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Szanowni Państwo 

Raport o stanie Gminy Obryte został opracowany w związku z nowelizacją ustawy  

o samorządzie gminnym, wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                        

i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art. 28 aa powołanej ustawy, wójt do 

dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych  

i instytucji są źródłem informacji o stanie naszej gminy za 2018 rok. Opisują sytuację gminy pod 

względem gospodarki, finansów, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania gminą.  

Przygotowany raport o stanie gminy za 2018 rok ma charakter publiczny, jest podstawą w debacie 

o stanie gminy. W debacie tej, poza radnymi, mają prawo brać udział również mieszkańcy gminy. 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z treścią raportu i udziału w debacie. 

 

 

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Obryte 

                                                                                                                          Sebastian Mroczkowski 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY. 

 Gmina Obryte położona jest w północno - wschodniej części powiatu pułtuskiego, 

w województwie mazowieckim, na terenach Puszczy Białej, kompleksu leśnego o łącznej 

powierzchni 2000 km2, na wysoczyźnie wyszkowskiej, w widłach Bugu i Narwi. Lasy Puszczy Białej 

stanowią 45% obszaru gminy. 

 Miejscowość Gminna Obryte ma następujące współrzędne geograficzne: 52°43 N i 21°15 E. 

Powierzchnia gminy wynosi 13 976 ha, co stanowi 16,9% powierzchni powiatu pułtuskiego. Północną 

granicę gminy, na długość 15 kilometrów, wyznacza rzeka Narew, przez którą gmina graniczy                  

z dwiema gminami powiatu makowskiego - Rzewnie i Szelkowem. Od wschodu Gmina Obryte 

graniczy z Gminą Rząśnik, od południowego wschodu z Gminą Somianka (powiat wyszkowski), od 

południa z Gminą Zatory, zaś od zachodu z Gminą Pułtusk. 

 Obryte jest gminą wiejską, typowo rolniczą, którą zamieszkuje 4857 mieszkańców. 

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Bartodzieje, Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, 

Cygany, Gostkowo, Gródek Nowy, Gródek Rządowy, Kalinowo, Mokrus, Obryte, Płusy, Psary, 

Rozdziały, Rowy, Sadykierz, Skłudy, Sokołowo - Parcele, Sokołowo Włościańskie, Tocznabiel, 

Ulaski, Wielgolas, Zambski Kościelne i Zambski Stare. 

 Na terenie gminy istnieją trzy parafie rzymskokatolickie: pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, 

pw. św. Wojciecha w Zambskach oraz pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny           

w Sokołowie.  

 Powierzchnia lasów państwowych na terenie gminy wynosi 5008 ha. Powierzchnia lasów 

niestanowiących własność skarbu państwa wynosi 457 ha, zaś ogółem powierzchnia lasów w gminie 

wynosi 5465 ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. 

 Na terenie gminy Obryte występują: dwa obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

(Puszcza Biała PLB140007) i Dolina Dolnej Narwi PLB140014); dwa rezerwaty przyrody - „Bartnia” 

- utworzony w 1971 r. oraz „Popławy” - utworzony w 1977 r.; a także pomniki przyrody - dąb 

szypułkowy w Leśnictwie Wielgolas, dwa dęby szypułkowe w Leśnictwie Zambski oraz sosny 

zwyczajne w Leśnictwie Zambski. 

W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

• Urząd Gminy w Obrytem, 

• Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem. 

 



5 
 

Na terenie gminy w 2018 r. działały stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, m.in.: 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Obryte „Obritensis”, które jest zrzeszeniem mającym         

na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie 

postaw i działań sprzyjających promocji i rozwojowi Gminy. 

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w roku 2016 w kwocie 22 000,00 zł, w 2017 roku  

10 000,00 zł na zakup i montaż urządzeń w siłowni zewnętrznej na placu zabaw  

w miejscowości Obryte, Psary oraz Zambski Kościelne. Ponadto każdego roku współpracuje              

w organizowaniu wigilii dla osób samotnych i starszych z Gminy Obryte. 

