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1. Wprowadzenie  

Strategia rozwoju Gminy Obryte jest podstawowym dokumentem określającym priorytety 

rozwojowe i kierunki działań operacyjnych Gminy do 2025 roku.   

Zawiera ponadto informacje i zalecenia na temat sposobu wdrażania, finansowania, 

monitorowania oraz przyszłej oceny działań realizowanych w ramach poszczególnych celów 

strategicznych. 

Strategia jest dokumentem otwartym, który powinien być aktualizowany i uzupełniany, w 

odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz analizę szans i 

zagrożeń rozwojowych.  

2. Deklaracja misji i wartości Gminy 

Podstawową zasadą i racją istnienia wspólnoty samorządowej jest dbałość o stabilny rozwój  

wspólnoty samorządowej, wzrost zamożności mieszkańców gminy oraz poprawę jakości ich 

życia.  

Gmina jest miejscem, w którym mieszkańcy, przedsiębiorcy i osoby czasowo przebywających 

w gminie, znajdują konkurencyjne warunki realizacji ich potrzeb bytowych, społecznych, 

kulturowych i ekonomicznych. 

Zarządzających Gminą i aktywnych członków społeczności lokalnej cechuje wytrwałość w 

ujawnianiu i pełnym wykorzystywaniu potencjału społecznego i gospodarczego Gminy. 

3. Problemy i wyzwania strategiczne 

Diagnoza przeprowadzona na podstawie ankiet i analiz eksperckich wykazała następujące 

wyzwania strategiczne, które powinny być rozwiązywane bądź przez Gminę bądź przez 

podmioty gospodarcze lub mieszkańców w poszczególnych sektorach życia społecznego i 

gospodarczego. 

Rys. 1. Wyzwania strategiczne Gminy Obryte 
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Tabela 1. Najistotniejsze wyzwania strategiczne dla gminy Obryte 

 
WYZWANIA STRATEGICZNE 

GOSPODARKA 

 Stymulowanie wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców  

 Identyfikacja i uzbrajanie terenów celem poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 

w wybranych sektorach gospodarki (np. tzw. srebrnej i zielonej ekonomii) 

 Zwiększenie oferty i poprawa warunków obsługi osób przyjeżdżających do 

gminy w celach turystyczno-rekreacyjnych  

 Specjalizacja rolnictwa i wzmacnianie pozycji rynkowej rolników - 

przeciwdziałanie pogarszaniu się sytuacji ekonomicznej oraz słabości  

konkurencyjnej gospodarstw rolnych  

 Zapewnienie dobrej jakości dróg i dostępności usług transportu zbiorowego, 

celem zwiększenia mobilności transportowej i komunikacyjnej 

 Skuteczna promocja gospodarcza gminy 

Ograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia w gminie lub jej bezpośrednim 

sąsiedztwie oraz niedostatek oferty inwestycyjnej będą mieć negatywny wpływ na 

migrację młodych i lepiej wykształconych osób oraz na niechęć do osiedlania się 

potencjalnie nowych mieszkańców 

Problemy rozwoju gospodarczego mogą zostać wzmocnione przez pogarszający 

się stan finansów publicznych, przerzucanie części przyrostu długu publicznego 

na gminy, zmiany prawa podatkowego oraz prowadzenie polityki zmniejszania 

wsparcia dla małych gmin wiejskich celem ich konsolidacji w większe JST. 

 
SPOŁECZEŃSTWO 

 Integracja mieszkańców i wzmacnianie relacji sąsiedzkich, także w wymiarze 

międzypokoleniowym i tworzenia środowisk aktywizacji społeczno-

zawodowej  

 Rozwój usług społecznych, szczególnie związanych z poprawą 

konkurencyjności w zakresie edukacji ogólnej i kierunkowej 

(przedsiębiorczość, praca zespołowa, edukacja historyczno-kulturowa, nowe 

kwalifikacje zawodowe), usług zdrowotnych, kultury  fizycznej i spędzania 

wolnego czasu 

 Rozszerzenie zakresu współpracy gminy z organizacjami społecznymi oraz 

innymi JST, w tym w zakresie kultywowania i promowania dziedzictwa i 

kultury lokalnej 

Problemy dotyczące integracji społecznej oraz jakości niektórych usług 

społecznych mogą mieć negatywny wpływ  na  atrakcyjność gminy jako miejsca 

zamieszkania oraz osiedlania się nowych mieszkańców. 



Strategia rozwoju Gminy Obryte na lata 2016-2025 

6 
 

 

 
WYZWANIA STRATEGICZNE 

OFERTA 
CYWILIZACYJNA 
MIESZKALNICTWO 

 Uzbrajanie terenów w infrastrukturę komunalną oraz związaną z 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, celem wzrostu atrakcyjności 

dla inwestycji mieszkaniowych, społecznych,  gospodarczych i rekreacyjnych 

 Poprawa  stanu dróg gminnych i wewnętrznych oraz dróg powiatowych 

 Modernizacja infrastruktury i stała poprawa dostępności, niezawodności i 

jakości usług kanalizacyjnych i wodociągowych, z uwzględnieniem potrzeb 

sezonowych  

 Zapewnienie  wystarczających rezerw wody na cele bytowe i gospodarcze, 

 Rozwój infrastruktury służącej kulturze fizycznej, rekreacji czynnej i szerokiej 

ofercie produktów edukacyjno-turystycznych w oparciu o potencjał 

środowiskowy i krajobrazowy 

 Zapewnienie połączeń komunikacyjnych gminy, szczególnie z 

ponadlokalnymi ośrodkami  miejskimi oraz aglomeracją warszawską 

Problemy dotyczące standardów cywilizacyjnych, mogą negatywnie wpływać na 

migracje, atrakcyjność mieszkaniową i pobytową, inwestycje komercyjne oraz 

przedsiębiorczość lokalną 

 
ZARZĄDZANIE, 
PROMOCJA I 
WIZERUNEK 
GMINY 
 
 
RELACJE 
ZEWNĘTRZNE 

 Opracowanie polityki informacyjnej i planu promocji gminy, w celu 

zwiększenia jej rozpoznawalności dla inwestorów, a także jako atrakcyjnego 

miejsca do osiedlania się,  pobytu, uprawiania sportu i rekreacji 

 Zaspokojenie oczekiwań społecznych dotyczących szerokiego informowania  

o planach i działaniach samorządu  

 Wzrost ilości przedsięwzięć w zakresie usług społecznych i przedsiębiorczości 

lokalnej oraz inwestycji realizowanych we współpracy z innymi JST, 

partnerami społecznymi  i prywatnymi 

Problemy dotyczące systemu promocji i komunikacji oraz braku partnerstw 

celowych, realizujących wspólne cele rozwojowe mogą mieć negatywny wpływ na 

konkurencyjność gminy i jej rozpoznawalność jako atrakcyjnego miejsca do 

zamieszkania, przebywania oraz rozwoju przedsięwzięć komercyjnych 
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4. Interesy i założenia strategiczne (na podstawie analiz uwarunkowań 
rozwojowych oraz kluczowych sił napędowych wzrostu)         

Gmina Obryte opiera koncepcję swojego rozwoju na synergicznym wykorzystaniu 
następujących potencjałów wzrostu: 

Tabela 2. Potencjały wzrostu gminy Obryte 

* zielona ekonomia – działalność gospodarcza i społeczna ukierunkowania produkcję dóbr i 
świadczenie usług opartych o długoterminowe, zrównoważone wykorzystywanie zasobów 
środowiskowych i naturalnych. Zielona ekonomia w sposób naturalny może być gospodarczo 
powiązana z rozwojem  rolnictwa ekologicznego.  
** srebrna ekonomia – działalność gospodarcza i społeczna ukierunkowania na świadczenie 
zintegrowanych usług skierowanych do osób w wieku starszym. 

Czynnik (potencjał) Wykorzystanie czynnika 

POŁOŻENIE 
GEOGRAFICZNE 

Wykorzystanie względnej bliskości aglomeracji warszawskiej 
oraz dogodnego położenia względem Pułtuska i Wyszkowa, a 
także rzeki Narew i względnej bliskości Zalewu Zegrzyńskiego 
� wpływ na rozwój mieszkalnictwa, form pobytu czasowego 
(czynnego i biernego), rozwój tzw. zielonej* i srebrnej 
ekonomii**, rozwój przedsiębiorczości z uwagi na bliskość 
rynków zbytu produktów i dostarczania usług  

STRUKTURA GOSPODARKI  
W POWIĄZANIU Z 
POTENCJAŁEM 
ŚRODOWISKOWYM 

Rozwój rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego w oparciu o 
grupy producenckie i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolnego 
oraz „czysty” przemysł, w powiązaniu z rozwojem w nowych 
sektorach gospodarki, ukierunkowanych na zdrowy tryb życia i 
opiekę nad osobami starszymi  

Wpływ na dostępność do nowo kreowanych „czystych” i  
bazujących na czystym środowisku miejsc pracy, edukacji i 
innych usług społecznych   

Możliwy wzrost liczby mieszkańców i osób przebywających 
czasowo (lub docelowo) na terenie Gminy 

POTENCJAŁ 
ŚRODOWISKOWY 

Zapewnienie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 
szczególnie w sektorach rolnictwa ekologicznego, zielonej oraz 
srebrnej ekonomii  

POTENCJAŁ KULTUROWY 
I SPOŁECZNY  

Poprawa integracji społecznej i wykorzystanie potencjału 
społecznego i gospodarczego w oparciu o wspólnotę oraz 
dziedzictwo kulturowe kurpiowszczyzny, w powiązaniu z 
integracją społeczną i usługami społecznymi świadczonymi na 
wysokim poziomie i ciągle doskonalonymi oraz rozwojem 
przedsiębiorczości lokalnej 
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Kluczowymi czynnikami rozwoju Gminy będą: położenie geograficzne i jej walory 

przyrodnicze, które będą miały wpływ na rozwój specjalistycznych produktów i usług 

w sektorze rolnym, jak też w nowych, rozwijających się sektorach gospodarki, 

związanych m.in. z wykorzystaniem potencjału czystego środowiska oraz zmianami w 

strukturze wiekowej społeczeństwa.  

Innym kluczowym czynnikiem rozwoju będzie wykorzystanie w aspekcie społecznym i 

komercyjnym dziedzictwa kulturowego i materialnego kurpiowszczyzny oraz wzrost 

integracji i przedsiębiorczości społecznej opartej o wspólne wartości kulturowe oraz 

długoterminową wizję rozwoju  lokalnego. 

Skuteczność strategiczna Gminy, bazująca na naturalnych fundamentach wzrostu 

powinna wypełnić wszystkie ważne, podstawowe potrzeby społeczne: dostępu do 

pracy, mieszkania, usług komunalnych i społecznych oraz dostępności i jakości 

spędzania wolnego czasu. 

 
Rys. 2. Założenia strategiczne dla Gminy Obryte  
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1.  

1. Przedmiotem działań strategicznych organów samorządowych powinno być 

maksymalizowanie korzyści wynikających z położenia i potencjału środowiskowego 

Gminy. 

Czynnik położenia geograficznego (bliskość Warszawy, Pułtuska i Wyszkowa) i zarówno 

walory, jak i ograniczenia środowiskowe (NATURA 2000, Puszcza Biała, Dolina Narwi, 

Nadbużański Park Krajobrazowy) determinują oddziaływanie innych czynników wzrostu  –

ze względu na: 

a. dostępność warszawskiego i podwarszawskiego rynku pracy,  

b. potencjał tego rynku dla osiedlania się nowych mieszkańców i napływu osób 

korzystających sezonowo lub docelowo z pobytu na terenie Gminy (właściciele 

działek rekreacyjnych oraz osoby uprawiające turystykę czynną), 

c. potencjał rozwojowy dla rozwoju infrastruktury i zintegrowanych usług 

ukierunkowanych na osoby starsze, m.in. w ramach sektora tzw. srebrnej 

ekonomii, 

d. potencjał dla rozwoju tzw. zielonej ekonomii. 

2. Intensyfikacja rozwoju nieuciążliwego przemysłu i usług, w tym specjalizacja i 

konsolidacja produkcji rolnej, powiązana z rozwojem małego przetwórstwa rolno-

spożywczego i drobnej wytwórczości - w oparciu o strategiczne planowanie 

przestrzenne i pełne wykorzystanie terenów inwestycyjnych na obszarze gminy może 

pozytywnie oddziaływać na atrakcyjność osadniczą gminy, i w dużej mierze ma wpływ 

na wskaźniki migracyjne. 

3. Oferta dla inwestycji mieszkaniowych, i budownictwa pobytowo-rekreacyjnego, 

powiązana z ofertą edukacyjną i kulturową w związku z ogólnokrajowymi trendami 

osiedlania się na obszarach funkcjonalnych wokół miast i aglomeracji w miejscach o 

dobrych połączeniach komunikacyjnych i dobrej jakości usług komunalnych, 

społecznych i administracyjnych, powinna mieć decydujący wpływ na stawanie się 

przez gminę Obryte nowoczesnym ośrodkiem osadniczym i miejscem wypoczynku.  
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5. Wybory strategiczne - wizja Gminy w 2025 roku 

Wizja rozwoju Gminy opiera się na następujących wyborach strategicznych: 

 Wybory strategiczne do 2025 roku  
Chcemy, aby Obryte były Gminą, którą charakteryzuje: 

GOSPODARKA 
 

1. Rozwój gospodarczy bazujący na wykorzystaniu atutów położenia i 
czystego środowiska 
2. Zwiększająca się oferta lokalnych atrakcyjnych miejsc pracy  
3. Łatwość dostępu do miejsc pracy w innych ośrodkach  
4. Stabilna dynamika rozwoju  inwestycji, budownictwa 
mieszkaniowego, pobytowego i rekreacyjnego 

SPOŁECZEŃSTWO 

1. Wysoka integracja społeczna budowana na wspólnej wizji rozwoju i 
kulturze lokalnej  
2. Konkurencyjna jakość edukacji szkolnej, oferty zajęć pozalekcyjnych 
oraz edukacji zwiększającej konkurencyjność mieszkańców na rynku 
pracy, także w nowych obszarach gospodarki lokalnej  
3. Wysoka jakość i dostępność innych usług społecznych, w tym 
zdrowotnych  

OFERTA CYWILIZACYJNA 
MIESZKALNICTWO 

1. Bogata oferta terenów dla inwestycji mieszkaniowych, 
przedsięwzięć komercyjnych (np. osiedla dla seniorów) i rekreacyjnych  
2. Dobre połączenia komunikacyjne z ośrodkami miejskimi 
3. Dobry stan dróg gminnych i powiatowych 
4. Wysoka jakość i dostępność usług komunalnych i administracyjnych  
5. Rozwijanie oferty spędzania wolnego czasu – w zakresie wydarzeń 
kulturalnych, rekreacji i sportów amatorskich 
6. Dbałość o utrzymanie i poprawę stanu środowiska naturalnego 
7. Dobra dostępność usług opartych o technologie informacyjno-
komunikacyjne (TIK) 

ZARZĄDZANIE (STRATEGIA I 
PLANOWANIE), PROMOCJA 
ORAZ RELACJE 
ZEWNĘTRZNE 

1. Wysoka jakość zarządzania rozwojem i działaniami operacyjnymi 
gminy  w oparciu o wieloletnie planowanie i prognozowanie 
finansowe  
2. Partnerska współpraca z innymi podmiotami publicznymi, 
społecznymi i prywatnymi, szczególnie w realizacji zadań w obszarach:  
- inwestycji infrastrukturalnych  
- transportu zbiorowego 
- świadczenia usług komunalnych i społecznych 
- przedsiębiorczości 
3. Aktywna promocja i budowanie wizerunku gminy w wymiarze 
regionalnym 
4. Rozwój kontaktów krajowych i międzynarodowych, szczególnie z 
samorządami mającymi doświadczenie w kultywowaniu i rozwijaniu 
lokalnego dziedzictwa materialnego i kulturowego  

 



Strategia rozwoju Gminy Obryte na lata 2016-2025 

11 
 

6. Cele strategiczne i operacyjne oraz działania i projekty realizacyjne  

Strategia rozwoju Gminy Obryte stanowi logiczny i uporządkowany zestaw celów, działań i projektów operacyjnych bazujący na dokonanych, po wnikliwych 

analizach, przyjęciu założeń oraz dokonaniu wyborów strategicznych.  

Spójność i powiązania koncepcji oraz celów strategicznych są zobrazowane w diagramie poniżej.  

Rysunek 1. Diagram spójności i powiązań koncepcji i celów strategicznych 
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OBSZAR: GOSPODARKA. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

CEL STRATEGICZNY NR 1  
Zwiększanie liczby i jakości lokalnych miejsc pracy oraz rozwój nowych sektorów lokalnej 
gospodarki 

Cel nr 1 dotyczy wzmacniania kondycji gospodarczej gminy i dotyczy rozwoju obecnie funkcjonującej 

działalności osób fizycznych i prawnych, ale także działań na rzecz pozyskania inwestorów zewnętrznych. 

W szczególności dotyczy to inwestycji w dwa nowe sektory: „srebrnej ekonomii” - rozwijającej się 

różnorodnej, zintegrowanej działalności wytwórczej i usługowej, nakierowanej na osoby w wieku 

starszym, ale także obejmującej działania aktywnego włączania tych osób w lokalne życie społeczne a 

nierzadko i w gospodarcze.  

Gmina Obryte ze względu na swoje położenie względem aglomeracji warszawskiej, innych lokalnych 

ośrodków miejskich, jak i ze względu na walory przyrodnicze oraz atrakcyjność cenową gruntów, może 

stać się jednym z centrów rozwoju usług związanych z długotrwałym pobytem i rehabilitacją, 

kierowanych do zamożnych seniorów. Należy jednakże w rozwoju tego sektora uwzględniać 

uwarunkowania i potrzeby dotyczące zapewnienia wykwalifikowanego personelu, co wobec braku 

lokalnych zasobów, wiąże się m.in. z niezbędną poprawą komunikacji zbiorowej dla pozyskania części 

kadry z terenu aglomeracji lub pobliskich miast. Nie rozwiązanie tego problemu będzie kluczową barierą 

rozwojową dla srebrnej ekonomii. 

Drugim z sektorów jest tzw. „zielona ekonomia” - dotycząca m.in. tworzenia miejsc pracy związanych z 

produkcją energii ze źródeł odnawialnych, efektywnością energetyczną, gospodarką wodną, ochroną 

jakości powietrza, odtwarzaniem i zachowaniem różnorodności biologicznej oraz rozwijaniem zielonej 

infrastruktury. Obejmuje ona również działania na obszarach podlegających różnym formom ochrony 

przyrody, m.in. Natura 2000. Potencjał rozwoju rynku pracy w obszarze zielonej ekonomii  jest znaczny i 

co ważne – bardziej niż tradycyjne sektory - odporny na zmiany cyklu koniunkturalnego. Naturalnym 

procesem wydaje się wiązanie zielonej ekonomii z rozwojem „czystego” przemysłu oraz eko-rolnictwa.  

