje na realizację przyszłych przedsięwzięć.
W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jedwabne funkcjonuje zakładka
z informacją dot. organizacji pozarządowych.

XI BIBLIOTEKI
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne jest samorządową instytucją kultury,
wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzoną przez Miasto i Gminę Jedwabne.
Wypełniając działalność statutową służy mieszkańcom miasta i gminy upowszechniając
i promując czytelnictwo. Struktura organizacyjna utrzymuje się na niezmiennym poziomie
do roku ubiegłego. Wysokość finansowania Biblioteki ogranicza się do wydatków
z lat ubiegłych.
Do podstawowych zadań biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki regionalnej, dotyczącej Gminy Jedwabne,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
- upowszechnianie czytelnictwa książek i czasopism,
-stymulowanie,

rozwijanie

i

zaspokajanie

zróżnicowanych

potrzeb

czytelniczych,

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Jedwabne,
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- popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne
działania.
- współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami w rozwoju
i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa.
Godziny pracy biblioteki:
Biblioteka jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 do 17.00
w sobotę od 10.00 do 14.00.
Informacja o zatrudnieniu w bibliotece:
W bibliotece zatrudnionych jest 3 osoby - 2 ½ etatu
- dyrektor biblioteki - 1,00 etat,
- główny księgowy - 0,50 etatu,
- pracownik gospodarczy - 1,00 etat.
Zakup księgozbioru
Na zakup nowości do biblioteki w 2020 roku przeznaczono 7400 złotych:
- z dotacji środków samorządowych 3000 zł. zakupiono 125 książek,
- z programu Ministerstwa i Kultury Dziedzictwa Narodowego Priorytet 1 zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych kwotę 3400 złotych, przeznaczono na zakup
194 książek,
- pozyskano 1000 złotych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jedwabnem z przeznaczeniem na zakup 37 książek.
Ogółem do biblioteki w 2020 roku zakupiono 356 woluminów. Księgozbiór
jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory
o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę
popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę
dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Obok zbiorów tradycyjnych posiadamy zbiory
specjalne - 28 audiobooków. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości
książkowych, a także, jako dar od czytelników. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy
pod uwagę sugestie naszych czytelników. Zakupu dokonujemy najczęściej w hurtowniach
książek i księgarniach internetowych,
Księgozbiór

biblioteki

na

dzień

31.12.2020

roku

wynosił

20059

woluminów

oraz 28 audiobooków.
Struktura księgozbioru na dzień 31.12.2021r.
Księgozbiór biblioteki wynosi 20059 woluminów, w tym:
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-7505 - literatura piękna dla dorosłych
-7861 - literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
- 4693 - literatury niebeletrystycznej
Czytelnictwo, udostępnienia i wypożyczenia zbiorów
W 2020 r. zarejestrowano 263 czytelników, z czego 146 to osoby uczące się,
34 osoby pracujące, 27 dzieci do 5 roku życia oraz czytelnicy pozostali emeryci
83 czytelników. W 2020 roku na zewnątrz wypożyczono 4154 woluminy i w czytelni
udostępniono

10

woluminów.

Bibliotekę

odwiedziły 1278

czytelników.

Potrzeby

i zainteresowania czytelników opierają się głównie na wypożyczaniu książek. Wychodzimy
naprzeciw naszym użytkownikom uzupełniając księgozbiór systematycznie poszerzając
zasoby biblioteki w nowości wydawnicze. Największym zainteresowaniem cieszą się
bestsellery, literatura piękna Polska i Obca, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura
popularno-naukowa. W trosce o najmłodszych czytelników wzbogacamy systematycznie swój
księgozbiór dla dzieci z kolorowymi ilustracjami. Dużym zainteresowaniem cieszą się także
lektury szkolne. Czytelnicy najczęściej sięgają po książki w wersji papierowej. Biblioteka
nie udostępniała swoich zbiorów przez 57 dni, co wpłynęło na spadek czytelników
i wypożyczeń. Najpopularniejszą formą kontaktu w tym czasie z czytelnikiem był kontakt
telefoniczny. Po raz trzeci przystąpiono do projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka - wielki człowiek” mający na celu promocję czytelnictwa
czytelników najmłodszych w wieku od 3 do 6 lat. Z projektu otrzymano 160 pozycji
książkowych. Do końca 2020 roku wydano 145 książek wraz z Kartami Małego Czytelnika
do zbierania naklejek. Po zebraniu 10 naklejek czytelnik otrzymuje dyplom. W naszej
bibliotece wydano 9 dyplomów dla czytelników najmłodszych.
Prenumerata czasopism
W 2020 roku w prenumerowano 2 tytuły czasopism:
- Gazeta współczesna
- Kontakty
Na

prenumeratę

wydano

kwotę:

573zł.

Na

miejscu

z

czasopism

skorzystało

153 użytkowników.
Wpływ pandemii Covid-19 na działalność biblioteki:
Liczba czytelników w 2020 r. – 263, zaś w 2019 - 650 oraz wypożyczeń w 2020 r. –
4154, a w 2019 - 5165 wol. książek. W 2020 roku liczba czytelników i wypożyczeń
diametralnie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim ze względu na sytuację
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pandemiczną i zaostrzenia, jakie panowały podczas pandemii. Dzieci nie mogły korzystać
z przeznaczonego dla nich kącika. To z tej grupy wiekowej najwięcej odpłynęło czytelników
oraz dzieci w wieku szkolnym, ze względu na zdalne nauczanie. Ograniczono organizowanie
imprez kulturalno-oświatowych dla użytkowników biblioteki, wycieczek szkolnych i spotkań
autorskich.
Komputery
W bibliotece działa program biblioteczny MAK + do tworzenia bazy i automatyzacji
procesów udostępniania zbiorów, księgozbiór wprowadzany jest na bieżąco, tworzony
jest katalog online.
Biblioteka jest wyposażona w pięć komputerów:
- trzy komputery stacjonarne i dwa laptopy. Jeden komputer stacjonarny i jeden laptop
wykorzystywane są do prac bibliotecznych, pozostałe komputery z dostępem do internetu są
wykorzystywane przez użytkowników biblioteki.
Czytelnikom

Biblioteka

umożliwia

nieodpłatnie

korzystanie

z

komputerów

i Internetu.