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Narew” – Zambski Kościelne. Klub realizuje swoje cele poprzez:  

• prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, 

• pozyskiwanie sympatyków i działaczy społecznych do organizacji przedsięwzięć sportowo-

rekreacyjnych,  

• organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych, 

• udział w systemie współzawodnictwa sportowego, 

• czuwanie nad należytym poziomem etycznym zawodników, 

• szkolenie społecznych organizatorów sportu i rekreacji, 

• pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych, 

• tworzenie i modernizowanie własnej bazy sportowej. 

3.  Ochotnicza Straż Pożarna – 10 jednostek. 

2. MIESZKAŃCY GMINY. 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 22 osoby, 

przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4857osób, w tym 2390 kobiet i 2467 mężczyzn.          

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 338 osób,  

a liczba mieszkańców – 405, 

• liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1388 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 1727, 

• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 664, a liczba mieszkańców: 335. 

W 2018 r. narodziło się w gminie 65 dzieci, w tym 22 dziewczynki i 43 chłopców, a zmarło 73 osoby, 

w tym 33 kobiety i 40 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł minus                      

8 (współczynnik przyrostu naturalnego - minus 1,65‰). Najczęstsze przyczyny zgonów to: 

niewydolność krążeniowo-oddechowa. 
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3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII. 

W gminie w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016 – 2025. 

Gmina Obryte posiada Strategię Rozwoju Gminy na lata 2016-2025. Strategia jest dokumentem, pod 

pojęciem którego należy rozumieć perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele rozwoju, 

wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe         

i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Innymi słowy Strategia zawiera zasady      

i sposoby zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym określając działania, jakie 

należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się. 

Strategia Rozwoju Gminy Obryte jest również ważnym argumentem przy ubieganiu się o fundusze 

zewnętrzne (unijne, europejskie i krajowe) na przedsięwzięcia realizowane zarówno przez gminne 

instytucje publiczne, firmy prywatne, jak i organizacje pozarządowe. 

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Obryte przyjęto na lata 2016-2025, zatem w całości wpisuje 

się w ona w obecny okres programowania budżetu Unii Europejskiej. Daje jednocześnie perspektywę 

działania po zakończeniu obecnego okresu programowania. Gmina swój rozwój programuje nie tylko 

w oparciu o możliwości pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej, ale planuje szerzej, 

uwzględniając wszelkie potrzeby mieszkańców. 

Na rok 2018 zaplanowano w Strategii szereg inwestycji m.in.: przebudowy dróg gminnych, remonty 

dróg powiatowych, rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, termomodernizacje 

budynków szkolnych i użyteczności publicznej, jak również zagospodarowanie placów gminnych.       

Z zaplanowanych w Strategii przedsięwzięć udało się wykonać w 2018 roku: przebudowę drogi 

gminnej w miejscowości Ulaski i Sokołowo Włościańskie, termomodernizację budynku Zespołu 

Placówek Oświatowych w Obrytem, Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem i Urzędu Gminy               

w Obrytem. 

2. Program współpracy Gminy Obryte z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

W Programie współpracy Gminy Obryte z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przewidziano kwotę 5000,00 zł.  

Cel główny programu jest realizowany poprzez cele szczegółowe, w postaci: 

• poprawy jakości życia mieszkańców, 

• racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora 

pozarządowego, 

• zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

• budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej. 



7 
 

Za zagadnienie priorytetowe na 2018 rok uznaje się: 

• upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

• edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub propagowanie wśród 

mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr kultury naszego regionu, w tym 

m.in. propagowanie kuchni regionalnej. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w Gminie Obryte. 

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych należało prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy. Podejmowano więc działania zmierzające            

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania        

i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, 

przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw spożywania środków psychoaktywnych, a także 

wspierania działalności w tym zakresie instytucji oświatowych.  

W roku 2018 środki finansowe planowane na realizację programu wyniosły 62818,88 zł, 

wydatkowano kwotę w wysokości 61 534,00 zł, niewykorzystane środki w kwocie 1284,77 zł 

przeniesiono na rok 2019.  

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziano realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych 

oraz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich. 

Wskaźnikami wykonania założonych celów inwestycyjnych były możliwości finansowe gminy          

w zakresie zabezpieczenia środków własnych oraz pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie 

inwestycji.  