Rozwój przedsiębiorczości w gminie, będzie dotyczył głównie drobnej wytwórczości,  handlu i usług 

adresowanych na rynek zewnętrzny (poza gminą). Sektorem, który może się rozwinąć będzie obsługa 

ruchu turystycznego – przede wszystkim eko-turystyki, turystyki weekendowej (głównie letniej i 

zimowej).  Istotnym elementem lokalnej gospodarki jest rolnictwo, które należy wspierać pod kątem 

różnicowania działalności, jak i  wyspecjalizowanego rozwoju. Nieodłącznie powinien być związany z tym 

rozwój drobnego przetwórstwa produktów rolnych.  
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Cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów operacyjnych i realizację 

następujących działań: 

Cel strategiczny nr 1.  Zwiększanie liczby i jakości lokalnych miejsc pracy oraz rozwój 
nowych sektorów lokalnej gospodarki 

Cel operacyjny 1.1. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości w gminie  

Definicje działań 

1.1.1. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców  

1.1.2. Rozwijanie oferty inwestycyjnej dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych  

1.1.3.  Realizowane ustawicznego kształcenia młodzieży i osób dorosłych w zakresie rozwijania 

kwalifikacji i kompetencji potrzebnych na rynku pracy lub rozpoczęciu własnej działalności 

gospodarczej (wspólnie z sąsiednimi samorządami i instytucjami powiatowymi) 

1.1.4. Wspieranie wzmacniania i kierunkowania działalności gospodarstw rolnych i 

przetwórstwa rolnego 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Przeprowadzenie badania klimatu dla przedsiębiorczości w gminie 

 Ustalenie stałej formuły współpracy  Gminy z przedsiębiorcami, w tym w zakresie informacji 

gospodarczej i promocji, polityki podatkowej, specjalizacji pracowników UG w procedurach  

wspierających przedsiębiorczość i procesy inwestycyjne 

 Utworzenie gminnego zasobu gruntów na potrzeby rozwoju gospodarczego 

 Sukcesywne przygotowywanie terenów do zorganizowanej działalności inwestycyjnej (scalanie i 

podział na działki, rozbudowa sieciowej infrastruktury technicznej i dróg oraz infrastruktury 

informatyczno-komunikacyjnej) 

 Opracowanie oferty inwestycyjnej Gminy, we współpracy z partnerami gospodarczymi oraz 

sąsiednimi gminami wiejskimi, miastem Pułtusk oraz powiatem pułtuskim 

 Analiza możliwości i realizacja przedsięwzięć w ramach PO WER i RPO WM, w zakresie rozwoju 

kompetencji potrzebnych na rynku pracy, wsparcie inicjatyw podmiotów zewnętrznych (PUP, 

LGD, stowarzyszenia, przedsiębiorcy) 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz pracy 

zespołowej wśród młodzieży i dorosłych  mieszkańców gminy 

 Wpieranie działań na rzecz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, zwłaszcza dla absolwentów 

szkół 

 Organizacja i wypromowanie miejsca do sprzedaży i dystrybucji lokalnych produktów 

spożywczych oraz użytku praktycznego, wytwarzanych przez gospodarstwa rolne i 

przedsiębiorców 
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 Wsparcie organizacyjne i doradcze dla procesów różnicowania działalności gospodarczej na 

terenach wiejskich,  w tym wspieranie drobnego przetwórstwa i tworzenia konkurencyjnych 

gospodarstw agroturystycznych  

 Wspieranie przestawienia się gospodarstw rolnych na produkcję metodami ekologicznymi, tzw. 

rolnictwo ekologiczne 

 Wdrożenie instrumentów wsparcia dla gospodarstw podejmujących produkcję ekologiczną lub 

różnicujących działalność, wsparcie w zawiązywaniu grup producentów i działań promocyjnych. 

 

Cel strategiczny nr 1.  Zwiększanie liczby i jakości lokalnych miejsc pracy oraz rozwój 
nowych sektorów lokalnej gospodarki 

Cel operacyjny nr 1.2.  Rozwój nowych branż w gospodarce lokalnej 

Definicje działań 

1.2.1. Wspieranie inwestycji w obszarze „srebrnej ekonomii” 

1.2.2. Wspieranie inwestycji w obszarze „zielonej ekonomii” 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Opracowanie analizy potencjałów, planów rozwoju i promocji gminnej oferty na rzecz tzw. 

„srebrnej ekonomii” 

 Opracowanie i aktualizowanie oferty inwestycyjnej gminy dla podmiotów sektora srebrnej 

ekonomii 

 Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć łączących działalność i doświadczenie pracowników 

OPS, DPS i Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem”, z 

rozwojem srebrnej ekonomii, oraz integracji społecznej ludzi starszych i niepełnosprawnych  

 Opracowanie programu rozwoju zielonej gospodarki na terenie gminy, ze szczególnym 

uwzględnianiem obszaru Natura 2000 oraz powiązań z eko-rolnictwem i agroturystyką  

 Analiza możliwości wykorzystania biomasy i innych paliw ze źródeł odnawialnych (OZE) na 

obszarze gminy, zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej (PGN). 
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Cel strategiczny nr 1.  Zwiększanie liczby i jakości lokalnych miejsc pracy oraz rozwój 
nowych sektorów lokalnej gospodarki 

Cel operacyjny nr 1.3.  Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką wiejską, 
agroturystyką i rekreacją 

Definicje działań 

1.3.1. Identyfikacja lokalnych zasobów materialnych i niematerialnych wspierających tworzenie 
sektora usług turystycznych i rekreacyjnych na terenie gminy 

1.3.2. Wspieranie rozwoju sportów amatorskich, funkcji rekreacyjnej oraz turystyki 
weekendowej i specjalistycznej 

1.3.3. Wspierające tworzenia konkurencyjnych gospodarstw agroturystycznych na terenie 
gminy i pomoc w ich promocji 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Opracowanie programu rozwoju sektora turystycznego i rekreacji na terenie gminy z 

uwzględnieniem dziedzictwa historycznego i lokalnych tradycji  

 Inwentaryzacja materialnych obiektów i niematerialnego dziedzictwa historycznego na 

obszarze gminy oraz identyfikacja osób kultywujących tradycje w wymiarze kulturowym 

i materialnym  

 Właściwe oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo oraz przyrodniczo i 

krajobrazowo. 

 Opracowanie planu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy 

oraz produktów turystycznych, także z uwzględnieniem rzeki Narew  i we współpracy z 

innymi JST 

 Sukcesywna rozbudowa infrastruktury służącej turystyce i rekreacji, w tym tworzenie 

nowych szlaków turystycznych oraz atrakcyjnych tras rowerowych i biegowych  

 Wspieranie programowe i organizowanie szkoleń dla rolników zainteresowanych 

prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych (we współpracy z LGD).   
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OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO 

Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców gminy będzie realizowany poprzez 
następujące cele i działania:  

Cel strategiczny nr 2.  Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców  gminy 

Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie efektywności i skuteczności gminnego 
instytucjonalnego systemu edukacyjnego 

Definicje działań 

2.1.1. Poprawa efektywności systemu zarządzania i finansowania edukacji 

2.1.2. Wzmocnienie potencjału i kompetencji kadr nauczycielskich zarządzających oświatą w 
gminie 

2.1.3. Zwiększenie samodzielności poszczególnych szkół w pozyskiwaniu wsparcia 

zewnętrznego i realizacji projektów 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Opracowanie diagnozy stanu i potrzeb w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi 

w gminie 

 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej i pracowników placówek oświatowych w 

gminie oraz pracowników Gminy realizujących zadania w sferze edukacji w zakresie 

sprawnego i efektywnego zarządzania placówkami 

 Szkolenia w zakresie aplikowania po środki zewnętrzne i zarządzania projektami 

 Nawiązanie współpracy z innymi samorządami w zakresie poprawy oferty edukacyjnej 

oraz wspólnego aplikowania o fundusze zewnętrzne. 

Cel strategiczny nr 2.  Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców  gminy 

Cel operacyjny 2.2. Rozwój oferty edukacyjnej, nowoczesnych metod i narzędzi 
edukacyjnych oraz podniesienie jakości i różnorodności kształcenia 

Definicje działań 

2.2.1. Doskonalenie i utrwalanie jakości usług edukacyjnych w szkołach podstawowych i 
gimnazjum  

2.2.2. Rozwinięcie zakresu i poprawa jakości kształcenia kompetencji kluczowych uczniów 
niezbędnych na rynku pracy: (w tym technologie informacyjno-komunikacyjne, wiedza i 
umiejętności matematyczno-przyrodnicze, praktyczna znajomość języków obcych) oraz 
właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pracy 
zespołowej, znajomości lokalnego dziedzictwa i historii)  

2.2.3. Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz 
rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów 

2.2.4. Wsparcie dla stworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

2.2.5. Rozwój infrastruktury i narzędzi służących edukacji i zdrowiu 
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PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie 

stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 

uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności w życiu zawodowym i społecznym, w tym rozwijania kwalifikacji 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, metod oddziaływania edukacyjnego na 

postawy uczniów (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej), 

nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia 

 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w 

zakresie korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), 

zakupionych do szkół oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego 

 Realizowanie przedsięwzięć w celu podnoszenia kompetencji nauczycieli informatyki w 

zakresie nauki programowania,  

 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych i matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu  

 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia (TIK), niezbędne do realizacji 

innowacyjnych programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 

sieciowo-usługowej, modernizacja i doposażenie szkolnych pracowni komputerowych, 

budowa/rozbudowa szkolnych sieci Wi-Fi 

 Realizacja projektów zwiększających wykorzystanie narzędzi TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 

 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów z 

uwzględnieniem stosowania eksperymentu, w szczególności przyrodniczych, 

matematyki, fizyki, chemii 

 Tworzenie uczniowskich zadaniowych grup zainteresowań i współpraca nauczycieli z 

uczniami w realizacji projektów tych grup 

 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – wdrożenie programu 

rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania  

 Rozszerzenie oferty o dodatkowe nauczanie języków obcych i o zajęcia praktyczne 

nawiązujące do tradycji lokalnych i lokalnej kultury materialnej 

 Wzmocnienie mechanizmów monitorowania i oceny jakości kształcenia w szkołach 

gminnych oraz oceny ryzyka związanego z osiąganiem celów edukacyjnych 

 Modernizacja obiektów przyszkolnych lub wykorzystywanie obiektów w sąsiednich JST 

w celu zwiększenia oferty wychowania fizycznego, gier zespołowych i promowania 

uczniów wybitnych sportowo.  
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Cel strategiczny nr 2.  Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców  gminy 

Cel operacyjny 2.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

Definicje działań 

2.3.1. Wsparcie dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 

niepełnosprawnościami, w ramach dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz zajęć 

uzupełniających oferty szkół i przedszkoli 

2.3.2. Indywidualizacja pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Realizacja przedsięwzięć umożliwiających realizację zajęć specjalistycznych, 

prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w 

opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i uczniów młodszych w ramach: zajęć 

korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psycho-

edukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

 Realizacja przedsięwzięć umożliwiających realizację zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego 

etapu edukacyjnego 

 Realizacja przedsięwzięć umożliwiających realizację warsztatów, porad i konsultacji 

związanych ze wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Doposażenie szkół i przedszkola w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz 

wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i niepełnosprawnościami 

 Wybór i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i efektywnego stosowania pomocy 

dydaktycznych w pracy, w tym wsparcia dziecka i ucznia młodszego, rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów  

 Wzbogacenie oferty edukacji przedszkolnej (np. w ramach RPOWM): 

- prowadzenie zajęć dodatkowych, 

- wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej, w tym w zakresie pracy z dziećmi z 

niepełnosprawnościami (jako element projektu). 
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Cel strategiczny nr 2.  Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców  gminy 

Cel operacyjny 2.4. Rozwój edukacji historyczno-kulturowej i ekologicznej oraz 
edukacji osób dorosłych 

Definicje działań 

2.4.1. Działania edukacyjne i promocyjne budujące świadomość mieszkańców gminy w sferze 
lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego  

2.4.2. Działania edukacyjne i promocyjne budujące świadomość mieszkańców gminy w sferze 
ekologii i ochrony potencjału środowiskowego gminy 

2.4.3. Stworzenie (we współpracy z sąsiednimi samorządami i powiatem) warunków do 
ustawicznego kształcenia osób dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy 
kompetencji kluczowych 

2.4.4. Rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli z osobami dorosłymi 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Pełna identyfikacja zasobów i potencjałów oraz wykorzystanie walorów historycznych i 

kulturowych dla rozwoju świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i materialnego, w powiązaniu z realizacją projektów edukacyjnych i 

uczenia przedsiębiorczości oraz projektów promocyjnych  

 Pełna identyfikacja zasobów i potencjałów oraz wykorzystanie walorów środowiskowych 

dla rozwoju świadomości ekologicznej, eko-promocji gminy oraz powiązania z realizacją 

projektów edukacyjnej aktywności turystycznej i sportowej (szlaki turystyczne i ścieżki 

rowerowe) 

 Komercyjne wykorzystanie potencjałów lokalnych i rozwoju świadomości lokalnego 

dziedzictwa oraz świadomości ekologicznej – wspieranie i rozwój przedsiębiorczości 

mieszkańców w wymiarze indywidualnym lub grupowym, w zakresie wytwórczości 

materialnej, świadczenia usług i tworzenia produktów turystycznych 

 Cykliczne organizowanie i doskonalenie promocyjne imprez i spotkań z udziałem 

mieszkańców, przedsiębiorców, gości i innych osób przyjezdnych, w szczególności: 

dożynek gminnych, uroczystości patriotycznych przy pomnikach powstańców 

styczniowych oraz przy mogile na cmentarzu parafialnym w Zambskach Kościelnych, 

mszy katyńskich i niepodległościowych oraz festynów rodzinnych 

 Realizacja projektów kształtujących nawyki uczenia się przez całe życie i pomagających 

budować kompetencje poszukiwane na rynku pracy (projekty do identyfikacji we 

współpracy z partnerami, w tym samorządowymi, społecznymi i zainteresowanymi 

uczestnikami) 

 Wykorzystanie świetlic wiejskich oraz TIK (e-learning) dla realizacji działań związanych z 

edukacją osób dorosłych (webinaria, e-uczenie) 

 Opracowanie planu włączenia szkół i organizacji pozarządowych do partnerstwa w 

realizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych w gminie. 

 Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (w ramach PO WER) 
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Cel strategiczny nr 2.  Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców  gminy 

Cel operacyjny 2.5. Wzmocnienie instytucjonalne i kadrowe instytucji usług 
społecznych w gminie 

Definicje działań 

2.5.1. Wzmocnienie instytucjonalnego i operacyjnego systemu pomocy społecznej w gminie 

2.5.2. Działania edukacyjne na rzecz doskonalenia kompetencji pracowników usług społecznych 
w gminie  

2.5.3. Wdrażanie usprawnień organizacyjnych – doskonalenie działań w zakresie obsługi osób 
korzystających z usług DPS, OPS i GOK 

2.5.2. Oddziaływanie na rzecz poprawy jakości usług ośrodka zdrowia  

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Identyfikacja potrzeb i zapewnienie rozwoju kompetencji kadr usług społecznych w 
gminie, w szczególności pracowników DPS, OPS i GOK oraz członków gminnych i 
lokalnych organizacji społecznych 

 Prowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie pomocy 
społecznej, integracji i wsparcia społecznego 

 Wdrożenie usług świadczenia profesjonalnych porad prawnych dla mieszkańców gminy, 
w tym dla klientów OPS 

 Realizacja przedsięwzięć związanych realizacją nowych zadań w zakresie pomocy i 

integracji społecznej, wynikających ze zmian prawa i wdrożeniem nowych instrumentów 

wsparcia  

Projekty do identyfikacji zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami OPS i zasadami określonymi w 

RPO WM 

 Szkolenia z wprowadzania nowatorskich rozwiązań organizacyjno-prawnych i projektów 

w zakresie animowania działalności kulturalnej i społecznej. 

 Wdrożenie mechanizmów monitoringu jakości usług świadczonych przez POZ na rzecz 

mieszkańców gminy. 
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Cel strategiczny nr 2.  Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców  gminy 

Cel operacyjny 2.6. Wzrost zaspokojenia usług społecznych stosownie do 
zmieniających się potrzeb społeczności i zagrożeń społecznych 

Definicje działań 
2.6.1. Działania na rzecz zmniejszenia obszarów ubóstwa i wykluczenia społecznego 
dotyczącego mieszkańców gminy 

2.6.2. Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb osób niezamożnych i niepełnosprawnych oraz 
ich aktywizacji i integracji w społeczności gminy 

2.6.3. Prowadzenie działań służących zapobieganiu patologiom wśród młodzieży, 
przeciwdziałaniu dysfunkcji w rodzinie i uzależnieniom 

2.6.4. Rozwinięcie i wspieranie realizacji usług z udziałem organizacji pozarządowych i pomocy 
sąsiedzkiej 

2.6.5 Rozszerzenie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane 
jako zagrożone na rynku pracy 

2.6.6. Przygotowanie i realizacja programów na rzecz osób starszych, które będą potrzebowały 
wsparcia pomocy społecznej  

2.6.7. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu i działalności kulturalnej dla mieszkańców 

2.6.8. Rozwój działań na rzecz promocji zdrowia, opracowanie i wdrożenie programów 
profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia (zdrowego trybu życia) 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Wdrożenie instrumentów i projektów ekonomii społecznej 

 Wykorzystanie funduszy UE dla zmniejszenia obszarów ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w gminie, w powiązaniu z aktywizacją społeczną mieszkańców oparciu o 

potencjały i projekty lokalne, także realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  

 Realizacja przedsięwzięć na rzecz zapobiegania zagrożeniom związanym z używaniem 

dopalaczy i narkotyków, we współpracy ze specjalistami i wyspecjalizowanymi służbami 

państwowymi 

 Uruchomienie punktu konsultacyjnego terapii uzależnienień i usług psychologa - 

terapeuty rodzinnego oraz usług prawnych  

 Realizacja przedsięwzięć mających na celu włączanie osób starszych, niepełnosprawnych 

i uzależnionych w obszar aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturowej (np. poprzez 

Klub Aktywnego Seniora, grupę AA, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne 

działające na terenie gminy). 

Projekty do identyfikacji i dofinansowania również w ramach priorytetów RPO WM, 

uwzględniających wykorzystanie ekonomii społecznej, wspieranie lokalnych i sąsiedzkich 

grup wsparcia, punktów konsultacyjnych, itp. 
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Cel strategiczny nr 2.  Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców  gminy 

Cel operacyjny 2.7. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
lokalnymi społecznościami oraz współpracy międzysamorządowej w obszarze 
usług społecznych 

Definicje działań 

2.7.1. Wsparcie organizacji i grup społecznych oraz zawodowych w realizacji działań na rzecz 
rozwoju tożsamości kulturowej i zintegrowania społeczności gminy  

2.7.2. Wspieranie realizacji inicjatyw rozwojowych LGD i stowarzyszeń lokalnych  

2.7.3. Identyfikacja obszarów współpracy Gminy z innymi samorządami gminnymi oraz 
samorządem powiatowym i wojewódzkim w obszarze usług społecznych i wspierania lokalnej 
gospodarki bazującej na aktywności społecznej  

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Organizowanie przedsięwzięć upowszechniających dziedzictwo historyczne i tradycję 

kurpiowską w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym 

 Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnej realizowanych z 

udziałem gminnych jednostek organizacyjnych i podmiotów społecznych, w tym 

stowarzyszeń lokalnych oraz gmin sąsiednich   

 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich dla rozwoju lokalnych inicjatyw 

społecznych i kulturalnych 

Projekty do identyfikacji wspólnie z partnerami społecznymi i do wprowadzenia w roczne 

programy współpracy z organizacjami społecznymi  

 

 Realizacja projektów w obszarze ekonomii społecznej, usług i aktywizacji społecznej we 

współpracy z Powiatem Pułtuskim, sąsiadującymi gminami i Województwem 

Mazowieckim oraz w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń 

Projekty do identyfikacji wspólnie z partnerami samorządowymi, w tym ich zakresu 

problemowego i terytorialnego 
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OBSZAR: OFERTA CYWILIZACYJNA. BUDOWNICTWO 

Rozwój infrastruktury oraz jakości usług komunalnych, w powiązaniu z ochroną środowiska, 
będzie realizowany poprzez następujące cele i działania: 

Cel strategiczny nr 3.  Poprawa jakości i dostępności usług użyteczności publicznej oraz 
rozwój infrastruktury komunalnej i budownictwa 

Cel operacyjny 3.1. Ochrona środowiska i zaspokojenie potrzeb w zakresie 
gospodarki ściekowej i wodociągowej 

Definicje działań 
3.1.1. Określenie docelowej koncepcji infrastruktury i  świadczenia usług kanalizacyjnych w 
gminie z uwzględnieniem podziału na obszary zwartej i rozproszonej zabudowy   

3.1.2. Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków oraz likwidacja zagrożeń dla środowiska 
na terenach, które nie będą objęte gminną siecią kanalizacyjną 

3.1.3. Dokończenie budowy i monitorowanie wydajności gminnego systemu wodociągowego  

3.1.4. Działania edukacyjne na rzecz racjonalnej gospodarki wodą pitną 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Opracowanie  planów rozwoju infrastruktury i usług kanalizacyjnych uwzględniających 
nowe kierunki rozwoju gminy 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy 

 Budowa nowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  

 Monitoring przestrzegania przepisów związanych z gospodarką ściekową 

 Analiza potencjalnych zagrożeń wydajności gminnej sieci wodociągowej, wynikających z 

klęsk suszy 

 Opracowanie i wdrożenie instrumentów  zapobiegających marnotrawieniu wody pitnej, 

szczególnie w okresie letnim. 
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Cel strategiczny nr 3.  Poprawa jakości i dostępności usług użyteczności publicznej oraz 
rozwój infrastruktury komunalnej i budownictwa 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa stanu środowiska poprzez ochronę powietrza oraz 
doskonalenie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