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

nadanego uchwałą Rady Miejskiej

w Jedwabnem. Struktura organizacyjna utrzymuje się na niezmiennym poziomie do roku
ubiegłego. Wysokość finansowania placówki ogranicza się do wydatków z lat ubiegłych.
W skład organizacyjny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wchodzą Świetlice Wiejskie i Koła
Gospodyń Wiejskich:
1 Świetlica Wiejska w Grądach Wielkich
2. Świetlica Wiejska w Kuczach Wielkich
3. Świetlica Wiejska w Orlikowie
4. Świetlica Wiejska w Grądach Małych
5. Świetlica Wiejska w Makowskich
6. Świetlica Wiejska w Kotowie Plac
W Świetlicach prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa, a także społecznowychowawcza.
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Informacja o zatrudnieniu w M-GOK w Jedwabnem:
W M-GOK zatrudnionych jest 4 pracowników - 3 etaty
- instruktorzy kulturalno-oświatowi - 2,00 etaty,
- pracownik gospodarczy - 1,00 etat
W Świetlicach Wiejskich zatrudnionych jest 6 osób - 2,5 etatu i 1 umowa zlecenie
Stałe formy pracy w M-GOK:
- zajęcia plastyczne - poniedziałek
- zajęcia wyrównawcze - gry stolikowe - wtorek
- warsztaty malarskie - środa
- zajęcia muzyczno - wokalne - karaoke - czwartek
- zajęcia manualno - rękodzielnicze - piątek
- spotkania harcerskie - gry i zabawy edukacyjno-integracyjne - sobota
Zajęcia są ruchome i dostosowywane do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży.
Za

przyjście

i

opuszczenie

przez

uczestników

świetlicy instruktorzy nie

biorą

odpowiedzialności. Zajęcia są bezpłatne i nieobowiązkowe. Aktualnie zajęcia odbywają się
online na profilu Facebook M-gok Jedwabne oraz na stronie www.naszakultura.pl
(http://www.naszakultura.pl/index.php?k=140) w postaci filmików instruktażowych, w trybie
live oraz instruktażu zdjęciowego.
 WOŚP
12 stycznia 2020 roku nasza drużyna uczestniczyła w 28 Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy dla dziecięcej medycyny zabiegowej. W tym roku Finał odbywał się pod
hasłem: WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD! Członkowie naszej drużyny oraz przyjaciele
(w sumie 18 osób) kwestowali w miejscowościach: Jedwabne, Burzyn, Wizna, Przytuły
i Łomża. Zebraliśmy łącznie 14.927,02 + waluta obca. PRZEKROCZYLIŚMY 15.000 ZŁ!
PO RAZ KOLEJNY, POBILIŚMY NASZ REKORD!
 VII Przegląd Pieśni, Kolęd i Pastorałek
18 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 odbył się VII Przegląd Pieśni, Kolęd i Pastorałek. Celem
konkursu było ożywienie tradycji kolędowania, śpiew solowy, poznawanie nieznanych
i zapomnianych polskich pieśni, kolęd oraz pastorałek, prezentacja efektów pracy młodych
wykonawców oraz kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych.
W przeglądzie wzięło udział 56 uczestników ze szkół podstawowych z: Jedwabnego, Przytuł,
Jeziorka, Konarzyc, Piątnicy, Stawisk, Jarnut i Nadbor.
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 Ferie zimowe
Od 20 stycznia do 1 lutego 2020 roku organizowane były ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
z Miasta i Gminy Jedwabne. Uczestnicy codziennie w godzinach od 11.00 do 15.30 brali
udział w różnego rodzaju zajęciach: ceramicznych, plastyczno-manualnych, muzycznoruchowych, kulinarnych oraz grach i zabawach planszowych.
Odbyły się następujące zajęcia:
- „Serce dla Babci i Dziadka” - zajęcia manualno-rękodzielnicze. Powstały własnoręcznie
wykonane kartki, które stały się pięknym prezentem dla babci i dziadka.
- „Warsztaty ceramiki” - zajęcia z Pracownią Pana Twardowskiego, podczas, których
powstały z gliny, własnoręcznie wykonane kubki, wazy i podstawki, uczestnicy korzystali
również z koła garncarskiego.
- Spotkanie z policjantem - ,, Profilaktyka uzależnień” - pogadanka o bezpieczeństwie
podczas ferii i o skutkach uzależnień.
- „ Feriowe zajęcia ruchowo-wokalne - Kolorowy świat muzyki” - dzieci w sali kinowej
śpiewały swoje ulubione piosenki, tworzyły do nich układ taneczny. Za występ otrzymywały
baloniki z helem.
- Edukacyjne pokazy filmowe z popcornem. W sali kinowej M-GOK dla dzieci i młodzieży
zostały wyświetlone trzy filmy: „Alwin i wiewiórki”, „Dzieciak rządzi” i „Odlot”.
- Wyjazd na lodowisko i trampoliny do Łomży - 30 uczestników skorzystało z lodowiska,
trampolin i lasera play.
- Zabawy umysłowe: łamigłówki, rebusy, krzyżówki itp., gry i zabawy planszowe,
towarzyskie i integracyjne.
- Zajęcia plastyczne: ,, Magiczny świat farb” powstały piękne kolorowe prace: pejzaże,
zwierzątka, domki i postacie ulubionych bajek.
- Turniej Tenisa Stołowego - wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
- Zajęcia kulinarne: ,,Słodkie łakocie” - babeczki zdobione owocami i posypką oraz ,,Desery
owocowe” - powstały kolorowe galaretki zdobione: owocami, bitą śmietaną i czekoladą.
- ,,Karnawałowe maski” - zajęcia manualno-rękodzielnicze, podczas, których powstały
pięknie wykonane maski.
- ,,Karnawałowe stroje” - uczestnicy przygotowali stroje karnawałowe, które zaprezentowali
na scenie w sali kinowej.
- Spotkanie ze strażakami z OSP w Jedwabnem, którzy opowiedzieli o zawodzie strażaka
i zaprezentowali, jak powinniśmy się zachować w nagłych wypadkach.
- Zajęcia plastyczne - uczestnicy malowali ,, Zawody ratujące życie”.
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Poza programem ferii korzystano z gier planszowych, piłkarzyków, tenisa stołowego,
sali kinowej, świetlicy oraz kawiarenki internetowej.
W pierwszym tygodniu ferii codziennie w zajęciach uczestniczyło 60 osób, natomiast
w drugim tygodniu połowa uczestników.
 XXVII Ogólnopolski Zlot Druha Szarego
W dniach 6-8 marca harcerze z 21 DH „Agapa-Pomocna dłoń” im. ks. Kazimierza
Lutosławskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Zlocie Druha Szarego, który odbył się
w szkole w Piątnicy.
OD