W związku z brakiem pozyskania dofinansowania nie zrealizowano następujących przedsięwzięć: 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60 m przy Zespole Placówek 

Oświatowych w Obrytem, 

• Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem, 

• Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach 

Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim. 

Zadania inwestycyjne jednoroczne, ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy oraz 

trwające procedury administracyjne, zaplanowano do realizacji w roku 2019, tj.: 

• Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski, 

• Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary – Maliki, 

• Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Tocznabiel – Ciółkowo. 
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4. FINANSE GMINY. 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie: 21.850.00,00 zł, a na dzień 31.12.2018 r. plan 

dochodów wynosił: 21.867.067,27 zł oraz wydatki w kwocie 22.850.000,00 zł, a na dzień 31.12.2018 

r. plan wydatków wynosił: 25.077.067,27 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości: 21.835.296,40 zł 

oraz wydatki w wysokości: 24.307.761,39 zł. 

Pierwotnie ustalony budżet: 

• po stronie dochodów został zwiększony o 17.067,27 zł, tj. 0,08%, 

• po stronie wydatków został zwiększony o 2.227.067,27 zł, tj. 9,75%. 

Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

W zakresie dochodów: 

• na zwiększenie planu dochodów budżetu wpłynęły głównie zwiększenia w trakcie roku 

budżetowego planu dotacji, jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących własnych       

i zleconych przez administrację rządową oraz dotacji otrzymanych na realizację zadań 

inwestycyjnych. 

• na zmniejszenie planu dochodów miał wpływ brak wykonania planowanych dochodów            

z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż 

odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku 

ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” (pierwotny plan: 1.915.114,14 zł). Wpływ 

dochodów z tego tytułu nastąpił w 2019 r. 

W zakresie wydatków: 

• na zwiększenie planu wydatków budżetu miały wpływ zwiększenia wydatków bieżących        

w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych 

gminie przez organy administracji rządowej oraz zwiększenia wydatków majątkowych           

w związku z wprowadzeniem w toku realizacji budżetu nowych zadań inwestycyjnych 

(finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych gminy), w tym 

dotyczących m. in. przebudowy dróg gminnych. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły: 4.495,63 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu     

na 1 mieszkańca wynosiły: 5.004,69 zł. 
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5. STAN REALIZACJI INWESTYCJI.  

Zadania inwestycyjne w 2018 r. 

Lp. Nazwa zadania Koszty poniesione 
Uzyskane 

dofinansowanie 

1 
Przebudowa drogi gminnej nr 340217W Ulaski-Sokołowo 

Parcele w m. Ulaski 
399 754,48 0,00 

2 
Adaptacja istniejących pomieszczeń w Zespole Placówek 

Oświatowych w Obrytem na potrzeby „Klubu Malucha” 
157 777,77 0,00 

3 Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 588 594,82 100 000,00 

4 
Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej  nr 340219W 

Obryte - Sadykierz 
674 488,80 539 236,00 

 5 
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo 

gaśniczego dla OSP Obryte 
863 460,00 700 000,00 

6 
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo 

Włościańskie 
189 877,59 0,00 

7 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej      

w Obrytem 
2 659 035,21 1 911 178,14 

8 Termomodernizacja budynku GOK w Obrytem 132 431,64 0,00 

9 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo 105 046,21 0,00 

10 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje 100 000,00 0,00 

11 

Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte                       

w miejscowościach Gródek Rządowy,                                

Zambski Kościelne, Sokołowo Włościańskie 

217 555,77 174 044,58 
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ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU 

 

 

Lp. Sołectwo 
Przedsięwzięcie w ramach  

Funduszu Sołeckiego 

Plan na 

2018 r. 

 /zł/ 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2018 r. 

/zł/ 

Podsumowani

e wykonanych 

wydatków w 

podziale na 

sołectwa w 

2018 r.  