Definicje działań 

3.2.1. Działania zapewniające wzrost efektywności energetycznej i  ograniczenie emisji 
związanej ze zużyciem energii 

3.2.2. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

3.2.3. Działania edukacyjne i promocyjne związane z ochroną atmosfery i poprawą efektywności 
wykorzystania energii  

3.2.4. Zapewnienie skutecznej ochrony środowiska i estetyki gminy w   odniesieniu do 
gospodarki odpadami 

3.2.5. Kontynuacja działań związanych z utylizacją azbestu 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Realizacja zadań i projektów wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 

gminy  

 Termomodernizacja budynków szkolnych i innych budynków użyteczności publicznej na 

terenie gminy  

 Zwiększenie liczby instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach 

komunalnych, w tym paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych  

 Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza we współdziałaniu z 

mieszkańcami wynikających z PGN, w tym związanych z wykorzystaniem OZE  

 Wsparcie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców w zakresie wdrażania gospodarki 

niskoemisyjnej i efektywnego wykorzystania energii (we  współpracy z organizacjami 

społecznymi) 

 Prowadzenie akcji edukacyjnej wśród mieszkańców gminy na temat selektywnej zbiórki 

odpadów stałych i konsekwencji niewłaściwego postępowania z odpadami, w tym ich 

spalania 

 Wdrożenie monitoringu i instrumentów przeciwdziałania zaśmiecaniu terenu gminy 

odpadami 

 Kontynuowanie programu  wymiany pokryć dachowych wykonanych z azbestu i jego 

utylizacji 
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Cel strategiczny nr 3.  Poprawa jakości i dostępności usług użyteczności publicznej oraz 
rozwój infrastruktury komunalnej i budownictwa 

Cel operacyjny 3.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie 
gminy oraz poprawa komunikacji publicznej  

Definicje działań 

3.3.1. Działania zapewniające poprawę stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz rozwój 
infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo w rejonie szkół, w obszarach przystanków 
komunikacji zbiorowej oraz innych obszarach podwyższonego ryzyka  

3.3.2.  Kontynuacja współpracy z Powiatem Pułtuskim w zakresie remontów i przebudów  dróg 
powiatowych. 

3.3.3. Działania związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie 

3.3.4. Działania zapewniające poprawę warunków prowadzenia produkcji rolnej 

3.3.5. Działania na rzecz polepszenia powiązań transportowych i komunikacyjnych Gminy z 
aglomeracją warszawską i lokalnymi miastami. 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Przebudowa dróg gminnych i infrastruktury około-drogowej (w tym zapewniających 

poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych) 

 Budowa przeprawy promowej na rzece Narew 

 Budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na 

obszarach skoncentrowanej zabudowy i w miejscach szczególnie niebezpiecznych 

 Realizacja przedsięwzięć we współpracy z Powiatem Pułtuskim w zakresie remontów i 

przebudowy dróg powiatowych i infrastruktury około-drogowej 

 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego 

w gminie; modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań 

energooszczędnych 

 Poprawa parametrów technicznych i użytkowych oraz remonty dróg dojazdowych do 

terenów wykorzystywanych rolniczo 

 Przeprowadzenie badania popytu na usługi transportu zbiorowego w przekroju 

czasowym i przestrzennym na obszarach ze złą dostępnością komunikacyjną 

 Uruchomienie połączeń dla poprawy dostępności usług komunikacji zbiorowej w 

gminie dla szczególnie ważnych kierunków i celów podróżowania, w szczególności 

związanych z pracą, nauką oraz usługami specjalistycznymi w zakresie zdrowia. 
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Cel strategiczny nr 3.  Poprawa jakości i dostępności usług użyteczności publicznej oraz 
rozwój infrastruktury komunalnej i budownictwa 

Cel operacyjny 3.4. Zapewnienie warunków dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego, letniskowego i realizowanego w sektorze srebrnej i zielonej 
ekonomii oraz turystyki 

Definicje działań 

3.4.1. Określenie zasad zagospodarowania i warunków zabudowywania terenów 
przeznaczonych dla szczególnie intensywnego rozwoju budownictwa   

3.4.2. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury i warunków wypoczywania, rekreacji, zabawy i 
uprawiania sportu w obiektach zamkniętych i na terenach otwartych  

3.4.3.  Rozwinięcie funkcji rekreacyjnej i edukacyjnej świetlic wiejskich 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych 

pod intensywne budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i komercyjne 

 Realizacja przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury drogowej na terenach 

przewidzianych pod inwestycje budowlane 

 Identyfikacja i zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy niezbędnej infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej i sieci szerokopasmowej na obszarach przewidzianych do 

intensywnego rozwoju zabudowy  

 Budowa nowych placów zabaw dla dzieci i boisk 

 Pełne wykorzystanie i doposażenie sali sportowej (zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i 

młodzieży oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dorosłych) 

 Zagospodarowanie wydzielonych terenów nad Narwią na potrzeby rekreacji, budowa 

małej infrastruktury w często odwiedzanych rejonach, w tym przy lasach 

 Rozszerzenie działalności świetlic jako miejsc spotkań, rekreacji, edukacji i kultury    

 Realizacja przedsięwzięć stymulujących rozwój estetycznej zabudowy  

rekreacyjnej/letniskowej 
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Cel strategiczny nr 3.  Poprawa jakości i dostępności usług użyteczności publicznej oraz 
rozwój infrastruktury komunalnej i budownictwa 

Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie warunków dla rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego poprzez lepszy dostęp do usług wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Definicje działań 

3.5.1. Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Rozbudowa infrastruktury sieciowej w gminnych jednostkach organizacyjnych 

 Realizowanie przedsięwzięć w celu zwiększenia ilości miejsc z dostępem do Internetu w 

otwartej przestrzeni (tzw. hot-spoty), m.in. w rejonie świetlic wiejskich 

 Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gminy 
 

Cel strategiczny nr 3.  Poprawa jakości i dostępności usług użyteczności publicznej oraz 
rozwój infrastruktury komunalnej i budownictwa 

Cel operacyjny 3.6. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

Definicje działań 

3.6.1. Zapobieganie klęskom żywiołowym, w tym wynikającym ze zmian klimatu 

3.6.2. Objęcie monitoringiem wizyjnym obszarów szczególnie narażonych  

3.6.3. Wsparcie dla inicjatyw sąsiedzkich na rzecz powszechnego bezpieczeństwa 

3.6.4. Wsparcie w doskonalenie działań OSP na terenie gminy 

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Budowa skutecznego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania, we współpracy z 

powiatem pułtuskim i innymi gminami  

 Identyfikacja i realizacja przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego mieszkańców gminy  

 Identyfikacja i realizacja przedsięwzięć związanych z zapobieganiem klęskom suszy i 

pożarom - identyfikacja możliwości i budowa zbiorników umożliwiających retencję 

wody (wsparcie funkcji lasów wodochronnych) 

 Budowa monitoringu wizyjnego i powiadamiania dla obiektów i obszarów szczególnie 

narażonych na zniszczenie lub działania sprzeczne z prawem  

 Doposażenie i szkolenie jednostek OSP z terenu gminy w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia wszechstronnego bezpieczeństwa mieszkańców. 
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OBSZAR ZARZĄDZANIE GMINĄ. PROMOCJA I PARTNERSTWO  

Rozwój zarządzania długoterminowego, współpracy partnerskiej oraz systemów komunikacji i 
promocji będzie realizowany poprzez następujące cele i działania: 

Cel strategiczny nr 4.  Rozwój zarządzania strategicznego, współpracy partnerskiej oraz 
systemów komunikacji i promocji  

Cel operacyjny nr 4.1. Najwyższa jakość zarządzania Gminą. Sprawna, efektywna i 
działająca w partnerstwach administracja samorządowa 

Definicje działań 

4.1.1. Systematyczny wzrost kompetencji personelu Urzędu Gminy i jej jednostek 
organizacyjnych  

4.1.2. Doskonalenie jakości, efektywności i skuteczności funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych 

4.1.3. Rozszerzenie zakresu usług świadczonych elektronicznie  

4.1.4. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i polityki przestrzennej  

4.1.5. Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami w obszarach 
istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (podatki i opłaty lokalne, zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa inwestorów, wsparcie w zakresie informacji i promocji)  

4.1.6. Maksymalizacja pozyskiwania środków zewnętrznych wspierających rozwój gminy 

4.1.7. Współpraca z innymi podmiotami samorządowymi, społecznymi i prywatnymi w celu 
realizacji wspólnych projektów o długotrwałym oddziaływaniu społecznym i gospodarczym  

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Zapewnienie systematycznych szkoleń dla pracowników samorządowych i jednostek 

organizacyjnych gminy w dziedzinie zarządzania i finansowania rozwoju, w tym 

zarządzania i wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego, metod i narzędzi 

opracowywania i realizacji zarządczego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz 

metodologii zarządzania projektowego i procesowego 

 Zapewnienie szkoleń i innych form rozwoju kompetencji kadr w zakresie pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych i efektywności finansowej usług społecznych, administracyjnych 

i  komunalnych  

 Doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych 

oraz obsługi inwestorów oraz realizacji - wspólnie z innymi JST - inwestycji w obszarach 

funkcjonalnych  

 Wdrożenie rozwiązań zarządczych i organizacyjnych poprawiających efektywność 

działania jednostek organizacyjnych gminy, w tym kontroli zarządczej  

 Doskonalenie jakości usług administracyjnych poprzez porównanie wskaźników 

realizacji i efektywności (opartych na kontroli zarządczej, Wspólnej Metodyce Oceny 

CAF i budżetowaniu zadaniowym) 

 Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy i jej jednostek 

organizacyjnych 
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 Wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie 

funkcjonalności i jakości już świadczonych usług 

 Podnoszenie kompetencji kadr i usprawnienie konsultacji społecznych dotyczących 

działań w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej (w tym w ramach działań 2.19 PO 

WER) 

 Profesjonalne przygotowanie i udostępnienie danych z rejestrów i baz danych do 

ponownego ich wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców 

 Rozwijanie usług świadczonych w obszarze geo-informacji, planowania przestrzennego i 

rozwoju gospodarczego 

 Opracowanie i wdrożenie w gminie zakresu zasad i procedur współpracy z inwestorami 

oraz innymi JST, organizacjami społecznymi i organizacjami pracodawców 

 Budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi przedsiębiorców z udziałem 

instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia 

 Elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o 

ofercie inwestycyjnej 

 Organizowanie grup wymiany doświadczeń i współpracy partnerskiej z innymi JST, także 

w wymiarze międzynarodowym.  

 

Cel strategiczny nr 4.  Rozwój zarządzania strategicznego, współpracy partnerskiej oraz 
systemów komunikacji i promocji  

Cel operacyjny nr 4.2.  Doskonalenie systemu komunikacji, promocji i budowania 
marki gminy. Poprawa rozpoznawalności gminy 

Definicje działań 

4.2.1. Poprawa jakości i spójności komunikacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej gminy i jej 

jednostek organizacyjnych  

4.2.2. Poprawa skuteczności promocyjnej (wizerunkowej) Gminy w celu zwiększania aktywności 
i integracji społecznej, promowania osiągnięć rozwojowych i operacyjnych gminy oraz 
pozyskiwania nowych mieszkańców, przedsiębiorców i osób przebywających w gminie czasowo 

4.2.3. Kompleksowe działania poprawiające rozpoznawalność gminy i kreujące jej wizerunek 
jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, inwestorom i osobom przyjezdnym  

PROJEKTY REALIZACYJNE w perspektywie do 2025 roku 

 Doskonalenie procedur komunikacji wewnętrznej i komunikacji społecznej oraz narzędzi 

informacyjnych, w szczególności uwzględniających wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (strona www, BIP, platformy dyskusyjne i fora 

społecznościowe, strony tematyczne/branżowe) 

 Opracowanie i wdrożenie koncepcji współpracy z partnerami społecznymi, publicznymi i 

prywatnymi w zakresie wymiany informacji i wspólnej promocji przedsięwzięć 

realizowanych w partnerstwach 



Strategia rozwoju Gminy Obryte na lata 2016-2025 

30 
 

 Stworzenie kalendarza cyklicznych imprez lokalnych promujących gminę - organizacja 

imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych umożliwiających napływ turystów i 

integrację mieszkańców. 

 Opracowanie, przygotowanie kompetencyjne wybranych pracowników gminy oraz 

realizacja kompleksowego Programu Promocji Gminy, skierowanego do potencjalnych 

inwestorów, przedsiębiorców, mieszkańców i osób przebywających czasowo w gminie 

oraz turystów weekendowych 

 Uwzględnienie  wsparcia promocyjnego przedsiębiorczości w Programie  Promocji 

Gminy (współdziałanie z podmiotami gospodarczymi z terenu gminy) 

 Opracowanie i wdrożenie planów budowania marki gminy jako miejsca o określonej 

tożsamości kulturowej i potencjale – atrakcyjnego dla osiedlania się, rekreacji i 

przedsiębiorczości, w tym w oparciu o walory lokalizacyjne, kulturowe i środowiskowe  

 Budowa sieci współpracy partnerskiej z innymi JST oraz samorządami zagranicznymi, w 

zakresie informacji gospodarczej, promocji, wizyt studialnych, a także wymiany wiedzy i 

pracowników (staże). 

7. System wdrażania i finansowania Strategii Rozwoju Gminy  

Projekty wdrożeniowe Strategii finansowane będą z następujących źródeł: 

 budżet Gminy (środki własne), 

 budżet państwa, 

 budżet powiatu pułtuskiego i innych gmin (projekty realizowane w partnerstwie) 

 budżet województwa mazowieckiego 

 fundusze celowe, 

 programy realizowane przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej oraz innych 

państw lub organizacji i instytucji, 

 wkład prywatny, w tym wnoszony w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 

 inne źródła. 

Podstawowym źródłem finansowania planów strategicznych będą środki budżetu Gminy, oraz 

pozyskane fundusze zewnętrzne, które pozwolą na zrealizowanie większej ilości zadań, zgodnie 

z określonymi przez władze gminy priorytetami. Konieczne jest zabezpieczanie środków 

własnych przeznaczonych na sfinansowanie wkładu własnego dla projektów 

współfinansowanych oraz na sporządzanie dokumentacji dla projektów wpisujących się w cele 

Strategii.  

Dla skutecznego wdrożenia strategii powinien zostać opracowany zarządczy Wieloletni Plan 

Inwestycyjny na lata 2016-2019 z perspektywą do 2025 r., oparty na priorytetach, kryteriach 

wyboru projektów i rankingu oraz realistycznym montażu finansowym, zakładającym 

maksymalizację zaangażowania budżetu gminy w finansowanie inwestycji. W praktyce oznacza 

to zarówno poprawę skuteczności pozyskania dochodów, jak i ściślejszą kontrolę oraz 

ograniczenie wydatków bieżących i zwiększeniu ich efektywności.  

Pozyskanie funduszy zewnętrznych jest obarczone znacznym ryzykiem. W obecnej 

perspektywie finansowej UE, warunki pozyskania dofinansowania projektów przez gminy 
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wiejskie, położone poza obszarami funkcjonalnymi (tzw. RITy), uległy w województwie 

mazowieckim drastycznemu pogorszeniu. Przesunięciu na rzecz podmiotów gospodarczych 

uległa znaczna część środków, zmieniły się również priorytety UE uniemożliwiając 

kontynuowanie polityki inwestycyjnej przyjętej w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-

2013).  

Uwzględniając te okoliczności, należy liczyć się z koniecznością zmiany podejścia w 

przygotowaniu projektów i wniosków o dofinansowanie z w/w źródeł i skierowania większej 

uwagi na ukryte potencjały do wykorzystania oraz maksymalizację własnego wysiłku w 

zapewnieniu finansowania rozwoju ze środków własnych, prywatnych i krajowych.  

Odrębnym zagadnieniem jest przygotowanie Gminy do wejścia we współpracę na zasadach 

partnerstwa między samorządowego i  publiczno-prywatnego. Władze Gminy powinny określić 

obszary tego partnerstwa i przystąpić do opracowania koncepcji podejmowania współpracy 

partnerskiej i wdrażania wspólnych projektów. 

8. Systemy zarządzania  

Efektywne i skuteczne realizowanie strategii rozwoju Gminy stanowi wyzwanie dla kierownictwa 

i całej struktury organizacyjnej Gminy. 

W wymiarze organizacyjnym (efektywność operacyjna i długoterminowa) wskazane jest: 

• Przekładanie celów strategicznych i operacyjnych organizacji na odpowiednie plany i 

zadania dla jej komórek organizacyjnych i poszczególnych pracowników, 

• Opracowywanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie strategii i planów 

organizacji, z uwzględnieniem koniecznych kompetencji pracowników (kwalifikacji, 

umiejętności i postaw),  

• Stworzenie struktur wewnętrznych zarządzanych zadaniowo i projektowo, szczególnie w 

przypadku realizacji projektów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gminy, 

• Określenie mierzalnych celów krótko- i długoterminowych dla wszystkich poziomów i 

obszarów organizacji, zgodnie z wytycznymi kontroli zarządczej,  

• Rozwijanie systemu kontroli zarządczej, obejmującego zarządzanie ryzykiem i wewnętrzny 

system kontroli finansowej, oraz stałe monitorowanie wyników organizacji w zakresie celów 

strategicznych i operacyjnych 

• Regularne gromadzenie i analizowanie odpowiednich informacji o istotnych zmiennych, 

takich jak rozwój sytuacji polityczno-prawnej, społeczno-kulturowej, społecznej, 

ekologicznej, gospodarczej, technologicznej i demograficznej, 

• Inicjowanie i organizowanie zadaniowych relacji partnerskich oraz opracowywanie i 

wdrażanie wspólnych projektów z innymi organizacjami sektora publicznego, w tym 

identyfikacja potrzeb zawierania długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych. 
 

W wymiarze gospodarki finansowej: 

• Opieranie decyzji inwestycyjnych i kontroli finansowej na analizie kosztów i korzyści (AKK), 

oraz kosztów jednostkowych usług. 
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• Analiza ryzyk i szans wynikających z decyzji finansowych, w ramach prowadzonej kontroli 

zarządczej I i II stopnia. 

• Ocenianie bieżących zadań, finansowanych z budżetu i środków zewnętrznych, pod kątem 

efektów bezpośrednich (dostarczanych produktów i usług) i skutków długofalowych 

(oddziaływania w społeczeństwie) oraz jakości planów strategicznych i operacyjnych, 

• Opracowanie i stosowanie metod pomiaru efektywności gminnych jednostek 

organizacyjnych na wszystkich poziomach, porównując zależności pomiędzy nakładami a 

efektami (efektywność) oraz pomiędzy efektami a następstwami (skuteczność). 

W wymiarze gospodarki przestrzennej (wizji i spójności polityki dotyczącej przestrzeni): 

• Realizacja polityk i planów zarządzania i gospodarowania przestrzenią oraz zapewnienie ich 

spójności z aktualizowanymi dokumentami o znaczeniu strategicznym, w tym z 

koncepcjami zagospodarowania poszczególnych miejscowości Gminy oraz obszarami 

niezabudowanymi, m.in. w podziale na obszary rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego, 

rekreacyjnego i przestrzeni publicznej, z wnikliwym uwzględnieniem potencjałów 

rozwojowych poszczególnych obszarów gminy,  

• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zharmonizowanych 

ze strategiczną polityką przestrzenną. 

W wymiarze komunikacji wewnętrznej i społecznej oraz wizerunkowej: 

• Wdrożenie zasad i narzędzi efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w celu: 

o wzmacniania integracji i aktywności społecznej,  z wykorzystaniem potencjału 

dziedzictwa kulturowego i materialnego kurpiowszczyzny, 

o przyciągania nowych mieszkańców oraz inwestorów instytucjonalnych,  

• Budowanie i utrzymywanie partnerstwa i sieci współpracy z ważnymi interesariuszami 

(obywatele, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe, przedsiębiorcy, inne JST), 

• Budowanie i podnoszenie ponadlokalnej reputacji i uznania dla Gminy, jej tożsamości, 

walorów oraz świadczonych przez nią usług - opracowanie długofalowej koncepcji i 

wdrożenie zasad oraz narzędzi promocji gminy: marki gminy, jej wybranych produktów i 

usług, oraz jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania, mieszkania, miejsca pobytu 

czasowego lub docelowego). 

9. Kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii 

Aby zrealizować ambitne cele wyznaczone w Strategii konieczne jest podjęcie działań o 

charakterze partnerskim pomiędzy władzami Gminy i społecznością lokalną. Niezbędne jest ich 

rzetelna realizacja, monitoring i ocena. Innym wymiarem partnerstwa jest współpraca między 

samorządami. Ma ona decydujący wpływ na skuteczność wdrażania strategii, zwłaszcza w 

odniesieniu do rozwoju infrastruktury drogowej, transportu, ochrony środowiska, ale także 

sfery społecznej. Znaczenie tej współpracy będzie coraz większe i musi być uwzględnione w 

polityce władz samorządowych. Znajduje to odzwierciedlenie w dokumentach i 

rozstrzygnięciach przyjętych na szczeblu krajowym i regionalnym.  
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Kluczowym działaniem w tym procesie będzie promowanie Strategii oraz dystrybucja informacji 
na temat jej wdrażania - jako czynników, które zapewniają zainteresowanie i aktywny udział 
mieszkańców we współkreowaniu polityki rozwojowej Gminy. 
W tym kontekście kluczowymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Strategii będą 

oprócz wszystkich jednostek organizacyjnych Samorządu Gminy: 

- Powiat pułtuski i jego jednostki organizacyjne 

- Marszałek Województwa Mazowieckiego 

- Gminy położone w sąsiedztwie Gminy Obryte 

- Lokalne organizacje pożytku publicznego i inne organizacje społeczne. 
 

10. Wskaźniki i sposób monitorowania oraz ewaluacji Strategii  

System monitorowania strategii jest elementem kontroli zarządczej, której celem zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych i wytycznymi MF jest m.in. zapewnienie skuteczności i 

efektywności oraz analiza zagrożeń i ryzyka w działaniach gminy i jej jednostek 

organizacyjnych. Wskaźniki monitorowania są w tym systemie niezbędnym elementem 

stosowania tzw. mechanizmów kontroli realizacji celów strategicznych i operacyjnych. 

Poniżej wymienione wskaźniki monitoringowe, zgodnie ze Standardami Kontroli zarządczej są: 

[1] elastyczne i dostosowane do potrzeb i wielkości Gminy oraz [2] są tak dobrane, aby koszty 

wdrożenia i stosowania mechanizmów kontroli (analizy wskaźnikowej) nie były wyższe niż 

uzyskane dzięki nim korzyści. 

Monitoring realizowany będzie w odniesieniu do realizowanych celów oraz działań 

operacyjnych i będzie oprócz analizy ilościowej i jakościowej dostarczał informacji dotyczących:  

[1] przesłanek do aktualizacji zapisów Strategii, oraz [2] głównych problemów w realizacji celów 

strategii. 

Wskaźniki realizacji strategii będą pozyskiwane głównie z następujących źródeł: 

� budżetu Gminy i sprawozdawczości budżetowej, 

� kontroli zarządczej, 

� sprawozdawczości z realizowanych projektów, w tym sprawozdawczości i rozliczeń 

projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, 

� ewidencji i baz danych będących w dyspozycji Gminy,  

� od innych podmiotów, 

� statystyki publicznej. 

Jednym z narzędzi monitoringu będzie analiza wskaźnikowa. Odnosi się ona do rzeczowych i 

natychmiastowych efektów przedsięwzięć, które Gmina realizować będzie w ramach 

poszczególnych celów operacyjnych. 

 

Dane zgromadzone poprzez system wskaźników opierające się na określonych poprzez niego  

wartościach, zostaną wykorzystane także do oceny Strategii. Proces monitorowania Strategii 

powinien zostać uporządkowany w procedury i przyjęty zarządzeniem Wójta do stosowania 

przez wszystkie jednostki gminne uczestniczące we wdrażaniu Strategii. 
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Dane zgromadzone poprzez analizę wskaźnikową zastaną wykorzystane także do oceny 

(ewaluacji) Strategii. 

 

Wskaźniki monitoringu Strategii Rozwoju Gminy 

Najważniejszymi wskaźnikami w odniesieniu do rzeczowych efektów działań są: 

- liczba oddanych produktów lub liczba nowych użytkowników, np. liczba wydanych pozwoleń 

na budowę, liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej lub/i do 

przydomowych oczyszczalni ścieków, liczba gospodarstw domowych i budynków użyteczności 

publicznej wykorzystujących odnawialne źródła energii, liczba osób korzystających z obiektów 

sportowych i rekreacyjnych na jeden obiekt, 

- parametry ilościowe, jakościowe i techniczne produktów, np. długość zmodernizowanych 

dróg o nawierzchni asfaltowej (km), długość wybudowanych chodników (km), długość 

wybudowanej sieci kanalizacyjnej (w km), powierzchnia w pełni uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych (w ha, % zmiany), 

- rezultaty działań, np. średnie zmniejszenie zużycia energii/rok, ilość pozyskanej energii 

odnawialnej/rok, ilość zakończonych inwestycji budowlanych. 

 

Wskaźniki i sposób ewaluacji Strategii 

Ocena (ewaluacja) podobnie jak monitoring stanowi narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu 

strategicznym. W przypadku Strategii Rozwoju ma ona dwojakie znaczenie: po pierwsze – 

dostarczy informacji koniecznych do przeprowadzenia ewentualnych aktualizacji zapisów 

Strategii, a po drugie – całościowa ocena końcowa będzie stanowiła podstawę do stworzenia 

kolejnego dokumentu strategicznego. 

Wyniki oceny przyjmą formę raportu, który zostanie opracowany na podstawie danych 

zgromadzonych poprzez system monitoringu oraz analiz dokonanych przez Urząd Gminy. 

Ocena przeprowadzana zostanie w II połowie 2018 r. i będzie ona bazą do prac nad 

aktualizacją Strategii. Analogicznie jak monitoring, ewaluacja powinna być prowadzona według 

określonej i zatwierdzonej przez Wójta Gminy procedury.  

Zakłada się, że niezbędne będzie opracowanie własnego zestawu wskaźników ewaluacji.   

 

System oceny stosowany w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest w dużej 

mierze zgodny z wytycznymi kontroli zarządczej i obejmuje m.in. następujące elementy: 

• trafność – czy wyznaczone cele odpowiadają potrzebom, 

• efektywność – jaki jest stosunek uzyskanych efektów do poniesionych nakładów, 

• skuteczność – czy zrealizowano zaplanowane działania, 

• użyteczność – czy osiągnięte efekty (produkty i rezultaty) są zgodne z potrzebami 

lokalnej społeczności  

• trwałość – czy efekty osiągnięte w wyniku realizacji Strategii są trwałe w długookresowej 

perspektywie czasowej. 
 

Proponowane przykładowo wskaźniki ewaluacji: 
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• liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy 
• liczba podmiotów gospodarczych wytwarzających produkty regionalne  
• stopień wykorzystania OZE  
• sprawność działania podmiotów samorządowych 
• wielkość dochodów z PIT oraz CIT 
• liczba nowych domów mieszkalnych oraz budynków oraz budowli wybudowanych w 

celach komercyjnych 
• stopa bezrobocia 
• jakość nawierzchni dróg 
• poprawa stanu powietrza w wyniku ograniczenia niskiej emisji  
• jakościowa ocena warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych 
• jakościowa ocena dostępności komunikacyjnej miejscowości w gminie 
• liczba połączeń na dobę z najbliższymi miastami 
• ocena jakości wody dostarczanej wodociągiem, ocena jakości ścieków oczyszczanych, 

ocena niezawodności dostaw 
• odsetek zajęć prowadzonych z pełnym wykorzystaniem technologii komunikacyjno-

informacyjnych 
• poprawa (i jej trwałość) wyników egzaminów w poszczególnych szkołach 
• stopień zaspokojenia potrzeb na miejsca w przedszkolach.  

11. Zgodność i spójność Strategii z innymi dokumentami programowymi  

Strategia Rozwoju Gminy Obryte była opracowywana przy założeniu zapewnienia jej zgodności 
ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego i innymi wojewódzkimi oraz powiatowymi i 
gminnymi dokumentami programowymi.  
Strategia Rozwoju Gminy wpisuje się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do roku 2030. 
Wykonanie zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przyczyni się do realizacji celów 
strategicznych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Mazowsza: 
 Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średnio 
zaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym, 
 Wzrost  konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz 
transfer i wykorzystanie nowych technologii, 
 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu 
przestrzennego, 
 Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do 
tworzenia nowoczesnej gospodarki. 
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Cele operacyjne Strategii Rozwoju Gminy są zgodne z dwoma ramowymi celami strategicznymi 

Strategii Województwa Mazowieckiego jakimi są: 

1. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska 

przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia. 

2. Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy 

zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska. 
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Załącznik nr 1 do Strategii rozwoju Gminy Obryte na lata 2016-2025 

Załącznik nr 1. Zadania i projekty służące i wspierające realizację celów 
strategicznych w latach 2016-2025 

Lp. Zadania/projekty *) Cel  Czas 
realizacji 
do 

1. Przebudowa drogi gminnej relacji Ulaski – 
Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami 

Podniesienie standardów 
życia mieszkańców 
gminy, poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

2018 

2. Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowościach: Zambski Stare i Zambski 
Kościelne 

jw. 2016 

3. Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowościach: Wielgolas, Bartodzieje, 
Sokołowo Włościańskie, Zambski Stare, 
Zambski Kościelne 

jw. 2018 

4. Przebudowa drogi powiatowej 3422W 
Pniewo-Obryte; odcinek na terenie Gminy 
Obryte: Wielgolas-Obryte 

jw. 2018 

5.  Przebudowa drogi powiatowej 3433W 
Gostkowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo 
Kościelne;  odcinek na terenie Gminy Obryte: 
Gostkowo-Ciółkowo Małe-Obryte-Bartodzieje 

j.w. 2016-
2018 

6.  Przebudowa drogi powiatowej 3434W Obryte-
Zambski Kościelne-Zakrzewo;  odcinek na 
terenie Gminy Obryte: Obryte-Ciółkowo Małe-
Zambski Stare-Zambski Kościelne-Kalinowo-
Gostkowo-Rozdziały-Sokołowo Włościańskie-
Cygany 

j.w.  2018 

7.  Przebudowa drogi powiatowej 4407W Jegiel-
Porządzie-Obryte-Pułtusk, (Pułtusk ul. 
Tartaczna);  odcinek na terenie Gminy Obryte: 
Gródek Nowy-Gródek Rządowy-Obryte-
Skłudy-Psary-Pułtusk ul. Tartaczna 

j.w.  2016-
2018 

8. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka 
Kultury w Obrytem wraz z wykorzystaniem 
OZE 

Podniesienie standardów 
ochrony środowiska i 
efektywności 
energetycznej 

2016 

9. Budowa instalacji solarnych w Gminie Obryte 
 

jw. 2017 

10. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Rowy 

Podniesienie standardów 
życia i ochrony środowiska 

2018 
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Lp. Zadania/projekty *) Cel  Czas 
realizacji 
do 

11. Budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowościach Zambski Kościelne i 
Zambski Stare 

jw. 2020 

12. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z 
przyłączami w miejscowości Wielgolas 

jw. 2021 

13. Budowa oczyszczalni przydomowych w 
miejscowości Bartodzieje 
 

jw. 2021 

14. Budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowościach Sokołowo Włościańskie i 
Sokołowo Parcele 

jw. 2022 

15. Budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowościach Kalinowo i Gostkowo 

jw. 2023 

16. Remont budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Obrytem 

Podniesienie standardów 
usług edukacyjnych 

2024 

17. Remont budynku Urzędu Gminy Podniesienie standardów 
pracy i obsługi klientów 
UG 

2025 

18. Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z 
ogrodzeniem w miejscowości Psary 

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców   

2016 

19. Urządzenie placu zabaw dla dzieci z 
ogrodzeniem w miejscowości Ciółkowo 
Rządowe 

j.w. 2018 

20. Urządzenie placu zabaw dla dzieci z 
ogrodzeniem w miejscowości Zambski 
Kościelne 

j.w. 2018 

21. Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej w 
miejscowości Obryte 

jw. 2018 

22. Zorganizowanie i urządzenie strzeżonego 
kąpieliska nad rzeką Narwią w miejscowości 
Zambski Kościelne 

 2018 

 

*) Informacje szczegółowe dotyczące zadań i projektów są zawarte w aktualnych 

(zatwierdzonych) planach realizacyjnych:  

• Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF; 

• Załączniku inwestycyjnym do budżetu Gminy; 

• Planach rozwoju usług społecznych. 

 

Każda zmiana powyższej wymienionych dokumentów stanowi jednoczesną aktualizację 

strategii rozwoju gminy. 
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Załącznik nr 2 do Strategii rozwoju Gminy Obryte na lata 2016-2025 

Załącznik nr 2. Analiza stanu - diagnoza gminy Obryte.  Analiza SWOT.  
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Wstęp 

Analiza gminy została sporządzona w ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy 

Obryte na lata 2016-2025. Została ona przeprowadzona w kluczowych dla gminy obszarach w 

celu sformułowania diagnozy, a następnie opracowania części programowej Strategii. 

1. Przestrzeń i środowisko 

1.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

Mapa 1. Powiaty województwa mazowieckiego  

 
Źródło: pl.wikipedia.org 
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Gmina Obryte jest gmina wiejską położoną w środkowej części województwa mazowieckiego, 

w północno-wschodniej części powiatu pułtuskiego, 70 kilometrów od Warszawy. Leży ona w 

makroregionie Nizina Północnomazowiecka. Środkowa część gminy położona jest w obrębie 

Międzyrzecza Łomżyńskiego, a części północna i zachodnia – należą do mezoregionu – Dolina 

Dolnej Narwi. Teren położony w granicach administracyjnych gminy Obryte charakteryzuje się 

bogactwem i różnorodnością rzeźby terenu.  

Gmina Obryte jest jedną z siedmiu gmin powiatu. Sąsiaduje od północy z gminami Rzewnie i 

Szelków, powiat Maków Maz. (naturalną granicę stanowi rzeka Narew), od zachodu z gmina 

Pułtusk, od południa z gminą Zatory, od wschodu z gminą Rząśnik, powiat Wyszków. Siedzibą 

władz samorządowych jest wieś Obryte położona w centralnej części gminy. Administracyjnie 

gmina podzielona jest na 20 sołectw (24 wsie). 

Od granicy gminy Obryte do centrum Pułtuska jest 12 km. Miasto Pułtusk jest siedzibą powiatu, 

oraz lokalnym centrum usług i handlu.  
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Mapa 2. Gmina Obryte. 

 
 

Źródło: UG Obryte
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1.2. Położenie komunikacyjne 

Najważniejszym zewnętrznym połączeniem komunikacyjnym jest biegnąca południową granicą 

gminy droga wojewódzka Nr 618 łącząca Wyszków z miejscowością Gołymin-Ośrodek, 

biegnąca przez Pułtusk, o długości ok. 45 km. Z Pułtuska biegnie połączenie drogą krajową Nr 

61 Warszawa-Pułtusk-Łomża-Augustów w kierunku granicy z Litwą.  

Miasto Pułtusk jest centrum przesiadkowym w ruchu zarówno lokalnym jak i regionalnym, 

dzięki połączeniom autobusowym.  

Gmina Obryte nie ma dobrego połączenia kolejowego, najbliższe połączenia kolejowe w 

miastach Nasielsk lub Wyszków są oddalone o około 30 km. 

Mapa 3. Drogi powiatowe w gminie 

Obryte.

 
Źródło: UG Obryte 

1.3.  Stan środowiska naturalnego, walory przyrodnicze, warunki naturalne. 

Cały obszar gminy leży w lewobrzeżnej zlewni Narwi i jej dopływów. 

Część terenów gminy leży w granicach Puszczy Białej (południowa część Puszczy Kurpiowskiej). 

Jest to kompleks leśny ciągnący się od Pułtuska po Ostrów Mazowiecką, zdominowany przez 

drzewostan sosnowy (ponad 90%) pokrywający piaszczyste wydmy. W Puszczy Białej występuje 
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ponad 30 gatunków chronionych roślin, a w jej rejonie żyje 150 gatunków ptaków, w tym 

żurawie i czarne bociany.   

W południowej części gminy znajduje się rezerwat przyrody Wielgolas, natomiast w zachodniej 

części gminy dwa rezerwaty przyrody – Bartnia i Popławy, graniczące z utworzonym na terenie 

gminy Pułtusk Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. Dolina Narwi wraz z dopływami, lasy 

Puszczy Białej reprezentują wysokie wartości  przyrodnicze i krajobrazowe. Dolina Narwi 

stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Narew wraz z Wisłą i Bugiem 

tworzą w Kotlinie Warszawskiej największy w kraju i jeden z największych w Europie węzeł 

wodny. Cały obszar gminy wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. 

Mapa 4. Tereny zalesione w gminie Obryte. 

 
Minister Środowiska Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229 z dnia 21 października 2004 roku, poz. 

2313) wyznaczył obszar specjalnej ochrony ptaków pod nazwą „Puszcza Biała”, o powierzchni 

64101,64 ha, w tym w granicach gminy Obryte 7490,7 ha. Gmina została włączona do 

Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Puszczy Białej i Doliny Dolnej Narwi. 

 

Obecność rozległych kompleksów leśnych, nie zanieczyszczonego środowiska, bogatej fauny i 

flory w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu, stwarza atrakcyjne warunki rozwoju turystyki 

pobytowej jak i kwalifikowanej. Walory przyrodnicze gminy sprzyjają wyznaczaniu tras dla 
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turystyki rowerowej, pieszej, ekologiczno-edukacyjnej, narciarstwa biegowego. 

Stan środowiska naturalnego, walory przyrodnicze oraz warunki naturalne sprzyjają rozwojowi 

budownictwa rekreacyjnego, na które przeznaczać można grunty mało przydatne dla rolnictwa, 

o warunkach bioklimatycznych niewskazanych dla rozwoju osadnictwa stałego. 

Lasy. 

Lasy należą do Nadleśnictwa Pułtusk. Stanowią północnozachodnią część Puszczy Białej. 

Położone są w Mazowiecko-Podlaskiej krainie przyrodniczo-leśnej w dzielnicy Niziny 

Mazowiecko-Podlaskiej. Zajmują 38,2 % powierzchni gminy, z czego ponad 90% stanowią lasy 

państwowe. W drzewostanie dominuje sosna w wieku 40-80 lat i powyżej 80 lat. Lokalnie 

występuje dąb, brzoza, osika i grab w wieku powyżej 40 lat. Są to obszary o warunkach 

siedliskowo-drzewostanowych odpornych na niszczenia, atrakcyjne krajobrazowo, o 

korzystnych warunkach klimatyczno-zdrowotnych. 

W ramach prac badawczych dokumentujących Nadbużański Park Krajobrazowy 

zinwentaryzowana została flora i fauna podlegająca ochronie całkowitej i częściowej. Na 

obszarze gminy zlokalizowano stanowiska bociana czarnego, żurawia i  kraski. Wyznaczone 

zostały tereny na których występuje bardzo duże zgrupowanie chronionych i rzadkich 

gatunków roślin jak mieczyk dachówkowaty i widłak wroniec. 

Lasy prywatne - wg. danych GUS z 2014 roku zajmują powierzchnię ogółem 451,78 ha w tym 

442,87 ha stanowi własność osób fizycznych.  W lasach prywatnych nie występują żadne formy 

ochronne lasów. Lasy państwowe w 2014 roku zajmowały powierzchnię 5012,42 ha. W lasach 

państwowych na uroczysku Popławy występują dwa rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 

20,90 ha. 

Minister Środowiska uznał (decyzja DL.lp-0233-8/04 z dnia 25.02.2004) za lasy ochronne w 

Nadleśnictwie Pułtusk następujące oddziały: 

- lasy wodochronne - w celu ochrony brzegów rzek oraz pełnienia roli retencyjnej przy 

wysokich stanach wód, ochrony siedlisk wilgotnych i bagiennych, wykorzystania lasu jako 

magazynu wody, część z tych lasów stanowi jednocześnie ostoje zwierząt podlegających 

ochronie gatunkowej, 

- lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody – są to drzewostany mieszane 

naturalnego pochodzenia starszych klas wieku, charakterystyczne dla Puszczy Białej. 

1.4. Zagospodarowanie przestrzenne 

Powierzchnia gminy wynosi 139,70 km2, co stanowi 16,9% powierzchni powiatu pułtuskiego.  