MARCA

PRZEZ

KORONAWIRUSA

COVID-19

NASZE

MOŻLIWOŚCI

PROWADZENIA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW ZOSTAŁY MOCNO OGRANICZONE.
POSTANOWILIŚMY ZAINICJOWAĆ DZIECI I MŁODZIEŻ DO TWÓRCZEGO
DZIAŁANIA W INNY SPOSÓB POD NAZWĄ „ NIE NUDŹ SIĘ W DOMU, POPRAW
SOBIE HUMOR!” ZAPROPONOWALIŚMY ZDALNE WARSZTATY WYKONYWANIA
PISANEK W DOMU ORAZ KONKURSY.
 Zdalnie - Warsztaty rękodzieła pt. ,, Pisanka”
19.03.2020 roku instruktorki zaproponowały i zamieściły sposób wykonania pisanek różnymi
metodami krok po kroku.
Warsztaty: pisanki
Pisanka oklejana bibułą (oklejanka)
Pisanka w cebulaku (drapanka)
Pisanka w cybulaku (kraszanka)
 Konkurs „Wiersz dla mamy”
26 maja obchodzony jest Dzień Matki. Z tego względu przygotowaliśmy mały konkurs,
którego celem było napisanie wiersza dla swojej mamy. Wytypowane przez Jury wiersze
zostały nagodzone i opublikowane na Facebook.
 Dzień Dziecka - online
W tym roku zupełnie inny niż zwykle. Instruktorki zachęciły dzieci i młodzież do aktywnego
udziału w zaproponowaniu 5 zabaw na świeżym powietrzu. Uczestnicy mieli za zadanie
przygotować w dokumencie Word 5 zabaw, w których chcieliby uczestniczyć. Najciekawsze
pomysły zostały opublikowane na Facebook.
 Wakacje
Codziennie od godziny 11.00 dzieci i młodzież, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
lub e-mali brały udział w zajęciach: plastycznych, manualno-rękodzielniczych, kulinarnych,
muzyczno-wokalnych - karaoke, grach stolikowych, grach i zabawach edukacyjno34