/zł/ 

1 Bartodzieje 
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa Bartodzieje 
16 655,47 16 592,70 16 592,70 

2 Gostkowo 
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa Gostkowo 
13 809,04 13 788,30 13 788,30 

3 
Gródek 

Nowy 

Remont drogi gminnej na terenie 

sołectwa Gródek Nowy dz. nr 134 
14 462,95 14 409,45 14 409,45 

4 
Gródek 

Rządowy 

Remont drogi gminnej dz. nr 710        

i dz. nr 89 w miejscowości Mokrus 
15 000,00 14 950,65 

26 922,36 
Wyposażenie świetlicy wiejskiej        

w Gródku Rządowym 
12 387,29 11 971,71 

5 Obryte 

Remont drogi gminnej na terenie 

sołectwa Obryte 
23 465,30 23 406,90 

38 406,90 Zakup i montaż 2 szt. znaku 

aktywnego B-20 na drodze gminnej 

w m. Obryte 

15 000,00 15 000,00 

6 Płusy 

Remont drogi gminnej dz. nr 85       

na terenie sołectwa  
5 000,00 4 907,70 

11 439,00 
Odrestaurowanie rowu przy drodze 

gminnej dz. nr 85 
6 539,59 6 531,30 

7 Psary 

Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa 
15 000,00 14 956,80 

28 328 08 
Adaptacja pomieszczeń świetlicy 

wiejskiej w Psarach 
13 387,39 13 371,28 

8 Rozdziały 
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa Rozdziały 
11 154,94 10 983,90 10 983,90 

9 
Sokołowo 

Parcele 

Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa Sokołowo Parcele 
12 193,50 12 152,40 12 152,40 

10 
Sokołowo 

Włościańskie 

Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa Sokołowo Włościańskie 
9 000,00 8 997,45 

16 161,37 
Adaptacja pomieszczeń świetlicy 

wiejskiej w Sokołowie Włościańskim 
7 193,89 7 163,92 

11 Tocznabiel 
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa 
9 885,58 9 815,40 9 815,40 
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12 Ulaski 
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa 
10 693,35 10 516,50 10 516,50 

13 
Zambski 

Kościelne 

Remont drogi gminnej wraz z jej 

odwodnieniem  
17 732,80 17 700,00 

20 666,02 
Montaż progów zwalniających na 

drodze gminnej  
3 000,00 2 966,02 

14 
Zambski 

Stare 

Remont drogi gminnej na terenie 

sołectwa 
10 000,00 9 815,40 

14 315,40 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego      

w miejscowości Zambski Stare 
4 501,42 4 500,00 

15 Sadykierz 
Budowa chodnika przy drodze 

gminnej dz. nr 213 w m. Sadykierz 
18 001,76 17 982,60 17 982,60 

16 
Ciółkowo 

Nowe 

Zakup kostki brukowej na budowę 

chodnika przy drodze gminnej 
10 077,91 9 906,32 9 906,32 

17 
Ciółkowo 

Małe 

Zakup tablicy ogłoszeniowej 1 000,00 805,65 

11 691,43 Wyposażenie placu zabaw w 

miejscowości Ciółkowo Małe 
10 885,78 10 885,78 

18 
Ciółkowo 

Rządowe 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej      

w Ciółkowie Rządowym 
7 000,00 6 985,56 

14 140,79 Urządzenie placu zabaw przy 

świetlicy wiejskiej w Ciółkowie 

Rządowym 

7 155,23 7 155,23 

19 Wielgolas 

Urządzenie placu zabaw wraz           

z ogrodzeniem na dz. nr 149/1          

w miejscowości Wielgolas 

13 424,39 13 345,50 13 345,50 

20 

Cygany 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej       

w Cyganach 
12 039,83 11 980 87 

11 980 87 

21 

Montaż 2 szt. kamer zewnętrznych     

w budynku świetlicy wiejskiej         

w Cyganach 

2 000,00 0,00 

 

6. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. 

 Podstawowymi dokumentami określającymi politykę i ład przestrzenny są Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Obryte zatwierdzone Uchwałą Nr VI/34/2007 

Rady Gminy z dnia 27 marca 2007 roku oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy 

Obryte dnia 28 grudnia 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXXII/222/2017 w sprawie oceny aktualności 

studium i planów miejscowych oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Obryte. 