Strukturę przestrzenną gminy tworzą: 

- zwarte kompleksy lasów Puszczy Białej zajmujące obszar zachodni i południowy gminy wraz 

ze zlokalizowanymi wewnątrz dużymi obszarami rolnymi i zabudową wsi Tocznabiel, 

Bartodzieje i Wielgolas, 

- wąskie pasmo lasów przebiegające z południowego wschodu na północny zachód, w 

północnej części gminy, 

- dolina rzeki Narew wraz z zabudową mieszkaniową, rolniczą, usługową i letniskową wsi 

Zambski Kościelne, Gostkowo, Kalinowo, Rowy i Sokołowo Włościańskie w północnej części 
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gminy oraz ze starorzeczami w zachodniej części gminy, 

- cieki wraz z ich dolinkami stanowiące lewobrzeżne dopływy Narwi: jeden płynący 

równoleżnikowo przez środek gminy wpadający do Narwi powyżej Pułtuska i dwa płynące z 

południowego wschodu na północny zachód, w północnej części gminy, wpadające do Narwi w 

rejonie Gostkowa i Zambsk Kościelnych, 

- rolnicza przestrzeń produkcyjna na pozostałym obszarze gminy, wraz z siecią osadniczą 

obsługującą funkcje rolnicze i nierolnicze, 

- zabudowa letniskowa występująca poza układem osadniczym gminy w miejscowościach 

położonych nad Narwią, oraz  

- elementy liniowe infrastruktury technicznej; drogi powiatowe, gminne, linie energetyczne SN i 

nn. 

1.5. Walory kulturowe, ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego 

Na terenie gminy nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i historycznego o szczególnej 

wartości. Lista zabytków wpisanych do rejestru zabytków obejmuje:  

OBRYTE 

- neogotycki murowany kościół parafialny p.w. Św. Trójcy z 1851 roku 

- stara część cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego 

SADYKIERZ 

- dzwonnica i najbliższe otoczenie w promieniu 50 m po spalonym kościele 

SOKOŁOWO WŁOŚCIAŃSKIE 

- drewniany kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z końca 1682 roku, wraz z 

wyposażeniem wnętrz, dzwonnicą i otoczeniem w promieniu 100 m 

ZAMBSKI KOŚCIELNE 

- Kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha, murowany z 1890 roku, odbudowany w 1950 roku 

- najstarsza część cmentarza parafialnego  

- ślady osady starożytnej  

W gminie znajdują się  obiekty architektury i budownictwa ujęte w ewidencji konserwatorskiej: 

· drewniane domy mieszkalne we wsiach: Obryte, Grodek Rządowy, Psary, Sadykierz, Sokołowo 

Włościańskie, Wielgolas, Zambski Kościelne, 

· dawny dwór we wsi Obryte, 

· pozostałości parku z układem wodnym z końca XIX wieku oraz kapliczka murowana z końca 

XIX wieku w miejscowości Sokołowo Włościańskie, 

· krzyże przydrożne w miejscowościach: Grodek Rządowy ( kam./met. z 1894 roku), Mokrus ( 

dwa, jeden drewniany z 1927 roku, drugi kam./met. z k. XIX wieku), 

Na terenie gminy istnieją  miejsca pamięci narodowej w miejscowościach: 

- Sokołowo Włościańskie – mogiła poległych za ojczyznę w 1863 roku w walce z Rosjanami, 

przy drodze Sokołowo – Bielino, 

- Sadykierz – mogiła na cmentarzu przykościelnym poległych 10.08.1920 roku, 

- Obryte – na cmentarzu grzebalnym grób żołnierza poległego 11.08.1920 roku z 70 Pułku 

Piechoty Wielkopolskiej, 
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- Zambski Kościelne – na cmentarzu kwatera wojenna żołnierzy poległych w dniu 6 i 7 września 

1939 roku, 

- mogiła żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej w lesie przy drodze Psary – Pułtusk. 

2. Społeczeństwo 

2.1. Demografia 

W 2014 r. mieszkańcy gminy Obryte stanowili 9,4 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu 

pułtuskiego. Równocześnie powierzchnia gminy stanowi 16,9% powierzchni powiatu, co 

pokazuje o ile niższa jest średnia gęstość zaludnienia gminy w stosunku do powiatu – średnia 

gęstość zaludnienia w gminie wynosi 35 osób/km2.  

Z uwagi na bardzo niski ogólny wskaźnik zaludnienia, gmina posiada duży potencjał do 

wzrostu liczby mieszkańców. Konieczne są jednak silne czynniki gospodarcze stymulujące ten 

wzrost. W przeciwnym wypadku, wobec ogólnych trendów demograficznych, istnieje znaczne 

ryzyko, że liczba mieszkańców gminy będzie stale się zmniejszała. 

W granicach gminy znajduje się 24 miejscowości. Największą pod względem zaludnienia 

miejscowością jest ośrodek gminny Obryte, liczący w 2014 r. 1100 osób (wg danych 

meldunkowych -  22,32 % liczby mieszkańców gminy), a następnie Psary - 514 osób (10,43% 

ogółu mieszkańców), Gródek Rządowy - 494 osoby (10,02%), Zambski Kościelne 345 osób (7%). 

Zatem w czterech największych miejscowościach w gminie, zamieszkuje blisko 50% ogółu 

mieszkańców. Oznacza to, że w pozostałych 20 miejscowościach zamieszkuje tylko połowa 

ludności gminy. Przeciętna wielkość tych wsi wynosi niespełna 124 mieszkańców. Tak znaczne 

rozproszenie jest źródłem problemów zarówno związanych z rozbudową infrastruktury 

sieciowej, jak i dróg, a także np. utrudnia dowożenie dzieci do szkół. Konieczne jest 

sformułowanie długofalowych zasad polityki związanej z obsługą tak rozproszonej populacji, 

np. w zakresie gospodarki ściekowej. 
 



Analiza stanu gminy Obryte 2016 

 

 
 
 11 

 
Tabela 3. Lista miejscowości w gminie Obryte wraz z liczbą zameldowanych na stałe  mieszkańców 
w 2015  

Miejscowość Liczba m. Miejscowość Liczba m. 

Bartodzieje 241 Rowy 26 

Ciółkowo Małe 178 Rozdziały 97 

Ciółkowo Rządowe 175 Sadykierz 273 

Cygany 176 Skłudy 35 

Gostkowo 57 Sokołowo Parcele 124 

Gródek Nowy 174 Sokołowo-Parcele 4 

Gródek Rządowy 494 Sokołowo Włościańskie 228 

Kalinowo 87 Tocznabiel  64 

Mokrus 25 Ulaski 81 

Obryte 1100 Wielgolas 157 

Płusy 101 Zambski Kościelne 345 

Psary 514 Zambski Stare 172 
Źródło: UG Obryte 

Liczba mieszkańców gminy od 2008 r. ulega stopniowemu zmniejszeniu. W 2008 r. było w 

gminie 5 000 mieszkańców, w 2012 r. 4966, zaś do końca 2015 r. liczba mieszkańców 

zmniejszyła się do 4928 (osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące). Dla 

oszacowania rzeczywistej liczby osób zamieszkujących gminę w danym okresie, do liczby 

zameldowanych na stałe należy dodać osoby meldujące się na pobyt czasowy oraz szacowaną 

na 145 liczbę osób zamieszkujących na terenie gminy bez spełnienia obowiązku 

meldunkowego (osoby przeprowadzające się na teren gminy lecz nie zmieniające 

dotychczasowego miejsca zameldowania). Należy również uwzględnić zmniejszenie liczby 

mieszkańców, związane z wyjazdami do pracy lub nauki poza teren gminy oraz za granicę, co 

częstokroć nie jest odnotowywane w statystykach i ewidencji. 

Tabela 4. Liczba mieszkańców gminy w latach 2008-2015. 
Lata Liczba mieszkańców  

2008 5000 

2009 4980 

2010 4952 

2011 4924 

2012 4966 

2013 4948 

2014 4927 

2015 4928 
Źródło: UG Obryte 
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Wykres 1. Zmiana liczby mieszkańców gminy. 

                                                                      

2.2. Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców 

W Gminie można zauważyć dominującą tendencję ujemnego przyrostu naturalnego. W głównej 

mierze jest ona spowodowana migracją zarobkową młodych ludzi. 
 

Tabela 5. Liczba urodzeń i zgonów w gminie w latach 2008-2015.                                                             
Lata Urodzenia Zgony Przyrost 

2008 43 71  (-28) 

2009 43 87  (-44) 

2010 47 73  (-26) 

2011 44 58  (-14) 

2012 58 77  (-19) 

2013 36 78  (-42) 

2014 51 81  (-30) 

2015 52 57  (-5) 
Źródło: UG Obryte  
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Struktura wiekowa populacji gminy jest przedstawiona w tabeli 4. 

Tabela 6. Struktura wiekowa populacji gminy. 

Grupa wiekowa 2005 2013 

0-2 lata 146 148 

3 lata 46 41 

4-5 lat 134 87 

6 lat 71 47 

7 lat 51 50 

8-12 lat 333 266 

13-15 lat 255 178 

16-17 lat 139 112 

18 lat 74 53 

19-64 lat mężczyźni 1473 1378 

19-59 lat kobiety 1196 1053 

Pow. 64 lat mężczyźni 337 401 

Pow. 59 lat kobiety 497 753 

Ogółem 4753 4871 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Niekorzystne tendencje zmian struktury wiekowej, w tym spadek liczba dzieci i młodzieży w 

strukturze wiekowej 4-18 lat i zwiększanie się liczba osób w wieku poprodukcyjnym, wskazują 

na zwiększające się ryzyko zachwiania proporcji w reprezentacji poszczególnych grup 

wiekowych, zagrażających społecznemu i gospodarczemu rozwojowi gminy. 

W gminach wiejskich powiatu pułtuskiego zamieszkiwało 27459 osób w 2011 r. (dane Spisu 

Powszechnego z 2011 r.). Struktura wykształcenia była następująca: 

Tabela 7. Struktura wykształcenia mieszkańców gminy powiatu pułtuskiego w 2011 r. 

Wykształcenie 
Liczba 

osób 

% udział  w powiecie 

pułtuskim 

% udział  na wsi 

w Polsce 

wyższe 2826 11% 9,9 % 

średnie i policealne - ogółem 6782 26% 25,5 % 

średnie i policealne - średnie zawodowe 3612 14% 15,1 % 

średnie i policealne - średnie ogólnokształcące 2818 11% 8,9 % 

zasadnicze zawodowe 6891 26% 26,5 % 

gimnazjalne 1777 7% 6 % 

podstawowe ukończone 7605 29% 25,6 % 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 881 3% 6,4 % 
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W stosunku do średnich wielkości w kraju, odsetek ludności z wyższym wykształceniem jest w 

powiecie pułtuskim niższy o 35% niż średnio w województwie mazowieckim, ale o 2 punkty 

procentowe wyższy niż średnio na terenach wiejskich w Polsce. Analogicznie nieco wyższy jest 

udział  osób z wykształceniem średnim. Z kolei w powiecie pułtuskim jest więcej o 3,5 punktu 

procentowego osób z wykształceniem podstawowym niż średnio w kraju i o połowę niż średnio 

w kraju mniej osób bez jakiegokolwiek ukończonego wykształcenia. 

2.3. Mieszkalnictwo 

Zasoby mieszkaniowe gminy na koniec roku 2014, według US w Warszawie (Statystyczne 

Vademecum Samorządowca) wynoszą 1724 mieszkań przy przeciętnej powierzchni użytkowej 

mieszkania 102 m2. Gmina Obryte posiada 12 lokali mieszkalnych, z czego 11 jest 

wynajmowanych. Na dzień dzisiejszy do gminy nie wpłynęły żadne wnioski o wynajem lokalu.  

Gmina Obryte zaspokaja potrzeby mieszkaniowe mieszkańców w sposób wystarczająćy. 

2.4. Rynek pracy  

Sytuacja na rynku pracy mieszkańców wsi jest różna od sytuacji ludności miejskiej przede 

wszystkim z uwagi na niewielką liczbę podmiotów gospodarczych tworzących wiejski rynek 

pracy (na terenie gminy Obryte brak jest prywatnych zakładów pracy), niższy poziom 

wykształcenia i kwalifikacji. Bezrobocie na wsi jest zjawiskiem bardziej trwałym i zarazem 

trudniejszym do ograniczenia.  

Wykres 2. Zarejestrowani bezrobotni według płci w gminie Obryte. 

 
Źródło: GUS 

W roku 2014 w gminie zarejestrowano 377 bezrobotnych, w tym 221 mężczyzn i 156 kobiet. 
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W 2005 r. bezrobocie na terenie gminy Obryte sięgało ok. 8%. Kolejne lata wskazują tendencję 

wzrostową, a w 2014 roku osiąga 12,5% . 

Bezrobotni z gminy Obryte stanowili w 2014 roku 13,8 % ogółu bezrobotnych z całego powiatu 

pułtuskiego. Współczynnik ten wzrósł w porównaniu do lat poprzednich. 

Stopa bezrobocia w powiecie pułtuskim (22,5 %) jest wyższa niż w województwie mazowieckim 

oraz w kraju, natomiast stopa rejestrowanego bezrobocia w gminie Obryte jest jeszcze wyższa 

(377 osób bezrobotnych, 373 osoby pracujące). Stąd też konieczne jest zwrócenie szczególnej 

uwagi na pobudzenie aktywności społeczno-gospodarczej ludności gminy.  

2.5. Aktywność społeczna mieszkańców, organizacje pozarządowe 

W gminie działają następujące organizacje pozarządowe: 

� Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem”, 

� Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Horyzonty”, 

� Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Obryte „Obritensis”, 

� Ochotnicza Straż Pożarna w Obrytem. 

Działalność kulturalna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta. Co roku samorząd gminy 

organizuje interesujące imprezy kulturalne, takie jak Dożynki, Gminny Dzień Seniora, Wianki, a 

także pikniki upamiętniające poległych we wrześniu 1939 r. i w bitwie pod Cyganami i 

Sokołowem. Spotkania te gromadzą bardzo dużą liczbę mieszkańców gminy i osób spoza 

obszaru gminy.                            

W miejscowości Obryte istnieje Gminny Ośrodek Kultury, w którym działalność swoją prowadzą 

Klub Aktywnego Seniora „Zacisze” oraz grupa AA „Dzwon”. W okresie wakacyjnym GOK 

przygotowuje ofertę dla dzieci i młodzieży. Pozostała działalność odbywa się w świetlicach 

wiejskich w okresach przerwy od nauki szkolnej. Tych świetlic w gminie jest 7 (Obryte, Psary, 

Sokołowo Włościańskie, Sadykierz,  Ciółkowo Rządowe, Gródek Rządowy, Zambski Kościelne).  

Na terenie gminy Obryte działa też Gminna Biblioteka Publiczna. 

W sferze kultury i nauki nie ma innych podmiotów niż samorządowe.  

W gminie działa Stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi” z siedzibą w gminie Pokrzywnica. 

Stowarzyszenie jest organizacją, która działa na terenie powiatu pułtuskiego i nowodworskiego. 

Jej celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin powiatu pułtuskiego, dbanie o 

rozwój i promowanie własnego regionu, wykorzystywanie lokalnych zasobów. Działania 

podejmowane przez Stowarzyszenia mają służyć: 

- tworzeniu lokalnych miejsc pracy, 

- rozwojowi rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego i agroturystyki, 

- zachowaniu i ochronie dziedzictwa przyrodniczego, w tym bioróżnorodności rolniczej, 

- zadbaniu o czystość środowiska, szczególnie rzeki Narwi, 

- kultywowaniu kultury i tradycji lokalnych, 

- dbaniu o estetykę wsi, zachowanie zabytków i tradycyjnej architektury,  

- zapewnieniu dobrej jakości rozwiązań komunikacyjnych. 

 



Analiza stanu gminy Obryte 2016 

 

 
 
 16 

Jednak jak wynika z dostępnych badań (zob. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Obryte na lata 2015 – 2020), aktywność społeczna w gminie jest niska i jednym z 

oczekiwanych działań Gminy jest  wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz oddolnych działań 

aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. Z badania ankietowego przeprowadzonego 

w styczniu 2016 r. wśród mieszkańców wynika, że oczekiwane są działania promujące gminę, w 

tym poprzez odwołanie się do kurpiowskiej tradycji. 

3. Gospodarka lokalna 

3.1. Rolnictwo 

Gmina Obryte jest gminą typowo rolniczą. Jednak położenie gminy i jej warunki środowiskowe i 

walory krajobrazowe wskazują, iż potencjałem rozwojowym może być także pełnienie przez   

gminę funkcji rekreacyjno-ekologicznej.   

Według danych PSR z 2010 r., na terenie gminy Obryte funkcjonuje 790 gospodarstw rolnych, 

z tego 772 prowadzi działalność rolniczą. 

Tabela 8. Liczba gospodarstw rolnych w gminie i ich powierzchnia.  

Gospodarstwa rolne ogółem  790 

do 1 ha włącznie  27 

1 - 5 ha  240 

5 - 10 ha  310 

10 -15 ha  141 

15 ha i więcej 72 

Źródło: GUS (Spis 2010) 

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Obryte, wg danych ze spisu z 2010 

było następujące: 

Tabela 9. Użytkowanie gruntów w gminie Obryte. 

Rodzaje gruntów i użytków rolnych Jednostka miary (ha) 

grunty ogółem 7017,28 

użytki rolne ogółem 6275,47 

użytki rolne w dobrej kulturze 6206,51 

pod zasiewami 4173,77 

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi 35,74 

uprawy trwałe 19,88 

sady ogółem 19,88 

ogrody przydomowe 0,98 

łąki trwałe 1776,65 

pastwiska trwałe 199,49 

pozostałe użytki rolne 68,96 

lasy i grunty leśne 393,18 

pozostałe grunty 348,62 
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Źródło: GUS (spis 2010) 
 

 

Struktura jakości gleb użytków rolnych gminy Obryte w podziale na klasy bonitacyjne jest 

następująca: 
Tabela 10. Klasy bonitacyjne użytków rolnych oraz użytkowanie użytków rolnych 

Użytek Klasa III 

(w ha)  

Klasa IV 

(w ha) 

Klasa V 

(w ha) 

Klasa VI 

(w ha) 

Klasa VIz 

(w ha) 

Razem 

(ha) 

Udział % 

grunty 

orne  

183  2741  2391  1072   104  6491  83,18 

sady  6 38 41 13 1 99 1,27 

łąki  15 112 196 78 0 401 5,14 

pastwiska  4 203 449 157 0 813 10,42 

razem ha  208 3094 3077 1320 105 7804  

udział %  2,67 39,65 39,43 16,91 1,35   

Źródło: SUiKZP gminy Obryte 

Według gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w gruntach ornych w gminie: 

� do gleb bardzo dobrych i dobrych (klasy III) zaliczono 208 ha (2,67%), 

� do średnich (klasy IV) – 3094 ha (39,65%) 

� do słabych (klasy V i VI) – 4502 ha (57,69%) 
 

Gmina posiada charakter gminy rolniczej, charakteryzuje się jednak niskim wskaźnikiem jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG (wskaźnik dla gminy określono na 49,3 przy 

średniej w powiecie = 61,6, w województwie mazowieckim = 59,9 i średniej w Polsce = 66,6). 

Wskaźnik ten obejmuje wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, tj. zarówno warunki 

glebowe, klimatyczne, wodne, jak i rzeźbę terenu. 
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Mapa 5. Mapa waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 

 

 
 

Czynnikiem nieco pogarszającym warunki jest agroklimat, a zwłaszcza niekorzystne warunki 

wodne. Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., jedynie około 50% 

gospodarstw produkowało na rynek. m.in. z tego powodu oraz ze względu na brak 
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wykształconych specjalizacji produkcyjnych, zdolność żywicielska gospodarstw na terenie 

gminy, jest oceniana bardzo nisko przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (ok. 2 

pkt. na 13,5 możliwych): 

Mapa 6. Ocena zdolności żywicielskiej wg gmin w województwie mazowieckim. 

 
 

W strukturze gospodarstwa małe i średnie stanowią 73% ogólnej liczby działających 

gospodarstw. Gospodarstw większych niż 15 ha jest 9%. Taka struktura powierzchni 

gospodarstw świadczy, że znaczna część spośród nich nie będzie w stanie konkurować na 

rynku.  