integracyjnych. Zajęcia były ruchome i dostosowywane do potrzeb i zainteresowań
uczestników (każdego dnia z zajęć korzystało 12 uczestników). Od 20.07.2020 roku
do 01.08.2020 roku planowane były półkolonie dla 24 uczestników (dwie grupy po 12 osób).
 Pierwszy tydzień półkolonii
Od 20 lipca do 25 lipca 2020 roku organizowane były półkolonie dla dzieci i młodzieży
z Miasta i Gminy Jedwabne. Uczestnicy codziennie w godzinach od 11.00 do 14.00
brali udział w różnego rodzaju zajęciach: plastyczno-manualnych, muzyczno-ruchowych,
wędkarskich, kreatywnych na świeżym powietrzu, rękodzieła, kulinarnych oraz grach
i zabawach planszowych. W tym roku zajęcia miały zupełnie inny charakter. Mogło
uczestniczyć w nich tylko 12 osób, z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa.
Odbyły się następujące zajęcia:
- „Nasze wakacje" - zapoznanie z programem uczestników. Wspólne ułożenie regulaminu
zachowania się na zajęciach i w czasie wyjść.
- „ORDER DLA NASZYCH POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW ” - zajęcia plastyczno
- manualne. Powstały własnoręcznie zaprojektowane i wykonane ordery, które stały się
pięknym prezentem i pamiątką dla naszych policjantów i strażaków.
- „Bezpieczne wakacje”- wizyta na Posterunku Policji w Jedwabnem, pogadanka, zwiedzanie
odnowionego posterunku oraz oglądanie radiowozów policyjnych. Przybliżenie dzieciom
pracy policjanta.
- „Ziarna do chleba”- zajęcia kulinarne (w związku z panującą pandemią uczestnicy nie mieli
możliwości wyrobu i upieczenia własnoręcznie chleba). Na zaproszenie w ramach współpracy
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panie z Kółka Gospodyń Wiejskich „Kuczewianki” omówiły szczegółowo pieczenie
domowego chleba, zaprezentowały własne różnorodne wypieki, smalczyk i ogórki małosolne.
Na koniec zajęć - domowymi wypiekami w naszym imieniu panie poczęstowały policjantów
z naszego posterunku i pracowników Urzędu Miejskiego z Panem Burmistrzem na czele.
- Zajęcia taneczne - Uczestnicy półkolonii pod czujnym okiem instruktorki tańca B.K Step
pana Marka Kisiela z Łomży uczyli się różnych układów tanecznych.
- ,, Kreatywnie z balonami’’ - zajęcia integracyjno - manualne. Uczestnicy półkolonii
w podziękowaniu wykonali 10 kwiatków i 7 mieczy dla dzieci ze świetlicy w Kuczach
Wielkich.
- „Złów i wypuść” - zajęcia wędkarskie - we współpracy ze Stowarzyszeniem Wędkarskim
Koledzy Karpia w Jedwabnem. Uczestnicy półkolonii wzięli udział w nauce wędkowania,
odbyła się również pogadanka o łowieniu ryb i łowisku.
- Bańki mydlane - zajęcia kreatywne na świeżym powietrzu uczestnicy półkolonii robili
przeróżne bańki mydlane.
- Wata cukrowa - po zajęciach z wędkowania najlepsi „Wędkarze” mieli możliwość pierwsi
wybrać i spróbować kolorowej i smakowej waty cukrowej.
- „Malowanie na tkaninie”- warsztaty rękodzieła, uczestnicy zaprojektowali i wykonali
farbami akrylowymi torby na zakupy wielorakiego użytku.
 Drugi tydzień półkolonii
Od 27.07 do 01.08.2020 roku organizowane były półkolonie dla dzieci i młodzieży z Miasta
i Gminy Jedwabne. Odbyły się następujące zajęcia:
• Warsztaty rękodzieła - uczestnicy tworzyli wazony, dzbanki wyklejając je plasteliną
i ozdabiając.
• Warsztaty rękodzieła - uczestnicy zaprojektowali i wykonali farbami akrylowymi koszulki.
• Zajęcia kulinarne - kanapki tostowe.
• Warsztaty ekologiczno - manualne „ cudakEko zabawka”. Z materiałów wtórnych powstały
piękne ekologiczne dzieła.
• Zajęcia plastyczno-techniczne - powstał plakat o Biebrzańskim Parku Narodowym.
• Bezpiecznie nad wodą podczas wakacji - pływanie łódką po stawie ze strażakami OSP
w Jedwabnem pod czujnym okiem policjantów i instruktorów. Następnie uczestnicy wzięli
udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu, uczestniczyli również w bezpiecznym
rozpalaniu ognisku i pieczeniu kiełbasek i ziemniaków.
• Warsztaty kreatywne „Haftowanie”. Uczestnicy zapoznali się ze sztuką haftowania
krzyżykowego pod czujnym okiem pani Sylwii Kossakowskiej. Powstały piękne jeżyki
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z czerwonym jabłuszkiem, które uczestnicy zabrali ze sobą do domu. Półkonie zakończono
kolorową wielosmakową watą cukrową.
 Plener malarski
Od 3 do 8 sierpnia 2020 roku w M-GOK w Jedwabnem odbył się XII Plener Malarski
pt. „Między dniem a nocą”, w którym wzięło udział 24 uczestników z różnych stron Polski.
W ciągu sześciu dni powstało wiele obrazów, każdy miał inną wizję dnia i nocy. Malowano
kwiaty, piękne wschody i zachody słońca, przyrodę oraz zwierzęta. Na zakończenie pleneru
odbyła się wystawa poplenerowa.
 Wirtualna wystawa poplenerowa
W związku z panująca pandemią w tym roku nie odbył się wernisaż poplenerowy, dlatego
utworzona została wirtualna wystawa. Na naszym profilu Facebook prezentowane były
obrazy uczestników XII Pleneru Malarskiego.
 Rekrutacja do drużyny harcerskiej
We wrześniu harcerze z 21 DH „Agapa- Pomocna dłoń” im. ks. Kazimierza Lutosławskiego
w Jedwabnem przygotowali, wywiesili i zamieścili na stronach internetowych plakaty
naborowe, zachęcając tym dzieci i młodzież do wstąpienia w ich szeregi.
 Zaproszenie do akcji „Przygarnij roślinkę doniczkową"
Zorganizowaliśmy i zaprosiliśmy do wymiany roślin doniczkowych. Można było zostawić
u nas własną roślinkę, a w zamian do domu zabierać inną. Akcja trwała od 2 września
do 15 listopada. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.
 Warsztaty rękodzieła artystycznego - KULE DEKORACYJNE Z BIBUŁY
16 września 2020 roku odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego pt. „KULE
DEKORACYJNE Z BIBUŁY”. Po zakończonych warsztatach powstał filmik instruktażowy,
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który zamieściliśmy na Facebook M-GOK Jedwabne. Efektem naszej pracy są dwie kule
dekoracyjne wykonane dla Koła Gospodyń Wiejskich w Karwowie.
 Akcja „Sprzątanie Świata”
Harcerze wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się podczas zbiórki drużyny
- 26 września 2020 r. pod hasłem ,,Sprzątamy-zmieniamy!” Inicjatywa ta pokazała, że nadal
jest ona potrzebna, gdyż w dalszym ciągu ludzie porzucają odpady w miejscach na ten cel
nieprzeznaczonych. Uzbierano 30 worków odpadów.
 Warsztaty rękodzieła artystycznego - tworzenie kwiatów metodą cukierkową
We wrześniu z kwiatów wykonanych metodą cukierkową powstały czerwone róże
oraz drzewko dekoracyjne.
 Warsztaty z papieroplastyki pt. „Jesień”
8 października 2020 roku odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne. Na naszych zajęciach
dzieci mogły tworzyć kreatywne prace. Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku
od 5 do 15 lat. Zajęcia odbyły się w małych grupach i dostosowane były do wieku
uczestników oraz z zachowaniem procedur bezpieczeństwa Covid-19.
 Warsztaty z papieroplastyki pt. „Łabędzie"
16 października 2020 roku dzieci uczestniczyły w warsztatach plastyczno-technicznych
- z papieroplastyki. Uczestnicy wykonali piękne łabędzie.
 Warsztaty malarskie
28 października 2020 roku na Profilu Facebook M-gok Jedwabne odbyły się warsztaty
malarskie w trybie live. W czasie filmu instruktażowego przedstawiono media,
oraz podobrazia malarskie. Podczas zajęć poruszano zagadnienia związane z kompozycją
i perspektywą powietrzną. Wstępnie omawiane były kolory.

Na zajęciach pokazano

jak zacząć malować farbami akrylowymi martwą naturę - obraz „Bukiet z gorczycą
i marcinkami".
 Akcja pt. ,, PAMIĘTAMY” - Warsztaty rękodzieła artystycznego - ,,Naturalne
kompozycje"
30 października 2020 roku odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Uczestnicy
wykonali stroiki, wiązanki i dekoracje z naturalnych materiałów: igliwia, gałązek świerku,
suszonych kwiatów ogrodowych, orzechów, szyszek i jarzębiny. Nasze warsztaty to akcja
pt. ,, PAMIĘTAMY”, która miała na celu zachęcenie wszystkich do tego, by przy okazji
sprzątania grobów swoich bliskich zwrócili baczną uwagę na zaniedbane, zarośnięte trawą
groby obok i uprzątnęli chociaż jeden grób. Społeczna i edukacyjno - historyczna akcja miła
na celu krzewienie szacunku do miejsc pamięci narodowej poprzez czynne dbanie
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o opuszczone groby. Powstałe rękodzieła zaniesione zostały 30.10.2020 roku na opuszczone
i wcześniej uporządkowane groby znajdujące się na cmentarzu Parafialnym w Jedwabnem,
oraz na Groby Żołnierzy poległych za Naszą Ojczyznę i pod Pomnik Sybiraka. Opuszczone
mogiły uporządkowane zostały przez harcerzy z 21 DH ,,Agapa-Pomocna dłoń"
im. ks. Kazimierza Lutosławskiego i ich rodziny.
 Warsztaty plastyczno - techniczne - ,,Kotyliony narodowe "
4 listopada 2020 roku odbyły się warsztaty plastyczno - techniczne - ,,Kotyliony narodowe ".
Tematem warsztatów, były symbole narodowe. Uczestnicy samodzielnie wykonali kokardę
narodową. Biało - czerwona rozeta przypinana do garderoby stanowi manifest patriotyzmu
i przynależności do narodu polskiego. Noszono ją z dumą w ważnych dla kraju momentach.
Wykonane kokardy zostały rozdane mieszkańcom przez harcerzy z 21 DH ,, Agapa-Pomocna
dłoń” im. ks. Kazimierza Lutosławskiego - podczas Święta Niepodległości.
 Święto Niepodległości
Udział delegacji harcerzy na uroczystościach podczas Święta Niepodległości oraz rozdanie
mieszkańcom kokard narodowych wykonanych na warsztatach plastyczno - technicznych
w M-GOK.