Obowiązek oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

został zawarty w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.). Wskazany powyżej przepis nakłada na władze 

gminy obowiązek dokonywania okresowej oceny przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy założeń polityki przestrzennej. W związku z powyższym 

Wójt Gminy Obryte dokonał oceny aktualności studium poprzez: 

-  analizę aktualności ustaleń Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte, 

- analizę wniosków o dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 

- analizę aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy   

Obryte, 

- analizę wniosków o dokonanie zmiany obowiązujących lub o sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

- analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla terenów położonych w Gminie 

Obryte, w podanych ramach czasowych, 

- analizę wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów 

położonych w gminie Obryte, w podanych ramach czasowych, 

- wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wieloletni program sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na lata 2017-2020. 

Po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej analizy, dokonanej w celu oceny aktualności danych 

zawartych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Obryte, Uchwałą              

Nr XXXII/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, uznała: 

1. Za nieaktualne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Obryte” przyjęte uchwałą Nr VI/34/2007 Rady Gminy Obryte z dnia 27 marca 2007 roku              

w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obryte. 

2. Za aktualne obowiązujące na terenie Gminy Obryte miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

W obecnej chwili tworzony jest projekt aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte” obejmujący powierzchnię gminy Obryte                

tj. 13 976 ha. 

Głównym narzędziem w kształtowaniu ładu przestrzennego są obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Na terenie gminy Obryte istnieją cztery obowiązujące i uznane      

za aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obejmują powierzchnię około 

11,36 ha, co stanowi 0,08% całej powierzchni gminy. 
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Poniższa lista przedstawia obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Uchwała Nr V/46/99 Rady Gminy Obryte z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie zmiany                   

w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte                        

(zmiany dotyczą obszaru miejscowości Obryte i Zambski Kościelne) – ogłoszona  w Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 71, poz. 2247; 

2. Uchwała Nr VII/58/99 Rady Gminy Obryte z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie zmian              

w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte (zmiany 

dotyczą miejscowości Obryte, Zambski Kościelne, Gostkowo, Rowy) – ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2000 r. Nr 12, poz. 90); 

3. Uchwała Nr XIV/121/2001 Rady Gminy Obryte z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie zmiany      

w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania Gminy Obryte (zmiany dotyczą 

miejscowości Kalinowo, Obryte, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne, Zambski Stare) 

– ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96, poz. 1055); 

4. Uchwała Nr XVIII/130/2008 Rady Gminy obryte z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 493 i 494           

w miejscowości Zambski Kościelne. 

Na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 

terenów, dla których gmina nie posiada aktualnych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, realizacja inwestycji jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy 

oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

RODZAJ 

DECYZJI 

ILOŚĆ DECYZJI 

W ROKU 2018 

  POZYTYWNE    NEGATYWNE 

WARUNKI 

ZABUDOWY 
51 

50 1 

W tym dotyczące zabudowy: 

Mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

0 0 0 

Mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

30 29 1 

Usługowej 3 3 0 

Innej 18 18 0 

CELU 

PUBLICZNEGO 

0 0 0 
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Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosi 60 dni. Z wydanych 

decyzji przez Wójta Gminy Obryte jedna została zaskarżona do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, które z kolei uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia. 

Istotnym elementem kreującym ład oraz gospodarkę przestrzenną Gminy Obryte są również 

wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oraz ich rozgraniczenia. Poniżej tabela 

przedstawiająca ilość oraz rodzaj wydanych przez Wójta Gminy Obryte przedmiotowych decyzji. 

 

RODZAJ 

DECYZJI 

LICZBA 

WYDANYCH 

DECYZJI 

 

POZYTYWNE 

 

UMARZAJĄCE 

 

NEGATYWNE 

Podziały 

nieruchomości 

17 17 0 0 

Rozgraniczenia 

nieruchomości 

3 3 0 0 

 

7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. 

Na początku 2018 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

• w miejscowości Cygany znajduje się 4 mieszkania, o powierzchni łącznej 222,53 m 2, 

• w miejscowości Zambski Kościelne znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni łącznej 94 m 2,  

• w miejscowości Psary znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 2,62 m 2,  

• w miejscowości Obryte znajduje się 3 mieszkanie, o powierzchni łącznej 167,77 m2. 

 

Gmina Obryte wynajmowała lokale użytkowe w 2018 roku znajdujące się w Obrytem pod następujące 

działalności: 

• sklepik szkolny, 

• Ośrodek Zdrowia, 

• pod urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, 

• garaż. 