Niewątpliwie słabością gospodarstw na terenie gminy Obryte jest fakt, że nie podjęły działań 

na rzecz współpracy w grupach producenckich, co osłabia ich pozycję rynkową zarówno 

wobec odbiorców hurtowych, jak i przetwórców. Szansą dla rolnictwa byłoby również wsparcie 

dla gospodarstw ekologicznych (na terenie gminy są cztery gospodarstwa ekologiczne 
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położone we wsi Skłudy – 1, we wsi Sokołowo Włościańskie – 1 szt. i we wsi Zambski 

Kościelne – 2) oraz agroturystycznych (na terenie gminy znajdują się dwa gospodarstwa 

agroturystyczne, w m. Obryte i Wielgolas). 

Niezależnie od tego, sposobem na przetrwanie gospodarstw będzie specjalizacja lub 

uzyskanie statusu gospodarstw ekologicznych, co zapewni im wyższą rentowność, albo 

zróżnicowanie działalności obejmujące działalność pozarolniczą. Dobrą okazją dla tego typu 

działań są możliwości przewidziane w PROW na lata 2014-2020. 

3.2. Przedsiębiorczość. 

Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych na terenie gminy na koniec 2014 r. wynosiła 275 

(w tym w sektorze rolnym 30, przemysłowym 20, budowlanym 57, handlu i usług 

motoryzacyjnych 54, transportu 23, usług adm. 18). Działalność gospodarczą prowadziło 228 

osób fizycznych. 

W ujęciu wskaźnikowym w gminie Obryte działalność gospodarczą prowadziło 469 osób 

fizycznych na 10 tys. ludności, w stosunku do 621 osób fizycznych na 10 tys. ludności w 

powiecie. 

Tabela 11. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców – wskaźniki dla woj. mazowieckiego, powiatu pułtuskiego i gmin. 

Obszar Liczba podmiotów os. fiz./1000 m. 

Województwo mazowieckie  93 

Woj. maz. – gminy wiejskie  60 

Powiat pułtuski 62 

Miasto Pułtusk 81 

Gmina Pułusk 76 

Pokrzywnica  61 

Zatory  58 

Gmina Pułtusk – obszar wiejski  57 

Winnica  51 

Powiat pułtuski – gminy wiejskie  50 

Obryte  47 

Gzy  40 

Świerszcze 39 

Źródło: opracowanie własne 
 

Wskaźnik liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 

ludności, wynosił w 2014 r. 47, tak więc plasuje się poniżej wskaźnika dla gmin wiejskich na 

Mazowszu na – 60 i dla gmin wiejskich w powiecie pułtuskim - 50. 

Świadczy to o słabszej aktywności gospodarczej mieszkańców gminy na tle powiatu i 

istniejących potrzebach w zakresie wsparcia tego procesu.  

Ważne jest przekonanie mieszkańców gminy do podejmowania samodzielnej aktywności 
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gospodarczej. W celu poprawy warunków prowadzenia działalności na terenie gminy 

niezbędna jest poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości infrastruktury technicznej. 

Rolnictwo pozostaje nadal ważnym elementem lokalnej gospodarki, ale należy pobudzić rozwój 

podmiotów gospodarczych działających w jego otoczeniu, a także z uwagi na położenie gminy 

i jej warunki środowiskowe efektywnie wykorzystać jej rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał 

rozwojowy.   

Na terenie gminy Obryte, w rejonie wsi Tocznabiel, występują złoża pospółki.  

 

Tereny inwestycyjne w gminie znajdują się w: 

1. m. Obryte, działka nr 260/3, własność prywatna – przeznaczenie pod usługi handlowo-

gastronomiczne 

2. m. Obryte, działka nr 49, własność prywatna  - przeznaczenie pod usługi handlowe 

3. m. Płusy, działka nr 7, własność Gminy Obryte – przeznaczenie pod usługi opiekuńcze 

 

Turystyka.  

Przez obszar gminy przebiegają następujące trasy rowerowe: 

 Szlak Wielkiej Przygody, biegnący przez Pułtusk – Popławy – rezerwat „Wielgolas” - 

Obryte – Sadykierz – do wsi Komorowo 

 Wielki szlak kurpiowski (Pułtusk – Zambski Kościelne – Sokołów Włościański – Pulwy – 

Gródek – Sadykierz – Pniewo – Rezerwat „Wielgolas” – Bartodzieje – Rezerwat 

„Popławy” – Pułtusk)   

 Mały  szlak kurpiowski (Pułtusk – Rezerwat „Popławy” – Bartodzieje – Rezerwat 

„Wielgolas” – Pniewo – Lutobrok – Płusy – Sadykierz – Obryte – Psary – Pułtusk) 

 Szlak Nadnarwiański – biegnący wzdłuż rzeki Narew,  

oraz trasy piesze np. szlak niebieski – główny szlak Puszczy Białej i główny szlak 

Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. 

Gmina nie posiada bogatej infrastruktury służącej rekreacji i uprawianiu sportów amatorskich:  

- Obryte posiada salę gimnastyczną dla mieszkańców gminy. W budynku znajdują się sale 

sportowe jak również siłownia, 

- w Zambskach Kościelnych znajduje się boisko sportowe na świeżym powietrzu, 

- przy budynku Urzędu Gminy w Obrytem funkcjonuje plac zabaw dla dzieci, 

Miejscem służącym rekreacji (np. wędkowaniu) jest najbliższe otoczenie przy rzece Narew. 

Baza gastronomiczna i turystyczna gminy jest na stosunkowo niskim poziomie, co znalazło swój 

wyraz również w wynikach ankiety dla mieszkańców (ocena 2,4 pkt na 5).  

Od wielu lat na terenie gminy rozwija się budownictwo letniskowe. Większe zgrupowania 

zabudowy letniskowej występują w miejscowościach: Zambski Kościelne Rowy, Gostkowo, 

Kalinowo, Rozdziały, Sokołowo Włościańskie i Tocznabiel, ponadto pojedyncze działki 

występują we wsiach Bartodzieje i Wielgolas. 

Na terenie gminy znajdują się dwa gospodarstwa agroturystyczne – Stajna Delicja w 

miejscowości Obryte oraz Siedlisko Leluja w miejscowości Wielgolas.   
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Obecność rozległych kompleksów leśnych, nie zanieczyszczonego środowiska, bogatej fauny i 

flory w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu, stwarza atrakcyjne warunki rozwoju różnych 

form turystyki i wypoczynku. Temu celowi powinna służyć infrastruktura umożliwiająca 

przyciągnięcie turystów (w tym weekendowych): rozwinięcie sieci ścieżek turystycznych, 

edukacyjnych, konnych, tras narciarstwa biegowego, małej infrastruktury na szlakach, także 

zapobiegającej zaśmiecaniu stref w których przebywają wypoczywający. Aby jednak efekty  

przedsięwzięć kierowanych do przyjezdnych były zauważalne dla lokalnej gospodarki, 

konieczne byłoby znaczne wzbogacenie oferty pobytowej dla potencjalnych turystów i jej 

odpowiednie wypromowanie. Należy jednak brać pod uwagę, że nawet jednak i wtedy, 

potencjalne wpływy z działalności turystycznej podmiotów na terenie gminy będą stanowiły 

niewielką kwotę. Znacznie bardziej perspektywicznym kierunkiem może być: [1] dalszy 

uporządkowany rozwój działek rekreacyjnych i budownictwa letniskowego, które m.in. generuje 

popyt na usługi i towary nabywane zwykle od mieszkańców położonych w pobliżu 

miejscowości oraz [2] inwestycje realizowane np. w ramach tzw. srebrnej ekonomii. 

Działalność gminy w sferze turystyki, promocji (w tym wykorzystującej tradycję kurpiowską), 

powinna być prowadzona we współpracy z sąsiednimi samorządami, przy wykorzystaniu 

dodatkowych możliwości, jakie daje istnienie Lokalnej Grupy Działania  „Zielone Mosty Narwi”. 

4. Infrastruktura techniczna 

4.1. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna 

Na terenie gminy jest 17  dróg kategorii  gminnych o długości ogółem 81,00 km, w tym o 

nawierzchni: 

- asfaltowej - 34,56 km 

- żwirowej - 18,69 km 

- gruntowej - 27,75 km, 

oraz 5 dróg kategorii powiatowych o długości ogółem 54,40 km, w tym o nawierzchni: 

- asfaltowej - 47,80 km 

- żwirowej - 2,76 km 

- gruntowej  - 3,84 km. 

Planowane inwestycje na drogach  gminnych w najbliższych latach to: 

- przebudowa mostu na kanale Zambski w ciągu drogi gminnej relacji: Ulaski - Mokrus - 

Gródek Nowy wraz ze zjazdami 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare, 

- przebudowa dróg  gminnych  o nawierzchni bitumicznej  w miejscowości Sadykierz i 

Bartodzieje. 

Planowane są także inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie gminy (patrz: 

załącznik nr 1 do Strategii), w oparciu o porozumienia zawierane pomiędzy gminą a powiatem 

pułtuskim. 
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Gmina w 2014 r. zawarła porozumienie w sprawie udzielenia pomocy powiatowi pułtuskiemu 

przy przebudowie dróg powiatowych we wsi Bartodzieje oraz relacji Psary – Obryte. 

Zewnętrzne powiązania komunikacyjne zapewnia droga wojewódzka nr 618 oraz sieć dróg 

powiatowych. 

Cytując za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Obryte: “Obszar gminy ma charakterystyczny promienisty układ komunikacyjny, 

monocentryczny, wykształcony współzależnie przez lokalne, naturalne warunki środowiska 

przyrodniczego w powiązaniu z kształtowaną zabudową osadniczą. Promienistość układu dróg 

wraz z prawie centralnie położoną miejscowością gminną Obryte, stwarzają bardzo dogodne 

warunki do prawidłowego funkcjonowania gospodarki w gminie oraz układ ten zapewnia 

dostępność usług dla większości mieszkańców gminy. Obszar gminy położony jest poza 

układem dróg krajowych. Południową granice gminy stanowi droga wojewódzka nr 618. 

Głównym szlakiem komunikacyjnym jest droga powiatowa relacji Wyszków - Rząśnik – Obryte – 

Pułtusk stanowiąca jednocześnie główną oś komunikacyjną Nadbużańskiego Parku 

Krajobrazowego. Od ciągu tego wychodzą rozgałęzienia dróg powiatowych łączących 

miejscowości położone w północnej i południowej części gminy z ośrodkiem gminnym. Układ 

ten uzupełniony jest szeregiem dróg gminnych zapewniających wewnętrzną dostępność 

komunikacyjną ludności gminy”.  

Gmina posiada połączenia komunikacyjne jedynie dla ruchu kołowego, obsługiwane przez PKS 

oraz prywatne firmy przewozowe. Najczęściej autobusy kursują na trasie Pułtusk – Wyszków. 

Mieszkańcy terenów położonych w oddaleniu od tej drogi w większości nie są obsługiwani 

przez połączenia autobusowe. Dla dużej części wiosek oddalonych od głównej trasy jest to 

spory problem, ograniczający mobilność przemieszczania się w celach zawodowych, i 

korzystania z usług społecznych w gminie i powiecie. Brak połączeń pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami, utrudnia mieszkańcom gminy dojazd m.in. do Urzędu Gminy w Obrytem czy 

Ośrodka Zdrowia. Mieszkańcy narzekają na coraz mniejszą ilość kursów autobusów, tak  

istotnej i cenionej społecznie alternatywy dla transportu indywidulanego.  

Zauważalny jest brak połączeń do Pułtuska w godzinach wieczornych, co uniemożliwia 

skorzystanie z wielu funkcji usługowych miasta powiatowego, w przypadku braku samochodu. 

Jest to zatem poważna bariera dla osób młodych oraz w podeszłym wieku. W tej sytuacji 

dochodzi do poważnego ograniczenia mobilności znacznej części mieszkańców gminy.  

Dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy została oceniona w ankiecie nisko (2,8 pkt 

na 5). 

W badaniu ankietowym mieszkańcy wskazali również poprawę jakości dróg jak jedno z 

najpilniejszych zadań samorządu, a także budowę chodników oraz modernizację i instalację 

oświetlenia ulicznego (stan dróg i chodników w ankiecie oceniono na 2.9 pkt).  
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4.2. Gospodarka wodno-ściekowa   

Na terenie gminy funkcjonują 3 stacje wodociągowe  w miejscowościach: Bartodzieje, Cygany, 

Gródek Rządowy oraz sieć wodociągowa o długości 86,3 km, która zaopatruje 1449 budynków  

mieszkalnych, co stanowi 96% zasobów mieszkalnych  gminy. Na 24 miejscowości  gminy, 23  

posiada  sieć  wodociągową. Do 2018 roku planowane jest  doprowadzenie wodociągu  do 

ostatniej miejscowości - Rowy. 

Gmina posiada również 3 oczyszczalnie ścieków, które są  zlokalizowane we wsiach Obryte 

(wydajność  250 m3/d) , Psary  (wydajność 53,4m3/d)  i Gródek Rządowy  (wydajność 77m3/d).  

Długość  sieci  kanalizacyjnej  wynosi 22,6 km. Do kanalizacji  podłączonych jest 420  budynków 

mieszkalnych.   W najbliższych  latach planowane  jest: 

- w 2020 roku  budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości  

Zambski  Kościelne i Zambski Stare 

- w 2022  roku budowa sieci kanalizacyjnej  w miejscowościach  Sokołowo Włościańskie i 

Sokołowo  Parcele 

- w  2023 roku  budowa  sieci  kanalizacyjnej  miejscowościach Kalinowo i Gostkowo. 

Na terenie gminy nie ma obecnie przydomowych oczyszczalni ścieków. Na 2021 rok jest 

planowana  budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków wraz z przyłączami  w miejscowości  

Wielgolas i Bartodzieje, czyli na terenach charakteryzujących się rozległą i rozproszoną 

zabudową. 

Funkcjonowanie systemu wodociągowego i kanalizacyjnego jest  oceniane przez mieszkańców 

(użytkowników systemu) wysoko (3.8 i 3,4 pkt).  

4.3. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017, 

gmina Obryte zaliczona została do ostrołęcko-siedleckiego Regionu Gospodarki Odpadami, w 

skład którego wchodzi 92 gminy z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, 

łosickiego, garwolińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego, 

mińskiego, makowskiego, pułtuskiego oraz m. Ostrołęka i m. Siedlce. Do najważniejszych zadań 

należy zapobieganie powstawaniu odpadów, selektywna zbiórka, recykling i odzysk, w tym 

wykorzystanie energii z odpadów.  

WPGO wskazuje regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), do 

których powinny trafiać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z 

sortowania przeznaczone do składowania. 

 



Analiza stanu gminy Obryte 2016 

 

 
 
 25 

 
Mapa 7. Ostrołęcko-siedlecki Region Gospodarki Odpadami 

 

 
Źródło: Wydział Gospodarki Odpadami Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie 

 

Od 1 lipca 2013 r. Gmina Obryte stała się podmiotem odpowiedzialnym za organizację i 

funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powstałymi na 

terenie gminy. W tym celu Gmina Obryte zawarła umowę z firmą MPK PURE HOME Sp. z o. o. 

Sp. k. z siedzibą w Ostrołęce na ul. Kołobrzeskiej 5. 



Analiza stanu gminy Obryte 2016 

 

 
 
 26 

Usługi jakie wykonuje firma to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości położonych na terenie całej gminy oraz z przystanków. Miejsce 

zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę MPK PURE HOME Sp. z o.o. to 

sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych i instalacja do 

kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, znajdujące się w m. Ławy, ul. 

Przemysłowa 45, gm. Rzekuń. 

Gmina posiada punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), w miejscowości 

Obryte na terenie byłego SKR (działka nr ewid. 260/2), również obsługiwany przez MPK PURE 

HOME. Firma ta wywiązuje się z zobowiązań terminowo i bezkonfliktowo. Pracownicy wykazują 

się profesjonalizmem oraz wysoką jakością świadczonych usług, realizując odbiór odpadów 

zgodnie z określonym harmonogramem odbioru.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych w gminie 

odbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza 

Głowackiego 4a/15, 26-368 Kielce. Adres zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego to m. Obryte na terenie byłego SKR. 

System gospodarki odpadami i czystość w gminie są oceniane przez ankietowanych 

mieszkańców wysoko (3,6 pkt). 

Problemem wciąż pozostają dzikie wysypiska. W tym zakresie konieczne jest prowadzenie 

konsekwentnych i skoordynowanych (np. ze Strażą Leśną) działań, zwłaszcza na terenach, gdzie 

intensywnie rozwijają się działki rekreacyjne.  

4.4. Infrastruktura gazowa i elektroenergetyczna 

Na terenie gminy nie ma sieci gazu przewodowego (pomimo wydanej decyzji nr RG 6733.5-

1.2014 z dnia 01.12.2014r o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej 

budowę sieci gazowej). Budowa sieci gazowej jest uzależniona od ekonomicznej opłacalności 

przedsięwzięcia i przy obecnych uwarunkowaniach dotyczących efektywnego popytu na gaz, 

dostępności alternatywnych paliw i coraz lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

realizacja tego typu inwestycji w niewielkich jednostkach osadniczych przy znacznym 

rozproszeniu odbiorców jest nieopłacalna dla spółki gazowniczej. Pogarsza to prawdopodobnie 

perspektywy budowy sieci gazowej w gminie. 

W zakresie infrastruktury energetycznej gmina powinna podjąć działania m.in. w zakresie 

poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez 

gminę (Zespół Placówek Oświatowych, Publiczne Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd 

Gminy w Obrytem), w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii, np. poprzez instalację 

kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. 

4.5. Infrastruktura telekomunikacyjna i internet 

Wszyscy mieszkańcy na terenie Gminy Obryte mają możliwość podłączenia się do sieci 

internetowej. Większość mieszkańców ma dostęp do internetu stacjonarnego poprzez 
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infrastrukturę należącą do firmy Orange. Pozostali mieszkańcy mają dostęp do internetu 

mobilnego. 

Dostęp do internetu został oceniony przez ankietowanych mieszkańców na 3,2 pkt. 

5. Infrastruktura społeczna 

5.1. Infrastruktura edukacyjna, jakość i zakres oferty edukacyjnej  

Zadania własne gminy w zakresie oświaty i edukacyjne realizowane są w szkołach i placówkach 

zlokalizowanych na terenie gminy w: 

1. Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, w skład którego wchodzą od 1 września 

2013:   

- Przedszkole Samorządowe w Obrytem, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem,   

- Szkoła Filialna w  Psarach,  

- Szkoła Filialna w Gródku Rządowym,   

- Szkoła Filialna im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim,   

- Szkoła Filialna im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych, 

2. Publicznym Gimnazjum w Obrytem. 

W roku szkolnym 2015/2016 program nauczania i wychowania realizowany jest przy 

zatrudnieniu (stan na 30 września 2015 roku): 

1. Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem – 51 nauczycieli w tym 43 nauczycieli 

pełnozatrudnionych oraz 8 niepełnozatrudnionych. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na 

etaty 49,49, w tym 43 etatów pełnozatrudnieni oraz 6,49 etatu stanowią niepełnozatrudnieni. 

2. Publiczne Gimnazjum w Obrytem – 16 nauczycieli  w tym 14 pełnozatrudnionych oraz 2 

niepełnozatrudnionych. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 15,33 w tym: 14 

etatów pełnozatrudnieni oraz 1,33 etatu stanowią niepełnozatrudnieni.  

Liczba uczniów w gminnych palcówkach oświatowych jest przedstawiony w tabeli 10. 

Tabela 12. Stan uczniów w placówkach oświatowych. Rok szkolny 2015/2016. 

Nazwa szkoły Klasa I Klasa 

II 

Klasa 

III 

Klasa 

IV 

Klasa 

V 

Klasa 

VI 

Razem 

uczniów 

Klasa 

„O” 

Przedszkole 

PSP Obryte 22 17 15 13 17 24 23 18 15 164 -  48 

Filia Zambski 10 9 5 7 11 6 48 16  

Filia Gródek 4 9 3 12 7 3 38+ 4oddz. 15  

Filia 
Sokołowo 

6 6 6 5 7 4 34 11  

Filia Psary 3 3 3 - - - 9 7  

RAZEM : 62 55 34 48 48 46 297 49 48 
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Gimnazjum 48 61 54  163  

Razem wszystkich uczniów 460 49 48 
*W szkole filialnej w Gródku Rządowym jest oddział specjalny. Liczba uczniów z oddziału jest dodawana do ogólnej liczby uczniów ze szkoły filialnej. 