 Warsztaty malarskie - online
04, 12 i 18 listopada 2020 roku na profilu Facebook M-gok Jedwabne- kontynuowano pokaz
malowania obrazu z kwiatami gorczycy. Omawiano pędzle i media malarskie opóźniające
wysychanie farb akrylowych. Podczas warsztatów prezentowano i sposoby kładzenia farb.
Podczas filmu instruktażowego przedstawiono oraz omówiono styl malarski o nazwie

39

impresjonizm, przytoczono dzieła tej epoki oraz zagranicznych autorów. 25.11.2020 r. na
wizji powstał obraz „ Róże i jabłko" zachęcaliśmy oglądających do malowania z natury.
 Udział w konkursie pt. „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę?”
W listopadzie M-GOK w Jedwabnem zgłosił do udziału prace plastyczne dzieci z naszej
Gminy w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Województwo Podlaskie.
 Warsztaty rękodzieła artystycznego - Lampiony ze słoików
20 listopada powstały lampiony, które mogą pełnić nie tylko funkcję dekoracyjną, ale przede
wszystkim tworzyć niepowtarzalny nastrój w pomieszczeniu.
 VI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej - online
30 listopada 2020 roku odbył się VI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej. Jury
po wysłuchaniu 32 prezentacji w trzech kategoriach wiekowych przyznało nagrody
i wyróżnienia. Wszyscy pozostali uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali medale.
 Warsztaty rękodzieła artystycznego - kartki świąteczne wykonane technikę
Iris Folding
W grudniu zaproponowaliśmy i wykonaliśmy na Święta - kartki świąteczne techniką Iris
Folding. To była bardzo dobra okazja, by ten zamierający zwyczaj ożywić i przesłać
najbliższym życzenia świąteczne na wykonanej samodzielnie lub rodzinnie pocztówce.
Była to doskonała okazja do podtrzymania tradycji przesyłania kartek z życzeniami swoim
znajomym i bliskim drogą pocztową.
 Warsztaty rękodzieła artystycznego - dekoracje świąteczne pt. „ Choinka”
8.12.2020 roku odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego - choinki z makronu, szyszek
i orzechów.
 Podziękowanie za 1%
Harcerze z 21 DH ,,Agapa-Pomocna dłoń" im. ks. Kazimierza Lutosławskiego działający
przy M-GOK Jedwabne wykonali i zaprezentowali plakat, w którym podziękowali
Wszystkim swoim darczyńcom za 1 %.
 Warsztaty malarskie - online
2, 9, 16 i 30 grudnia 2020 roku na profilu Facebook M-gok Jedwabne powstały obrazy:
„Róża", „Drzewa przeglądające się w wodzie", „Zima w górach" i „Mgła w lesie".
Na zajęciach omawiane były zagadnienia związane z obserwacją i analizą malowanego
obiektu. Omówiono techniki malarskie, laserunek oraz lawowanie. Poruszana była sprawa
praw autorskich zdjęć wykorzystywanych do malowania obrazu. Prezentowano sylwetki oraz
dzieła znanych artystów malarzy: Vincenta van Gogha i jego „Słoneczniki”, Zbigniew
Kopania „Peonie”, Olga Boznańska „Dziewczynka z białymi chryzantemami”, Sandro
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Botticelli „Narodziny Venus” Podczas grudniowych warsztatów omawiano symboliczne
znaczenie malowanych obiektów i zjawisk: kwiat, motyl, woda. W dniu 23 grudnia 2020 roku
na profilu został umieszczony film poklatkowy z życzeniami świątecznymi.
 Warsztaty rękodzieła artystycznego - Ozdoba świąteczna - bombka
23 grudnia na warsztatach powstały ozdoby świąteczne, prezent, a może po prostu czas
spędzony na wspólnym tworzeniu bombek.

XIII EDUKACJA
W Gminie Jedwabne funkcjonują dwie placówki oświatowe. W Jedwabnem wszystkie
rodzaje funkcjonujących szkół skupione są w Zespole Szkół Samorządowych. Drugą
placówką oświatową na terenie Gminy Jedwabne jest Szkoła Podstawowa w Nadborach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JEDWABNEM
W Jedwabnem w 2020 r. funkcjonowała 1 szkoła podstawowa, 1 szkoła branżowa, 1 liceum
ogólnokształcące oraz 1 punkt przedszkolny.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały się następująco:
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem: 12 266,63zł
- Branżowa Szkoła I stopnia w Jedwabnem: 11 096,56zł
- Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem: 41 887,14zł
- Punkt Przedszkolny w Jedwabnem: 4 288,03zł
Wydatki gminne na oświatę wynosiły: 5 594 103,77 zł
We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło:
 8 uczniów liceum ogólnokształcącego, 35 uczniów w szkole branżowej,
 328 uczniów szkoły podstawowej,
 86 uczniów punktu przedszkolnego,
41