 

W 2018 r. dokonano remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem, w którym znajdują się lokale 

mieszkalne i użytkowe. Wykonano ocieplenie i elewację dwóch ścian budynku oraz dokonano 

wymiany rynien. 
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA. 

W 2018 roku nie odnotowano żadnego dnia, w których przekroczony został 24-godzinny poziom 

dopuszczalny dla pyłu PM10. 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku szacowano, że żaden mieszkaniec nie był narażony na hałas drogowy, 

według ministerialnych przedziałów przekroczeń. Nie było żadnych zmian w ciągu roku. 

W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska. 

W 2018 roku udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 52 %.   

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało w 2018 roku 52 % mieszkańców gminy. 

W 2018 roku na terenie gminy nie istniały żadne legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych.  

Na początku 2018 roku w gminie nie odnotowano działalności dzikich wysypisk komunalnych, a pod 

koniec 2018 roku ustalono również, że ich nie ma. 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku na 1 mieszkańca gminy przypadało 44,1 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 104,3 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane 

te przedstawiały się następująco: 50 kg selektywnie zebranych odpadów oraz 80 kg zmieszanych 

odpadów na 1 mieszkańca. Zmiana proporcji wynikała ze wzrostu świadomości mieszkańców 

odnośnie segregacji odpadów. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy, gmina podejmowała 

działania polegające na uświadomieniu mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów i prawidłowego segregowania odpadów.  

W ramach „Programu usuwania azbestu dla Gminy Obryte na lata 2009 – 2019 z perspektywą do 

2032 roku” – w 2018 roku zostało odebrane i unieszkodliwione 99,16 ton azbestu (z pokryć 

dachowych) od mieszkańców z terenu Gminy Obryte. 

 

9. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA. 

Na terenie Gminy Obryte w 2018 roku pracowały 3 stacje wodociągowe w miejscowościach: 

Bartodzieje, Cygany i Gródek Rządowy, które ogółem dostarczyły 193 tys.m³ wody do wszystkich 

mieszkańców gminy rocznie. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy w 2018 roku wynosiła 91,67 km. 

Ilość przyłączy wody wynosi 1.140 szt. co stanowi dostęp do sieci wodociągowej dla 99% 

mieszkańców. W 2018 roku nie były prowadzone żadne prace w sprawie rozbudowy sieci 

wodociągowej czy stacji wodociągowej. Wszystkie awarie sieci wodociągowej były na bieżąco 

usuwane.  
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Na terenie gminy Obryte pracowały także 3 oczyszczalnie w miejscowościach: Obryte, Psary               

i Gródek Rządowy, które ogółem odebrały i oczyściły 103 tys. m³ ścieków. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w 2018 roku wynosiła 27,29 km. Ilość 

przyłączy do kanalizacji wynosi 448 szt., co stanowi dostęp do sieci kanalizacyjnej                              

do 52% gospodarstw. W 2018 roku nie były prowadzone żadne prace w sprawie rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej czy oczyszczalni.  Wszystkie awarie sieci kanalizacyjnej były na bieżąco usuwane.  

 

10.  EDUKACJA. 

W gminie w 2018 r. funkcjonował Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem. W skład zespołu 

wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Obrytem z oddziałami 

gimnazjalnymi, 3 szkoły filialne: Szkoła Filialna im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych, 

Szkoła Filialna im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim, Szkoła Filialna w Gródku Rządowym   

z oddziałem specjalnym (szkoły filialne podporządkowane są organizacyjnie Publicznej Szkole 

Podstawowej w Obrytem), Samorządowe Przedszkole w Obrytem oraz Oddział Przedszkolny              

w Psarach Przedszkola Samorządowego. Przy szkołach filialnych funkcjonują oddziały przedszkolne. 

We wrześniu 2018 r. do ZPO uczęszczało ogółem dzieci 492, w tym: 

• 325 w klasach I - VIII szkół podstawowych (2 w oddziale specjalnym), 

•  45 uczniów w oddziale gimnazjalnym, 

• 41 dzieci klasa „0”, 

• 81 dzieci – przedszkole. 