Źródło: UG Obryte 

 

Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski wynosiła w Zespole Placówek Oświatowych w 

Obrytem 6,00, a w Publicznym Gimnazjum w Obrytem 10,63. Wskaźniki te są bardzo niskie. 

W bieżącym roku szkolnym średni wskaźnik liczby uczniów/etat nauczycielski, liczony dla 

wszystkich szkół na terenie gminy, wynosi tylko 7,09.  Dla porównania należy podać, że średni 

wskaźnik liczby uczniów/etat nauczycielski w Polsce wynosi ponad 11, zaś średnio w krajach 

OECD - 16. Pokazuje to jak bardzo budżety na oświatę w wiejskich gminach, takich jak Obryte, 

są obciążone wynagrodzeniami nauczycielskimi i jak niska jest efektywność wykorzystania kadr.   

Średnie wyniki sprawdzianu klas VI nie odbiegały zasadniczo od wyników w powiecie 

pułtuskim. M.in. w związku z małą liczebnością dzieci w poszczególnych oddziałach wyniki te 

bardzo wahały się w latach. 

Wyniki sprawdzianu na przestrzeni lat przedstawia tabela 11. 

Tabela 13. Wyniki sprawdzianu klas VI w latach 2007-2014. 

Rok  PSP 

Obryte 

Gródek Zambski Sokołowo Średnia 

Gminy 

Średnia 

powiatu 

2007 29,01 27,31 32,20 21,56 27,40 25,71 

2008 23,75 25,29 27,40 26,00 24,63 23,89 

2009 21,69 23,33 31,90 30,75 24,43 22,39 

2010 20,80 26,25 21,67 20,88 22,35 21,97 

2011 21,25 24,25 23,10 20,38 22,21 22,92 

2012 23,20 22,57 20,88 20,92 22,16 22,42 

2013 20,18 27,14 21,17 21,67 21,42 21,34 

2014 22,92 23,80 22,25 21,89 22,73 23,63 

W roku szkolnym 2014/2015 średnie wyniki sprawdzaniu klas szóstych w gminie były dużo 

niższe niż w powiecie, a jeszcze bardziej odbiegały od średniej dla województwa. Szczególnie 

źle wygląda wynik egzaminu z języka angielskiego, jest on niższy od wyniku dla powiatu aż o  

ponad 10 punktów procentowych. Z kolei analogiczny wynik dla województwa jest o ponad 7 

punktów procentowych wyższy od wyniku powiatu.  



Analiza stanu gminy Obryte 2016 

 

 
 
 29 

 

Tabela 14. Wyniki sprawdzianu klas VI dla gminy (z podziałem na szkoły), powiatu i województwa 
2015. 

Przedmiot Obryte Gródek Sokołowo Zambski 
Wynik szkoły/ 

gminy 
Wynik 

powiatu 
Wynik 

województwa 

J. polski 69,0 63,8 62,2 61,1 65,8 69,4 75,6 
Matematyka 45,0 49,0 46,5 51,4 46,7 55,4 63,8 

Ogółem cz. 
I 

57,4 56,6 54,7 56,3 56,6 62,6 69,8 

J. angielski  
cz. II 

61,6 73,6 65,6 57,3 63,1 73,2 80,4 

Źródło: http://bip.oke.waw.pl/ ; UG Obryte 
 

W 2015 roku, średni wynik szkół we wszystkich trzech częściach testu, dawał gminie Obryte 

ostatnie miejsce w powiecie. W rankingu wojewódzkim gmina plasowała się następująco: 

Tabela 15. Porównanie wyników sprawdzianu klas VI w gminach powiatu pułtuskiego na tle 
województwa mazowieckiego w 2015 roku.  
Kolorem zielonym zaznaczono pozycję najlepszej gminy z powiatu pułtuskiego w poszczególnych grupach wyników. 

 Język polski i matematyka Język angielski 

Gmina 

Liczba 
uczniów 

Ogółem 
miejsce 
w 
woj.maz. 

Ogółem 
średni 
wynik 
(%) dla 
części 1 

Miejsce 
w 
woj.maz. 

Język 
polski 
średni 
wynik 
(%) 

Miejsce 
w 
woj.maz. 

Matematyka 
średni 
wynik (%) 

Miejsce 
w 
woj.maz. 

Średni 
wynik 
(%) 

Gzy 32 153 64,7 85 74,7 236 54,1 98 78,2 
Obryte 47 308 56,6 279 65,8 317 46,7 311 63,1 
Pokrzywnica 50 28 73,8 72 75,4 20 71,9 236 69,6 
Pułtusk 237 209 62,5 228 68,4 193 56,2 142 74,9 
Świercze 49 245 60,7 193 69,7 271 51,1 108 77,2 
Winnica 55 261 59,9 198 69,5 287 49,7 134 75,5 
Zatory 57 231 61,4 243 67,7 222 54,6 238 69,2 

Gmina w poszczególnych elementach sprawdzianu lokowała się poniżej 270 miejsca na 331 

ocenianych gmin ogółem w województwie. Wskazuje to na potrzebę pogłębionej analizy 

przyczyn, które powodują tak niskie wyniki nauczania w szkołach podstawowych. Jednym ze 

sposobów prowadzących do poprawy sytuacji i podniesienia poziomu nauczania, powinno być 

jak najszersze wykorzystanie możliwości, jakie daje RPO WM 2014-2020 w zakresie 

wszechstronnego wsparcia nowoczesnej edukacji w gminach. 

Wyniki te stoją także w sprzeczności z wynikami ankiety, w której mieszkańcy gminy 

stosunkowo wysoko ocenili jakość kształcenia w szkołach podstawowych (3.8 pkt w skali 1-5). 

Publiczne Gimnazjum 

Wynik egzaminu 2014 w PG w Obrytem był dobry.  Po raz pierwszy wynik z języka polskiego i 

przedmiotów przyrodniczych znalazł się w staninie 7 – wysokim (w 9 – stopniowej skali 

staninowej ogólnopolskiej). Wynik z historii  uplasował gimnazjum  w staninie  6 wyżej średnim, 
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w porównaniu do 4 w 2013. Nastąpiła też poprawa wyniku egzaminu z j. angielskiego, ze 

staninu 3 w 2013 do staninu 5 - średniego w 2014. 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych Publicznego Gimnazjum w Gminie Obryte w 

2015 r. są przedstawione w tabelach poniżej: 

Tabela 16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego dla gminy, powiatu, województwa i kraju w 2015. 
Część egzaminu 
gimnazjalnego 

Gimnazjum 
Obryte 

Powiat pułtuski woj. 
mazowieckie  

kraj 

GH-H                                                                              

cz. humanistyczna - historia 

śr. wynik  %  63,7 

stanin 5   średni 

śr. wynik  %  64,9 

stanin  6 wyżej 

średni  

śr. wynik  %  65,9 

stanin 6 wyżej 

średni 

śr. wynik  %  62               

stanin 5 średni  

GH-P                                                                                

cz. humanistyczna- j. polski 

śr. wynik  % 61,3 

stanin 5 średni  

śr. wynik  %  63,4 

stanin 6 wyżej   

średni  

śr. wynik  %  64,7 

stanin 6 wyżej 

średni  

śr. wynik  %  64 

stanin 6 wyżej 

średni 

GH-P                                                                             

cz. przyrodnicza – 

przedmioty przyrodnicze ( 

chemia, biologia, geografia, 

fizyka)  

śr. wynik  %  54,2 

stanin 7 wysoki 

śr. wynik  %  50,0 

stanin 6 wyżej  

średni 

 

śr. wynik  %  52,1  

stanin 6 wyżej 

średni 

śr. wynik  %  50 

stanin 6 wyżej 

średni 

GH-M                                                                               

cz. matematyczno – 

przyrodnicza                                             

- matematyka  

śr. wynik  %  52,2 

stanin 6  wyżej 

średni 

śr. wynik %  48,1 

stanin  5 średni 

śr. wynik  %  51,2 

stanin 6 wyżej 

średni 

śr. wynik  %  48 

stanin 5 średni  

GA – P                                                                              

j. angielski  

śr. wynik  %  60,5 

początek staninu  5 

średniego  

śr. wynik  %  67,9 

stanin 6 wyżej  

średni 

śr. wynik  %  69,8 

stanin 6 wyżej 

średni 

śr. wynik  %  67 

stanin 6 wyżej 

średni 

GR – P                                                                              

j. rosyjski   

śr. wynik  %  66,8 

stanin 6 wyżej 

średni  

śr. wynik  %  53,5 

stanin 5 średni 

śr. wynik  %  55,4 

stanin 5 średni   

śr. wynik  %  58 

stanin 5 średni  

Źródło: UG Obryte 

W ogólnopolskiej skali staninowej (1 do 9) wyniki z egzaminu z bloku humanistycznego 

gimnazjum w strefie staninów średnich. Wynik z egzaminu z języka angielskiego sięgnął 

początku staninu 5 średniego, natomiast z języka rosyjskiego staninu szóstego – wyżej 

średniego.                                                                                                                                   

W ubiegłym roku szkolnym (tak jest od kilku lat) gimnazjaliści najlepiej napisali egzamin z 

bloku przyrodniczego.                                                                                          

Średni wynik  54,2% umieścił PG w Obrytem w staninie 7 wysokim, wyżej od pow. pułtuskiego, 

województwa i kraju. W egzaminie 2015 bardzo dobry wynik uzyskali tez uczniowie z 

matematyki.  Średni wynik to 52,2 punktu procentowego, co uplasowało obryckie gimnazjum w 

staninie szóstym – wyżej średnim, wyżej niż średnia powiatu pułtuskiego i kraju. 

W 2015 r. egzamin gimnazjalny pisało 63 uczniów. 

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gimnazjach powiatu 

pułtuskiego - termin główny (arkusz standardowy), są opisane w tabeli 15. 
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Tabela 17. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w powiecie pułtuskim w 2015 roku. 

 

 

 
Źródło: http://bip.oke.waw.pl/bip 

Ankieta wskazuje na bardzo wysoką ocenę jakości kształcenia w gimnazjum (4.1 pkt w skali 1-

5). 

5.2. Infrastruktura sportowa 

W gminie działa Klub Sportowy „NAREW” – ZAMBSKI KOŚCIELNE. Celem Klubu jest 

upowszechnianie, popularyzowanie i rozwój sportu w środowisku młodzieży wiejskiej. W 

Zambskach Kościelnych znajduje się boisko sportowe na świeżym powietrzu. 

Gmina posiada ogólnodostępną salę gimnastyczną. W budynku znajdują się sale sportowe jak 

również siłownia. Przy budynku Urzędu Gminy w Obrytem funkcjonuje plac zabaw dla dzieci. 

Warunki dla rekreacji i uprawiania sportów amatorskich zostały w ankiecie ocenione na 3 pkt. 
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5.3. Infrastruktura kultury 

W miejscowości Obryte działa Gminny Ośrodek Kultury, w którym działalność prowadzą Klub 

Aktywnego Seniora „Zacisze” oraz grupa AA „Dzwon”. Pozostała działalność odbywa się w 

świetlicach wiejskich. Kluczowym zagadnieniem jest dalsze rozwijanie oferty świetlic, również z 

wykorzystaniem funduszy zewnętrznych oraz promowanie ich wśród mieszkańców. 

Na m. Obryte działa również Gminna Biblioteka Publiczna, która wpisana jest do rejestru 

instytucji kultury.  

Cytując informacje zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obryte 

na lata 2015 – 2020: 

„Biblioteka posiada bogate zasoby księgozbioru, które są stale powiększane o nowości 

wydawnicze.  Można zauważyć, że ilość wypożyczonych książek bardzo  zmniejszała się w 

latach 2007-2009, natomiast w następnych latach następuje powolny wzrost liczby wypożyczeń. 

Mniejsza ilość wypożyczeń spowodowana jest dużymi odległościami od biblioteki, jak również 

mniejszym zainteresowaniem, spowodowanym dostępem do internetu i książki elektronicznej”.  

Tabela 18.  Księgozbiór oraz czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w gminie. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Księgozbiór  
ogółem 

12272 10969 11115 11308 11622 11701 12077 12220 

Czytelnicy w ciągu 
roku 

341 370 255 373 392 421 421 420 

Wypożyczenia 
księgozbioru na 
zewnątrz 

10568 9920 1804 4693 5655 5944 6220 6729 

Źródło: UG Obryte 

Wykres 3. Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach. 

 
Źródło: SRPS 

Działalność instytucji kultury na terenie gminy została w ankiecie oceniona na 2,8 pkt. 
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5.4. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Podstawową opiekę medyczną mieszkańcom gminy zapewniają ośrodki zdrowia w m. Obryte: 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” – zatrudnia 2 lekarzy  

i 3 pielęgniarki 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR – MED” – zatrudnia 2 lekarzy  

i 1 pielęgniarkę 

� Gabinet stomatologiczny – zatrudnia 1 lekarza, i pomoc stomatologiczną  

z siedzibą w ESKULAP. 

� Gabinet stomatologiczny – zatrudnia 1 lekarza i pomoc stomatologiczną z siedzibą w 

„DAR-MED”. 
 

Na terenie gminy w m. Obryte funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej (DPS) dla osób przewlekle 

chorych ze schorzeniami układu nerwowego.  

DPS zapewnia opiekę 270 osobom niepełnosprawnym, psychicznie chorym. Pracownicy Domu 

założyli Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem”. Teren wokół 

DPS o powierzchni około 3 ha jest zagospodarowany (tereny zielone, miejsce spacerów i 

odpoczynku w otoczeniu natury).  

Z punktu widzenia gospodarczego rozwoju gminy w sektorze ochrony zdrowia i profilaktyki, 

korzystnym kierunkiem działań byłoby promowanie gminy jako miejsca przyjaznego dla 

długotrwałego pobytu i rehabilitacji ruchowej osób starszych oraz pozyskanie inwestorów 

zdolnych rozwinąć tego typu działalności w możliwie szerokim zakresie. Wiązałoby się to 

jednak z koniecznością równoczesnego zapewnienia odpowiednich wykwalifikowanych kadr. 

Działanie podstawowej opieki zdrowotnej w gminie zostało ocenione stosunkowo wysoko (3,4 

pkt). 

5.5. Obszar zagadnień związanych z pomocą społeczną 

Realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej jest wypełniane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej (OPS), zlokalizowany w m. Obryte.  

Główne cele działalności OPS to: 

1. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, 

2. wspomaganie procesu usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do ich 

integracji ze środowiskiem, 

3. pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.  

Ośrodek zatrudnia 8 osób.  

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć pewną stabilizację liczby rodzin korzystających z 

pomocy OPS. 
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Tabela 19. Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS na przestrzeni lat 2007 – 2013. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba rodzin 367 374 278 296 292 293 303 

Liczba osób w rodzinie 842 803 904 599 650 673 659 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem. 

Najczęstszymi przyczynami udzielania pomocy społecznej w Gminie są:  

- bezrobocie,  

- ubóstwo,  

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

-  bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego  

- alkoholizm.  

Z pomocy korzystają również osoby długotrwale bądź ciężko chore  

oraz niepełnosprawne. W niektórych rodzinach objętych pomocą społeczną występuje 

jednocześnie kilka przyczyn. 

Tabela 20.  Przyczyny przyznania pomocy przez OPS. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ubóstwo 178 185 185 165 154 147 97 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 0 0 0 0 0 0 0 
Bezrobocie 16 16 11 47 64 60 62 
Niepełnosprawność 51 52 47 42 42 42 53 
Długotrwała choroba 2 15 11 10 12 12 29 
Bezradność w sprawach 
wychowawczych: 

� Rodziny niepełne 
� Rodziny wielodzietne 

98 
 
12 
42 

87 
 
19 
39 

121 
 
15 
24 

106 
 
14 
67 

81 
 
17 
53 

62 
 
8 
43 

41 
 
5 
36 

Alkoholizm 15 17 12 11 11 6 13 

Klęska żywiołowa 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem. 

Szczególnie niepokojącą kwestią jest fakt, że wyraźnie największą grupą osób objętych pomocą 

są osoby zgłaszające się do OPS z powodu ubóstwa. Potwierdza to zjawisko rozwarstwiania 

sytuacji ekonomicznej mieszkańców gminy. Narastanie tego typu zjawisk, będzie wiązało się z 

koniecznością ponoszenia przez samorząd rosnących wydatków na przeciwdziałanie skutkom 

ubożenia części mieszkańców. Ponadto z diagnozy społecznej przeprowadzonej przy 

opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obryte na lata 2015 – 

2020 wynika, że drugą grupą społeczną wymagającą szczególnego wsparcia Gminy są ludzie 

starsi. Stanowią oni grupę najbardziej narażoną na wykluczenie społeczne. Z inicjatywy OPS 

powstał Klub Aktywnego Seniora, którego celem jest przeciwdziałanie izolacji ludzi starych 

poprzez włączanie ich w działania na rzecz kultywowania tradycji ludowych, organizację 

spotkań i wjazdów integracyjnych i krajoznawczych. Realizację tego typu działań umożliwiły 

środki finansowe otrzymane w ramach PROW.   

Dostępność i jakość działania pomocy społecznej została w ankiecie oceniona na 2,8 pkt. 
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5.6. Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 

Za bezpieczeństwo w Gminie Obryte odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku. 

Interesanci z terenu gminy Obryte przyjmowani są na Posterunku Policji w Zatorach. 

W 2013 roku Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku wszczęła 1347 dochodzeń. Na przestrzeni 

ostatnich lat zmniejsza się liczba przestępstw kryminalnych oraz wzrasta ich wykrywalność.  

Tabela 21. Liczba stwierdzonych niektórych przestępstw w powiecie pułtuskim.  
 2005 2006 2013 

Ogółem przestępstw 2062 1830 1347 

Zabójstwa 3 0 0 

Rozboje i napady   29 14 7 

Kradzieże  109 225 204 

Kradzieże samochodów 39 21 9 

Kradzieże z włamaniem 199 173 94 

Ogółem wykrywalność sprawców 

przestępstw 
79,7 % 77,3% 83,2 % 

Źródło: sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa Komendy Powiatowej w Pułtusku 

 

Tabela 22. Liczba stwierdzonych przestępstw w gminie Obryte 2013. 
 2013 

Ogółem przestępstw 31 

Zabójstwa 0 

Rozboje i wymuszenia rozbójnicze  2 

Kradzieże mienia  15 

Kradzieże samochodów 1 

Kradzieże z włamaniem 7 

Bójki i pobicie  2 

Uszkodzenie mienia  2 

Uszkodzenie ciała  2 

Wykroczenia  7 

Kradzież mienia  2 

Uszkodzenie mienia  2 

Zakłócenie ładu i porządku  2 

Interwencje  173 (60) domowych 
Źródło: sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa Komendy Powiatowej w Pułtusku 

Najbardziej powszechne przestępstwa - kradzieże i włamania, z reguły są wykrywane z niższą 

skutecznością. W tym zakresie ważna jest współpraca i samopomoc sąsiedzka oraz 

rozpowszechnienie monitoringu wizyjnego. 

Za bezpieczeństwo pożarowe odpowiada Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z 

Pułtuska, wspierana przez Ochotnicze Straże Pożarne (na terenie Gminy Obryte 

funkcjonuje dziesięć jednostek OSP).  
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Gmina Obryte charakteryzuje się niską liczbą zarówno wypadków, jak i kolizji na drogach. 

W latach 2012-2014 na terenie gminy Obryte miało miejsce 11 zdarzeń drogowych (łącznie 

wypadki i kolizje). W zdarzeniach tych zostało rannych 20 osób, a jedna poniosła śmierć.  

Tabela 23. Zdarzenia drogowe w latach 2012- 2014 na terenie gminy Obryte. 

Okres Wypadki drogowe ogółem Liczba ofiar śmiertelnych Liczba rannych 

 2012 

 2013 

 2014 

3 

5 

3 

0 

1 

0 

6 

9 

5 

 2015 brak danych 

Źródło: KPPSP w Pułtusku 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące zagrożeń i działań ratowniczych z udziałem 

PSP w Pułtusku i OSP z terenu gminy Obryte. 

Tabela 24. Interwencje PSP w Pułtusku (lub wspólne z OSP) na terenie gminy Obryte i wartość 
strat poniesionych w wyniku pożarów i innych zagrożeń.   

 2015 r. 