 39 uczniów grup ,,0”.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego – 496 uczniów,
a dodatkowego języka obcego – rosyjskiego – uczyło się 152 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy Szkoły Podstawowej w Jedwabnem uczęszczało w 2020 r. średnio 19 osób.
Najwięcej w klasie VIa – 25 uczniów, najmniej w klasie Vb – 14 uczniów.
Do jednej klasy Branżowej Szkoły I stopnia w Jedwabnem uczęszczało w 2020 r. średnio 12
osób. Najwięcej w klasie I BS – 21 uczniów, najmniej w klasie III BS – 6 uczniów w klasie.
Do jednej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem uczęszczało średnio w 2020
roku 8 osób. Do jednego oddziału Punktu Przedszkolnego uczęszczało średnio w 2020 r. 22 uczniów.
W Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem było 42,23 etatu nauczycielek
i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) i 5 etatów w Punkcie Przedszkolnym
w Jedwabnem.
W Branżowej Szkole w Jedwabnem zatrudniono od stycznia do sierpnia było 2,68
etatu, natomiast od września do grudnia 3,56 etatów nauczycielek i nauczycieli

(w

przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 0,56 etatu
nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 0,44 etatu nauczycieli mianowanych, 2,56 etatu
nauczycieli dyplomowanych.
W Liceum Ogólnokształcącym w Jedwabnem od stycznia do sierpnia było 3,72 etatu,
natomiast od września do grudnia 4 etaty nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na
pełne etaty), w tym 0 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 1 etat nauczycielek/nauczycieli
kontraktowych, 1 etat nauczycieli mianowanych, 2 etaty nauczycieli dyplomowanych.
W Szkole Podstawowej (w tym oddział ,,0’) w Jedwabnem od stycznia do sierpnia
było 35,83 etatu, natomiast od września do grudnia było 34,67 etatu nauczycielek
i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 1,5 etatu nauczycielek/nauczycieli
stażystów, 4 etaty nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 3,56 etatu nauczycieli
mianowanych, 25,61 etatu nauczycieli dyplomowanych.
W Punkcie Przedszkolnym w Jedwabnem było od stycznia do grudnia
5

etatów

nauczycielek

i nauczycieli

(w

przeliczeniu

na

pełne

etaty),

w tym

0 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 1 etat nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 2 etaty
nauczycieli mianowanych, 2 etaty nauczycieli dyplomowanych.
W Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem w ciągu 2020 r. zatrudniono 42,29 etatu
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela
przypada średnio 10 uczennic i uczniów.
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W Punkcie Przedszkolnym w Jedwabnem w ciągu 2020 r. zatrudniono średnio 5 etatów
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na Jedną nauczycielkę przypada średnio 17
uczennic/uczniów.
W 2020 r. uczennica klasy VIIIa uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Matematyki.
Nie miały miejsca egzaminy maturalne z uwagi na brak uczniów liceum.
Nie było osób w wieku 18-24 z wykształceniem, co najmniej gimnazjalnym, które
nie kontynuowały nauki.
Uczennic i uczniów, stanowiących 46% wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły
za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.
Z kolei w 2020r. szkoły ukończyły 47 osoby (w tym 6 uczniów szkoły branżowej i 41
uczniów szkoły podstawowej).
Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 0 uczennic i uczniów.
W Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem w 2020 r. funkcjonowała biblioteka.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 20.668 woluminów, zaś na koniec roku –
23.402 woluminy. W przeliczeniu na 1 ucznia, łączna liczba woluminów wynosiła 71 na
dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 80 na dzień 31 grudnia 2020 r. W 2020 r. biblioteka zapewniła
możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD. Zbiory audiowizualne w 2020 r. pozostały
w niezmienionej ilości.
W ciągu roku z usług biblioteki szkolnej skorzystało 291 uczniów, którzy skorzystali łącznie
z 2262 woluminów.
Biblioteka szkolna zatrudniała od 1 stycznia do 31 sierpnia 3 pracowników, natomiast od
1 września do 31 grudnia 2 pracowników. Biblioteka zapewniała katalogi on-line.
W 2020 r. biblioteki zorganizowały następujące wydarzenia:
 przygotowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych i pięknego czytania
dzieciom,
 głośne czytanie wybranym klasom przez zaproszonych gości,
 projekcja filmu dla dzieci z punktu przedszkolnego,
 przygotowywanie wystaw i gazetek okolicznościowych,
 współorganizacja warsztatów dekorowania pierników,
 pasowanie na czytelnika,
 akcja promująca czytanie ,,Ferie z książką”,
 praca zdalna z uczniami.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH

Szkoła Podstawowa w Nadborach składa się z :
 oddziału pięciolatków

- 8 osób

 oddziału przedszkolnego „0”

- 4 osoby

 klas I-VIII

- 36 osób

Razem :

- 48 uczniów

W szkole zatrudnionych było 15 nauczycieli i dwóch pracowników obsługi.
Szkoła uczestniczyła w kilku projektach edukacyjnych a mianowicie:
*„Program dla szkół „
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej programu dla
szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576) i Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku
szkolnym 2020 /2021 Szkoła Podstawowa w Nadborach kontynuowała udział. W okresie
nauki zdalnej dostawa została wstrzymana, po powrocie uczniów kl. I-III do nauki w trybie
stacjonarnym uczniowie z tych klas otrzymywali komponenty owocowo – warzywne
i mleczne.
*„Trzymaj formę”.
Program propagujący zdrowy styl życia, promujący zbilansowane odżywianie oraz
aktywnością fizyczną. Program skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkół
podstawowych.
* ”Nie pal przy mnie, proszę”.
Adresaci programu:
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Cele szczegółowe programu:
 uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z
biernym paleniem
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 wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy
nich palą
* „Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę
w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia,
uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na
drodze, w Internecie i w czasie zabawy.
* „Dentobus, mobilny gabinet stomatologiczny”:
 przegląd stomatologiczny,
 fluoryzacja,
 lakowanie zębów,
 zdjęcie RTG,
 zapobieganie próchnicy,
Program realizowany przez 3 lata.
*„Cyberprzemoc w sieci”.
Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu,
jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę. Celem zajęć jest zwrócenie
uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu,
związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich
ofiary, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, powinno być
wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania
w sytuacjach cyberprzemocy.
* Program doposażenia klasopracowni przedmiotów ścisłych. Szkołę wyposażono w:
 4 tablice interaktywne,
 12 krzesełek i stolików dla uczniów klas młodszych,
 12 krzesełek i stolików dla uczniów klas starszych,
 4 biurka dla nauczycieli,
 6 radioodtwarzaczy,
 wyposażenie do klasy biologicznej,
 wyposażenie do klasy fizycznej,
 wyposażenie do klasy chemicznej.
*Program „Mała książka, wielki człowiek”

45

Podczas „Ślubowania” kl. I otrzymała nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze w skład których
wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów
„Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.
* Szkoła działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki. W I półroczu zajęcia
indywidualne zorganizowane zostały dla jednego ucznia posiadającego orzeczenie, 2 uczniom
przyznano po 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, 11 uczniów korzysta również z 2 godz.
tygodniowo zajęć logopedycznych oraz prowadzone są zajęcia grupowe dla pięciolatków.