Stan uczniów na dzień 30 września 2018 r. w poszczególnych placówkach przedstawiał się 

następująco: 

 
 

SZKOŁA 

 

KLASA 

I 

 

KLASA 

II 

 

KLASA 

III 

 

KLASA  

IV 

 

KLASA  

V 

 

KLASA 

VI 

 

KLASA  

VII 

 

KLASA  

VIII 

 

„0” 

 
RAZEM 

 

 

PSP OBRYTE 

 

 

 

22 

 

 

19 

 

 

10 

 

 

21 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

14 

 

 

19 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

22 

 

 

24 

 

 

22;  

 

 

 

255 

 

Oddziały 

gimnazjalne 

 

IIIa IIIb  

45 
25 20 

 

FILIA 

ZAMBSKI 

 

 

5 

 

7 

 

0 

 

9 

 

9 

 

5 

 

- 

 

- 

 

8 

 

43 

 

FILIA 

SOKOŁOWO 

 

- 

 

6 

 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

5 

 

32 

 

FILIA 

GRÓDEK 

 

 

6 

 

6 

 

1o.s 

 

4 

 

9 

 

3 

 

- 

 

1o.s 

 

6 

 

36 

SUMA: szkoła podstawowa + oddział gimnazjalny + zerówka= 411 osób. 
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Do przedszkoli uczęszczało 81 dzieci z następujących roczników (stan na dzień                       

30 września 2018 r.) 

Obryte: 

− rocznik 2015 – 11 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 5 chłopców 

− rocznik 2014 – 17 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 9 chłopców 

− rocznik 2013– 11 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 10 chłopców 

filia Psary: 

− rocznik 2015 – 4 dzieci, w tym 3 dziewczynki i 1 chłopiec 

− rocznik 2014 – 6 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 1 chłopiec 

− rocznik 2013– 2 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 1 chłopiec 

 

oddział w Gródku Rządowym: 

− rocznik 2015 – 1 dziecko, 1 dziewczynka  

− rocznik 2014 – 5 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 3 chłopców 

− rocznik 2013– 9 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców 

 

oddział w Sokołowie Włościańskim: 

− rocznik 2014 – 5 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 3 chłopców 

− rocznik 2013– 4 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 2 chłopców 

 

oddział w Zambskach Kościelnych: 

− rocznik 2014 – 3 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 2 chłopców 

− rocznik 2013– 3 dzieci, w tym 3 dziewczynki. 

 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego   

– języka rosyjskiego. Na zajęcia uczyło 140 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 12,5 osób. Najwięcej w PSP Obryte - 19 

uczniów w klasie, najmniej w szkołach filialnych w Gródku Rządowym i w Sokołowie Włościańskim 

– średnio 5 uczniów w klasie. 

W ZPO zatrudniono 62,93 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2 nauczycieli stażystów, 

5 nauczycieli kontraktowych, 10 nauczycieli mianowanych, 49 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 

2018 r. zatrudniono 1,8 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego 

nauczyciela przypada średnio 7 uczniów. 
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Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. 47 uczniów przystąpiło        

do egzaminu gimnazjalnego. 47 uczniów ukończyło szkołę. 

Wójt w 2018 r. przyznał następujące stypendia dla uczniów: 

- stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie 30 995,00 zł, przyznano je z powodu trudnej sytuacji 

materialnej w rodzinie oraz zdarzeń losowych, 

- stypendia za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce w kwocie 9 999,40 zł.   

Łącznie stypendia wynosiły 40 994,40 zł. 

247 uczniów, stanowiących 49,4 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą 

organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei 6 uczniów było dowożonych 

przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych form transportu. 

 

W przeliczeniu na 1 dziecko wydatki z budżetu gminy kształtowały się następująco: 

- Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem – wydatek w kwocie około 12 365,00 zł. 

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 6 209 097,14 zł, z czego 3 725 542,00 zł (60 %) pokryte zostało 

z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

Z wyżej wymienionych wydatków oświatowych na prowadzenie zerówek i przedszkola gmina 

wydatkowała kwotę 870 387,84 zł. 

 

11. POMOC SPOŁECZNA. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem podejmuje działania wspierając osoby i rodziny znajdujące 

się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Pomoc jest udzielana w formie finansowej, w formie 

dożywiania dla dzieci i dorosłych, jako wsparcie rodziny ze strony asystenta rodziny, ponadto 

prowadzona jest   z rodzinami praca socjalna. 