Liczba zdarzeń na terenie gminy Obryte 62 

- pożary 26 

- miejscowe zagrożenia 34 

- fałszywy alarm 2 

Wartość ocalonego mienia [tys. PLN] 1100  

PSP OSP 
Liczba jednostek w działaniach ratowniczych  

35 79 
PSP OSP 

Liczba strażaków w akcjach ogółem 
129  326  

Źródło: KPPSP w Pułtusku 

KPPSP informuje, że “większość przypadków usuwania skutków miejscowych zagrożeń 

spoczywa na jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Związane jest to z brakiem pełnego 

wyposażenia jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia tego typu akcji 

ratowniczych. Ochotnicze Straże Pożarne (zwłaszcza te włączone do KSRG - Krajowy System 

Ratowniczo-Gaśniczy) systematycznie są doposażane w sprzęt specjalistyczny. W 2015 roku 

jednostki OSP Głodowo, Obryte i Pokrzywnica swój potencjał ratowniczy rozszerzyły o sprzęt 

do działań z zakresu ratownictwa wodno-lodowego”.  

W zakresie bezpieczeństwa gmina ściśle współpracuje z innymi samorządami. W 2015 roku 

została podpisana umowa partnerska pomiędzy powiatem pułtuskim, gminą Pułtusk, gminą 

Obryte oraz gminą Pokrzywnica w sprawie realizacji Projektu pn. „Budowa systemu wczesnego 

ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”. 

Ocena bezpieczeństwa w gminie została w ankiecie oceniona wysoko na 3,8 pkt. 
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6. Podsumowanie analizy i diagnozy - analiza SWOT 

Sfera gospodarcza (rolnictwo, działalność gospodarcza, rynek pracy, 
atrakcyjność inwestycyjna)  

SILNE STRONY  

 Położenie geograficzne, przy drodze wojewódzkiej nr 618 i blisko drogi krajowej nr 61  

 Bliskość aglomeracji warszawskiej i miast Pułtuska, Wyszkowa i Serocka – wpływ na  

zmniejszenie nasilenia migracji, m.in. z uwagi na odległość do rynków pracy i 

względną atrakcyjność osadniczą 

 Tradycje i potencjał gospodarki rolnej (80% ludności zajmuje się rolnictwem) 

SZANSE 

 Rozwój inwestycji mieszkaniowych, rekreacyjnych i wypoczynkowo-opiekuńczych; 

pozytywny związek z korzystnym położeniem geograficznym 

 Specjalizacja gospodarstw rolnych oraz tworzenie grup producenckich  

 Obszar o względnie wysokiej atrakcyjności do podejmowania inwestycji 

 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna dla lokalizacji inwestycji podmiotów z sektora tzw. 

„srebrnej ekonomii” 

 Stosunkowo wysoka (deklarowana) gotowość mieszkańców do pozostania w gminie 

ZAGROŻENIA 

 Polityka regionalna – zmniejszona dostępność środków zewnętrznych dla gmin 

wiejskich 

 Pogłębiający się kryzys finansów publicznych i przerzucanie długu publicznego na 

gminy, prowadzenie polityki osłabiania małych gmin wiejskich celem ich konsolidacji 

w większe JST, zagrożenia dla dochodów gmin w nowych regulacjach dotyczących 

polityki podatkowej 

 Brak bodźców wewnętrznych i zewnętrznych do pobudzenia aktywności gospodarczej 

i społecznej znacznej części mieszkańców,  

 Brak perspektyw rozwojowych, małe możliwości znalezienia zatrudnienia na terenie 

gminy mogą skutkować migracją młodych i lepiej wykształconych mieszkańców, 

ujemnym przyrostem naturalnym, brakiem następców w małych gospodarstwach 

rolnych, blokowaniem osiedlanie się nowych mieszkańców 

 Pogłębiające się dysproporcje rozwojowe i ludnościowe pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami gminy 

 Ograniczenia dla lokalizacji inwestycji na niektórych terenach w związku z obszarami 

Natura 2000 i rezerwatami przyrody 

 Rosnąca konkurencja i szybki rozwój gmin położonych bliżej w kierunku Warszawy 
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SŁABE STRONY 

 Wysokie bezrobocie i niska aktywność gospodarcza znacznej części mieszkańców 

 Brak w pełni uzbrojonych terenów pod działalność produkcyjno-usługową na 

niektórych obszarach gminy  

 Ogólnie dość słabo oceniane (przez IUNG w Puławach) warunki dla produkcji rolnej  

 Brak grup producenckich 

 Bardzo mało gospodarstw agroturystycznych (2) i turystyki wiejskiej pomimo dobrych 

warunków naturalnych  

 Brak infrastruktury dla rozwoju turystyki, atrakcji dla turystów, infrastruktury do 

obsługi turystów 

 Zła jakość i dostępność usług transportu zbiorowego - negatywnie wpływa na 

mobilność mieszkańców (szczególnie dojazdy do pracy) 

 

Sfera społeczna (edukacja, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, 
bezpieczeństwo, aktywność społeczna, integracja, kultywowanie tożsamości) 

SILNE STRONY 

 Wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców  

 Stabilny i względnie wysoki poziom kształcenia w gimnazjach (w większości wysokie 

pozycje w skali województwa mazowieckiego) 

 Dobre warunki mieszkaniowe  

 Dobra opieka przedszkolna 

 Dobre funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w gminie 

SZANSE 

 Potencjał szkół (wykorzystanie infrastruktury szkolnej), wdrażanie nowych metod i 

zakresów kształcenia 

 Pozytywny wizerunek szkół w lokalnej społeczności 

 Wykorzystanie możliwości świetlic wiejskich 

 Wykorzystanie funduszy UE w perspektywie 2014-2020, w tym w sferze edukacji 

SŁABE STRONY 

 Słabo oceniana oferta kulturalna  

 Średni poziom dostępności i funkcjonowania pomocy społecznej  

 Niewystarczający udział mieszkańców w życiu społecznym (według ankiety) 

ZAGROŻENIA   

 Słabe relacje międzysąsiedzkie  

 Niestabilny i wymagający poprawy poziom wyników nauczania w szkołach 

podstawowych, wyniki wyraźnie słabsze niż średnia w województwie mazowieckim 

(ocena szkół podstawowych przez mieszkańców zawarta w ankiecie wydaje się 

zawyżona) 
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 Dalsze zmniejszanie liczby uczniów (niż demograficzny, migracje) 

 Konkurencja edukacyjna gmin sąsiednich 

 Zła jakość usług transportu zbiorowego pogarsza młodym mieszkańcom dostęp do 

edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym 

 Deklarowane pogorszenie sytuacji materialnej  części mieszkańców, w tym w stopniu 

znacznym 

 Niska aktywność społeczna, niewielki udział mieszkańców w życiu publicznym 

 Niepewność co do przyszłości –  stosunkowo nisko oceniana jest perspektywa 

wiązania przyszłości z gminą przez młode osoby 

 Występowanie patologii społecznych (alkoholizm, przemoc w rodzinie). 

 

Oferta cywilizacyjna (infrastruktura, warunki życia, mieszkalnictwo, rekreacja, 
sport, środowisko) 

SILNE STRONY 

 Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć dróg 

 Sieć wodociągowa obejmuje teren prawie całej gminy  

 Dobre warunki mieszkaniowe  (negatywny wpływ – brak rozwiązanych problemów 

gospodarki ściekowej na znacznym obszarze gminy) 

 Dobra ocena ogólna mieszkańców dotycząca warunków do zamieszkania w gminie 

 Dobrze oceniana jakość obsługi w Urzędzie Gminy 

 Dostępny Internet szerokopasmowy w gminie  

SZANSE  

 Wykorzystanie terenów leśnych i leżących nad Narwią do celów rekreacyjnych i 

wypoczynkowych 

 Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na nowe inwestycje (środki UE i 

krajowe) 

SŁABE STRONY 

 Brak skanalizowania znacznej części gminy, nie zaspokojone potrzeby związane z 

budową kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków  

 Zła dostępność komunikacyjna gminy (brak bezpośrednich połączeń autobusowych z 

Serockiem, Wyszkowem i Warszawą) 

ZAGROŻENIA  

 Zagrożenie dla środowiska ze względu na niepełne skanalizowanie gminy 

 Niewystarczające fundusze na realizację inwestycji infrastrukturalnych 

 Negatywne oddziaływanie małej liczby połączeń autobusowych z miastami, zwłaszcza 

z aglomeracją warszawską 
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 Nie w pełni zaspokojone potrzeby w zakresie remontów dróg (powiatowych i 

gminnych) pomimo systematycznie ponoszonych nakładów, negatywny wpływ 

niewystarczających funduszy zewn. na realizację inwestycji drogowych 

 

Relacje zewnętrzne gminy (współpraca z innymi samorządami, innymi 
podmiotami, NGO, współpraca zagraniczna, promocja) 

SILNE STRONY 

 Dobra współpraca z Powiatem Pułtuskim 

SZANSE  

 Aktywizowanie i integrowanie mieszkańców z wykorzystaniem potencjału historii i 

dziedzictwa kulturowego 

 Aktywne włączenie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lokalnych w działania na 

rzecz mieszkańców i pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność  

 Dalszy rozwój współpracy z gminami usytuowanymi nad Narwią (Pułtusk, Pokrzywnica, 

Zatory)  

 Współpraca Gminy w ramach Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi 

 Zwiększenie intensywności i zakresu promocji gminy  

 Wykorzystanie tradycji kurpiowskiej w kreowaniu wizerunku i promocji gminy 

SŁABE STRONY  

 Niewystarczająco kształtowana rozpoznawalność, nie w pełni wykorzystany potencjał 

społeczny, środowiskowy i kulturowy gminy 

 Niewystarczająca aktywność organizacji społecznych 

 Brak partnerów prywatnych do wspólnych inwestycji z Gminą (barierą jest m.in. 

wielkość gminy) 

 Brak pozyskanych partnerów do współpracy zagranicznej 

 Brak atrakcji dla przyjezdnych pomimo dużych walorów środowiska i krajobrazu 

ZAGROŻENIA  

 Niewielkie zaangażowanie części mieszkańców  na rzecz lokalnej społeczności 

 Niewystarczająca informacja kierowana do społeczności o działaniach samorządu 

gminnego 

 Niewystarczająca współpraca z innymi samorządami i organizacjami w identyfikacji 

oraz  realizacji wspólnych celów rozwojowych. 
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Załącznik nr 3 do Strategii rozwoju Gminy Obryte na lata 2016-2025 

Załącznik nr 3. Wyniki badania ankietowego mieszkańców na temat gminy i 
kierunków jej rozwoju 

OPIS ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW W TRAKCIE 

OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OBRYTE na lata 2016-2025. 

Działania ankietowe zostały przeprowadzone wśród mieszkańców gminy Obryte w styczniu 

2015 r. Analizie poddano 121 ankiet. 

Wynik ankiet nie są w pełni reprezentatywne.  

 71% ankiet wypełniły kobiety, 24% mężczyźni (w 6 ankietach (5%) nie określono płci); 

 59% ankiet wypełniły osoby z wyższym wykształceniem (przy założeniu, że 75% ankiet 

wypełniły osoby zatrudnione można przypuszczać, że są to pracownicy sektora 

publicznego), 11% respondentów ma wykształcenie średnie, 10% zawodowe, 7% 

osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (w 11 ankietach nie podano 

wykształcenia). 

 81% ankiet zostało wypełnionych przez osoby w wieku od 26 do 55 lat (w 9 ankietach 

nie podano wieku). 

 75% ankiet wypełnili pracujący (91 ankiet), rolnicy wypełnili 5% (6) ankiet, 

przedsiębiorcy i uczący się po 3 ankiety (w 10 ankietach nie podano statusu na rynku 

pracy). 

W strukturze wykształcenia respondentów widoczna jest nadmierna reprezentacja osób z 

wykształceniem wyższym, niepełnym wyższym i wykształceniem średnim w stosunku do 

średniej dla wykształcenia ludności zamieszkałej w gminach wiejskich powiatu pułtuskiego 

wg NSP z 2011 roku. W strukturze respondentów osoby z ukończonym jedynie 

wykształceniem podstawowym stanowią 2%, podczas gdy w strukturze ludności gmin 

wiejskich powiatu w 2011 roku stanowiły one 28%. Z powodu agregacji danych spisowych 

dla całego powiatu pułtuskiego, nie jest możliwe stwierdzenie, w jakim stopniu wpływa na to 

ogólnie wyższy poziom wykształcenia mieszkańców gminy Obryte, a w jakim niższy udział 

gorzej wykształconych mieszkańców w badaniu ankietowym. 

Rozkład wieku respondentów wskazuje na nadreprezentację osób w wieku 26-55 lat, 

kosztem liczby osób młodych (18-25) oraz w wieku powyżej 55 lat. Ankieta została 

wypełniona jedynie przez 6 osób poniżej 25 lat oraz 8 osób powyżej 55 lat. 

Występuje także znacznie niższa niż to wynika ze struktury społecznej reprezentacja 

rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Ankietę wypełnili przedstawiciele 11 wsi z terenu gminy. Wśród respondentów najwięcej 

było mieszkańców m. Obryte – 58% (70), następnie m. Psary – 7% (8) oraz m. Syndykierz – 

3% (4) ankiet. 27 respondentów nie wskazało miejsca zamieszkania. 
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Poniżej zobrazowany jest rozkład ilości odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety.  

Pytanie nr 1. Co jest najważniejsze dla społecznego i gospodarczego rozwoju gminy? 

(do wskazania nie więcej niż 3 określone kluczowe czynniki lub własne wskazanie). 

 

Pytanie 2. Co jest największą szansą dla rozwoju gminy?  

 

Struktura odpowiedzi wskazuje na fakt, iż respondenci nie znajdują szans na rozwój gminy w 

potencjałach wewnętrznych – szans tych szukają głownie w pomocy zewnętrznej.  
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Pytanie 3. Co jest najważniejszą mocną stroną gminy?     

                                                                                           

Pytanie 4. Co jest największym zagrożeniem dla rozwoju gminy? 
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Pytanie 5. Co jest najsłabszą stroną gminy? 

 

 

 

Pytanie nr 6. Czy pokolenie młodych mieszkańców może wiązać swoją przyszłość z 

gminą?  
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Pytanie 7. Czy respondent planuje w dalszym ciągu mieszkać w gminie w ciągu 

następnych 5-7 lat? 

 

 

Pytanie nr 8. Co wpływa pozytywnie na jakość życia w gminie? 
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Pytanie nr 9. Co wpływa negatywnie na jakość życia w gminie?  

 
 

Pytanie 10. Co należy zmienić/poprawić w gminie w pierwszej kolejności?  
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Pytanie 11. Jak respondent ocenia sytuację społeczno-gospodarczą gminy?  

 
 

 

Pytanie 12. Jak zmieniła się sytuacja materialna rodziny respondentów w ciągu 

ostatnich 2 lat? 
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Pytanie 13. Które dziedziny powinny być szczególnie wspierane przez samorząd 

Gminy? (do wskazania nie więcej niż 3 wskazane czynniki lub własne wskazanie). 

 

W pytaniu nr 14 respondenci zostali poproszeni o dokonanie oceny 22 sfer istotnych dla 

życia, obejmujących zarówno te w pełni zależne od samorządu Gminy, jak i od samorządu 

niezależnych lub zależnych w niewielkim stopniu. Oceny zostały wyrażone w punktach w 

skali od 1 do 5 (1 - najgorsza ocena, 5 - najlepsza) Oceny po uwzględnieniu liczby 

udzielonych odpowiedzi (średnia ważona) są następujące. 

Pytanie  Wynik 

1. możliwość znalezienia zatrudnienia 1,8 

2. warunki do prowadzenia działalności gospodarczej (handel, usługi, produkcja) 2,4 

3. warunki mieszkaniowe 3,5 

4. bezpieczeństwo mieszkańców 3,8 

5. udział mieszkańców w życiu publicznym 3,0 

6. dostępność  i funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej 3,8 

7. dostępność i funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej 3,4 

8. czystość i porządek w gminie 3,5 

9. gospodarka odpadami 3,6 

10. stan dróg i chodników 2,9 

11. dostępność i jakość działania pomocy społecznej 2,8 

12. dostępność i jakość działania przedszkoli 3,6 

13. jakość kształcenia w szkołach podstawowych 3,8 

14. jakość kształcenia w gimnazjum 4,1 



Strategia Gminy Obryte na lata 2016-2025 

 

50 

 

Pytanie  Wynik 

15. działalność instytucji kultury na terenie gminy 2,8 

16. działanie podstawowej opieki zdrowotnej 3,4 

17. stan środowiska naturalnego 3,7 

18. atrakcje turystyczne/obsługa turystów 2,4 

19. warunki dla rekreacji i uprawiania sportów amatorskich 3,0 

20. ilość i jakość placówek handlowych 3,5 

21. dostępność do internetu  3,2 

22. dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy  2,8 

Wyniki oceny przedstawiono na wykresie radarowym. 

 

Największym problemem gminy jest, zdaniem ankietowanych, możliwość znalezienia 

zatrudnienia i warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Stosunkowo słabo został też oceniony udział mieszkańców w życiu publicznym, stan dróg i 

chodników, dostępność i funkcjonowanie pomocy społecznej oraz działalność kulturalna i 

poziom usług i atrakcji turystycznych oraz usług rekreacyjno-sportowych w gminie.  

Najwyżej zostały ocenione: warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo mieszkańców, 

dostępność  i funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej, czystość i porządek, gospodarka 

odpadami, jakość usług edukacyjnych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, 

handel oraz stan środowiska naturalnego.   
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Wyniki te korespondują z odpowiedziami na inne pytania zawarte w ankiecie i mogą być 

wykorzystane przy identyfikacji problemów/barier rozwojowych oraz badania 

najważniejszych potencjałów rozwojowych.   

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że możliwość znalezienia zatrudnienia na terenie 

gminy została oceniona jedynie na 1,8 punktu w 5 stopniowej skali. Wobec braku 

możliwości szybkiej poprawy sytuacji w tym zakresie, strategicznym wyzwaniem pozostanie 

sposób zneutralizowania tej słabości, m.in. poprzez zapewnienie warunków do 

wszechstronnego zwiększenia mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie komunikacji 

zbiorowej. 

Pytanie 15. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w gminie  

 
Pytanie 16. Jakość obsługi klientów w Urzędzie Gminy. 
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Pytanie 17. Ocena warunków mieszkaniowych. 

 

Pytanie 18. Co dla respondentów ma największe znaczenie w życiu? (do wskazania nie 

więcej niż 3 najważniejsze sprawy lub własne wskazanie). 

 

Podobnie jak w wynikach badań ogólnopolskich, za najważniejsze uznano zdrowie. Ponad 

połowa respondentów wskazała także na możliwość zatrudnienia i zarobkowania oraz 

pewność zatrudnienia. Tylko dla 16 respondentów ważne jest aby miejsce pracy znajdowało 

się blisko miejsca zamieszkania. To wskazuje na znaczny stopień gotowości na dojazd do 

pracy do nieodległych miast, ale zapewne także i do Warszawy. Odsetek odpowiedzi 

dotyczących możliwości prowadzenia działalności jest bardzo niski, niższy niż w podobnych 

(w tym sąsiednich) gminach. Ze względu na niepełną reprezentatywność ankiety trudno na 
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tej podstawie wyciągać jednak pogłębione wnioski. Niskie jest także przywiązanie do 

prowadzenia działalności społecznej. Znajduje to niejakie odzwierciedlenie w liczbie 

organizacji pozarządowych na terenie gminy oraz ogólnej aktywności społecznej. Kolejną 

kwestią na jaką warto zwrócić uwagę jest fakt, że dla respondentów o wiele ważniejsze jest 

dobre wykształcenie dzieci niż podnoszenie własnych kwalifikacji. Posiadanie własnego 

domu lub mieszkania jest jedną z najważniejszych rzeczy dla 46 respondentów, a mieszkanie 

w bezpiecznej i spokojnej okolicy dla  25 badanych.  

Pytanie 19. Potrzeba posiadania większej ilości informacji na temat zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy. 

 

Pytanie 20. Czy Gmina wystarczająco dużo współpracuje z innymi samorządami?  

 
Bardzo wysoki odsetek osób nie mających opinii w tej sprawie, może wskazywać na 
potrzebę szerszego informowania społeczności na temat tej współpracy. 

Niniejsze podsumowanie ankiety przedstawia jedynie wierne odzwierciedlenie odpowiedzi udzielonych przez 

respondentów – mieszkańców gminy Obryte i nie stanowi opinii konsultanta na temat jakości funkcjonowania 

Gminy w poszczególnych obszarach działalności. 

29/01/2015 