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
Na nauczanie indywidualne otrzymaliśmy kwotę - 638zł, za co zostały zakupione pomoce,
gry, książki i ćwiczenia.
Rok szkolny 2020/ 2021 zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
 kółko historyczne dla klas V– 6 uczniów,
 z języka angielskiego dla klas VII– 3 uczniów,
 matematyczne dla uczniów klasa VIII – 3 uczniów,
 język polski dla uczniów klas IV - 3 uczniów.
W zakresie pomocy w przezwyciężaniu specyficznych trudności w nauce szkoła prowadziła
w roku szkolnym 2020/ 2021 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 matematyka klasy II-III – 8 uczniów,
 język polski dla uczniów klas IV - 3 uczniów,
 matematyka klasa V – 4 uczniów,
 matematyczne klasa II-III- 3 uczniów.
Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Nadborach prowadzone są od
września 2020 r w wymiarze czterech godzin tygodniowo. W szkole prowadzone są raz
w tygodniu zajęcia grupowe w grupie 5 - latków oraz zajęcia indywidualne. Do zajęć
indywidualnych zakwalifikowano 10 uczniów z klas 0-VIII. Zajęcia odbywały się zgodnie
z tygodniowym planem zajęć i systematycznie są dokumentowane w dzienniku zajęć
lekcyjnych. Zajęcia indywidualne otrzymał 1 uczeń. Zajęcia odbywały się w wymiarze 10
godzin tygodniowo.
Rozwojowi czytelnictwa w szkole służą działania:
 prowadzenie lekcji czytelniczych,
 pedagogizacja rodziców,
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 „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów”
 udostępnienie zasobów czytelniczych rodzicom (księgozbiór był udostępniany
4 godziny w tygodniu, a także na prośbę czytelników).
W ramach upowszechniania czytelnictwa zorganizowano kiermasz książek przy współpracy
z Hurtownią i Księgarnią Taniej Książki - Tuliszków. Przygotowywano wystawki książek
i gazetki rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów.
W ramach działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią:
 zapoznano uczniów z regulaminami sali komputerowej, świetlicy i biblioteki,
 program „ Cyberprzemoc w sieci”,
 została przeprowadzona próbna ewakuacja w szkole,
 zapoznano z przepisami p-poż.,
 uczniowie brali udział w konkursach plastycznych organizowanych przez KRUS:
„Bezpiecznie na wsi”, „ Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Celem konkursu
jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych
zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz
popularyzowanie

wykazu

czynności

szczególnie

niebezpiecznych

związanych

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
W zakresie poczucia własnej wartości i kształtowania postawy szacunku i zrozumienia
wobec odmienności szkoła podjęła następujące działania:
 promowanie własnej wartości i umiejętności dokonywania trafnych wyborów na
zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych,
 stosowanie się do praw i obowiązków ucznia panujących w szkole,
 tolerancja i dyskryminacja – tematyka zajęć lekcyjnych i godzin wychowawczych,
 wszyscy uczniowie otrzymują jednakowe prezenty podczas, Dnia Chłopaka, Dnia
Kobiet,
 udział w akcja charytatywnych „Góra grosza”,
 zbieranie nakrętek na wózek dla dziecka niepełnosprawnego,
 Program „Szlachetna paczka”- zbieranie produktów, ubrań, zabawek, pieniędzy dla
rodzin najbiedniejszych (pomoc dwóm rodzinom),
 udział w III edycji Akcji „Razem na Święta”,
 kiermasz ze świątecznymi ozdobami.
W ramach kultywowania tradycji patriotycznych w szkole odbyły się:
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 program „Narodowe Święto Niepodległości „w ramach uczczenia 102 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę (online), za którego organizację szkoła
otrzymała podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej.
 udział w akcji Szkoła Pamięta - za udział w tym programie również szkoła otrzymała
podziękowanie od MEN.
 Program „Do hymnu” - szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji " Szkoła do
hymnu" i o godz. 11.11 uroczyście odśpiewano Hymn Narodowy.
 uroczysty apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji Związku
Radzieckiego na Polskę - w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła
pamięta",
 tematyka zajęć lekcyjnych związana z kształtowaniem postawy patriotycznej,
 gazetki tematyczne.
W ramach ochrony przyrody przed zagrożeniem szkoła podejmowała działania:
 Czyste powietrze,
 segregacja odpadów – tematyka zajęć lekcyjnych,
 gazetki tematyczne,
 zbieranie elektrośmieci.
W celu wzmacniania więzi rodzinnych szkoła podejmowała następujące działania:
 wspólne pieczenie ciast i ciasteczek w kl-II
 organizacja Dnia Babci i Dziadka- internetowo
 udział rodziców w organizacji imprez i uroczystości szkolnych: ślubowanie klas I,
Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka.
W celu rozbudzania poczucia więzi ze społecznością szkolną i środowiskową szkoła
podejmowała działania:
 rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów - Narodowe Czytanie 2020.
Zajęcia świetlicowe.
Zajęciami objętych zostało 32 uczniów z klas 0 –VIII i przedszkola. Są to uczniowie, którzy
dojeżdżają do szkoły autobusem. Zajęcia świetlicowe od 01. 09. do 19.10.2020 r. odbywały
się w godzinach od 13.00–15.35. Celem działalności naszej świetlicy było przede wszystkim
zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą
funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję
twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staraliśmy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci
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współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Dzieciom
przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Były
to zajęcia: plastyczne, techniczne, gry i zabawy, ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia
integrujące grupę, zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne,
Szkoła współpracowała z instytucjami – partnerami szkoły:
Policja, Sanepid, parafia w Burzynie, Ośrodek Zdrowia w Jedwabnem: - pielęgniarka
szkolna- bilanse uczniów, GOPS w Jedwabnem - zakup piłek na zajęcia w-f, doposażona
została świetlica, w gry, kredki i inne pomoce na kwotę – 1000 zł. ze środków pomocy
przeciw alkoholowej; OSE - podłączenie szkoły do Internetu szerokopasmowego, otrzymanie
25 tabletów, Urząd Miejski w Jedwabnem: - dofinansowanie do projektów edukacyjnych,
wyposażenie szkoły podczas nauki zdalnej w laptopy, -promocja szkoły na stronie
internetowej gminy. Rada Rodziców- udział w życiu szkoły. Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 1 w Łomży - badanie uczniów z trudnościami w nauce (rozpoznanie rodzaju
i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni.
Udział w konkursach:
 Miejsko

–

Gminny

Ośrodek

Kultury

w

Jedwabnem

w konkursach: - VI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej – online,

-

udział
uczennica

otrzymała wyróżnienie.
 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - udział w Konkursie plastycznym
„Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę?”.
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - konkurs plastyczny pt. ”Bezpiecznie
na wsi Nie Ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.
 Gmina Piątnica - XXV Nadnarwiański Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
– Piątnica 2020

XIV OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem w 2020 roku dysponowana była przez stanowisko
kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łomży do 38 zdarzeń, z czego 23 wyjazdy to
pożary, 14 wyjazdów to miejscowe zagrożenia, 1 wyjazd to alarm fałszywy.
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W chwili obecnej OSP Jedwabne liczy 27 członków, z czego 17 członków wyznaczonych do
zadań operacyjno-technicznych tj. spełniających wymagania bezpośredniego udziału w
działaniach ratowniczych (posiadających odpowiedni wiek, przeszkolenie pożarnicze wraz z
przeszkoleniem bhp, aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW. Szkolenie
podstawowe strażaka ratownika posiada 17 druhów, szkolenie dowódców 5 osób, szkolenie
kwalifikowanej pierwszej pomocy 5 ratowników. Szkolenie z zakresu ratownictwa
technicznego posiada 11osób.
W 2020 nasza jednostka otrzymała dofinansowanie:
 z budżetu Gminy Jedwabne 193 000,00
 z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek
OSP – 35 000,00
 od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości
bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego - 5 000,00.
 darowizna od firmy Horpol – 1 570,00
 darowizna od Biebrzańskiego Parku Narodowego – 11 256,00
Na wyposażeniu OSP znajdują się dwa samochody: Volvo oraz Mercedes, łódź ratownicza
oraz sprzęt do ratownictwa drogowego jak i niezbędny sprzęt do przeprowadzania akcji
ratowniczo-gaśniczych.

XV RADA MIEJSKA
Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Podejmują
rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprze wybory i referendum) lub za
pośrednictwem organów gminy. Organami Gminy Jedwabne są:
 Rada Miejska w Jedwabnem – jako organ stanowiący i kontrolny.
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 Burmistrz Jedwabnego – jako organ wykonawczy.
W skład Rady Miejskiej w Jedwabnem wchodzi piętnastu radnych. Pracą rady kieruje


Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Górski;

przy pomocy


Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Zbigniewa Bagińskiego.

Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Rada
kontroluje działalność Burmistrza Jedwabnego oraz gminnych jednostek organizacyjnych:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem;
 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem;
 Biblioteka Publiczna w Jedwabnem;
 Szkoła Podstawowa w Nadborach;
 Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem.
Do

realizacji

zadań,

określonych

ustawą

z

dnia

08

marca

1990

roku

o samorządzie gminnym, Rada powołała ze swojego grona komisje stałe:
 Komisja Rozwoju,
 Komisja Rewizyjna, Skarg, Wniosków i Petycji.
W 2020 roku Przewodniczący zwołał 8 sesji Rady. Zwoływane były sesje zwyczajne
i nadzwyczajne. Sesje nadzwyczajne zwołane zostały na wniosek Burmistrza Jedwabnego,
złożony na podstawie przysługującego uprawnienia na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Nie było sesji nadzwyczajnych, zwołanych na
wniosek radnych. Zwołanie sesji nadzwyczajnej wynikało każdorazowo z zaistniałej nagłej
potrzeby podejmowania działań, wymagających pilnych i jednocześnie ważnych dla dobra
mieszkańców lokalnej społeczności decyzji. Tego typu sytuacje były zawsze doskonałym
obrazem współdziałania organu wykonawczego z organem stanowiącym, a jednocześnie
obrazem chęci i woli radnych do budowania pozytywnego wizerunku rady, jako organu
kolegialnego. W 2020 roku współpraca organów gminy w tym zakresie przebiegała na
zasadzie zrozumienia i woli wzajemnej współpracy.
Sesje Rady Miejskiej w Jedwabnem odbywają się z przy udziale sołtysów sołectw Gminy
Jedwabne. Gmina skupia na swoim obszarze 46 jednostek pomocniczych. Z przykrością
należy stwierdzić, że na koniec 2020 roku aż w sześciu sołectwach naszej gminy, mieszkańcy
nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie wyboru swojego przedstawiciela. Sołtys jest
osobą, która poprzez swoją społeczną działalność, uczestnictwo w obradach organów
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kolegialnych gminy, jest głosem mieszkańców przed radą, wójtem w sprawach dotyczących
zaspokajania ich zbiorowych potrzeb.
Radni Rady Miejskiej w Jedwabnem przyjęli w 2020 roku łącznie 61 uchwał. Każdy
projekt uchwały był zawsze omawiany przez radnych uczestniczących w posiedzeniach
Komisji Rozwoju. W skład Komisji Rozwoju wchodzą wszyscy radni Rady Miejskiej
w Jedwabnem. Jest to bardzo dobra praktyka, która pozwalała na zapoznanie się w czasie
posiedzenia, przez każdego z radnych, ze wszystkimi projektami uchwał, ich omówienie,
przyjmowanie proponowanych zmian i poprawek. Wielokrotnie radni w trakcie posiedzenia
Komisji Rozwoju podejmowali decyzję o wycofaniu z porządku sesji projektu uchwały,
wskazywali obszary i zagadnienia wymagające ich zdaniem głębszej analizy. Wszystkie tego
typu działania wpływały pozytywnie na proces tworzenia przez Radę Miejską w Jedwabnem
przepisów prawa miejscowego w stopniu pozwalającym uniknąć ich uchylania przez organy
nadzoru.
Transmisje z obrad sesji, protokoły, uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem dostępne
są na stronie internetowej BIP Gminy Jedwabne.

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