Rodzaj udzielonej 

pomocy  

 

Ilość osób, którym 

przyznano 

świadczenie  

 

Liczba świadczeń   Kwota świadczeń 

(zł) 

Zasiłki stałe 39 421 219 914,00 

Składki zdrowotne 37 406 19 347,00 

Zasiłki okresowe 17 63 24 664,00 

Zasiłki okresowe        

i specjalne zasiłki 

celowe 

54 113 56 442,00 

Zasiłki celowe 

przyznane na 

pokrycie wydatków 

w wyniku zdarzenia 

1 1 1000,00 
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losowego 

Program ,,Pomoc 

państwa w zakresie 

dożywiania’’ 

172 21917 115,503 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

_ _ 

 

_ 

Odpłatność gminy za 

pobyt w domu 

pomocy społecznej 

1 6 9725,00 

RAZEM   331 094,00 

 

Zadania pomocy społecznej to nie tylko pomoc finansowa, rzeczowa, lecz także praca socjalna, 

mająca na celu wzmocnienie zdolności jednostki do funkcjonowania w społeczeństwie oraz 

współpraca z pracownikiem socjalnym w poszukiwaniu dróg rozwiązywania trudnej sytuacji 

materialnej.  

 

Pomoc udzielona w formie pracy socjalnej  

Liczba rodzin  78 

Liczba osób w rodzinie 191 

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym 6 

 

Ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 495 osób w ramach 260 wystawionych decyzji. 

Karta Dużej Rodziny  

Została wydana dla 8 rodzin.  

Asystent rodziny  

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem przystąpił po raz kolejny do konkursu 

organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Resortowy program Wspierania 

Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny”. W ramach konkursu 

otrzymano dotację na zatrudnienie asystenta rodziny.   

Koszt Programu ogółem  16 045,00 

ilość rodzin objętych wsparciem asystenta 7 

Liczba dzieci w tych rodzinach 13 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem w 2018 roku współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Pułtusku, poprzez typowanie osób do prac społecznie – użytecznych oraz pozyskiwanie ofert pracy 

dla mieszkańców Gminy Obryte.  
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Współpracowaliśmy także z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką zagrożenia 

wykluczenia społecznego, w tym w szczególności uzależnieniami, przemocą w rodzinie. Wśród 

instytucji, z którymi współpracę można określić jako ciągła znalazły się:  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i pracodawcami – wydano 54 skierowania na żywność 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Żywność pozyskiwana jest z Banku Żywności    

w Ciechanowie i wydawana przez ,,Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego             

A’ Paulo. 

Przekazywano paczki świąteczne z produktami spożywczymi dla rodzin i osób, które znajdują się        

w trudnej sytuacji socjalno-życiowej. Produkty pozyskane poprzez zbiórkę żywności w sklepach 

Topaz i Biedronka w Pułtusku, przy współpracy wolontariuszy ze szkół z terenu Gminy Obryte             

i z Klubu Seniora przekazano około 80 rodzinom zamieszkałym w Gminie Obryte oraz wykorzystano 

do zorganizowania kolacji wigilijnej.                   

Współpraca z Policją - związana była z problematyką rodzinną oraz dotyczyła działań 

podejmowanych na rzecz osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto współpraca oparta była               

na wspólnym zaangażowaniu na rzecz rodzin z problemem przemocy, wspólne wejścia w środowisko 

pracownika socjalnego wraz z dzielnicowym, wspólne podejmowanie interwencji i wsparcie rodziny.  

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca tut. Ośrodka 

dotyczyła przede wszystkim działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego przez 

podopiecznych tut. Ośrodka. Kierowano do GKRPA podopiecznych OPS mających problem                

z nadużywaniem alkoholu. Motywowano do podjęcia leczenia. Informowano i motywowano            

do skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień, który pełni dyżur w punkcie konsultacyjnym, dwa 

razy w miesiącu.  

Współpraca ze szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Obryte - związana była w szczególności     

z dożywianiem dzieci uczęszczających do szkół gminnych oraz podejmowanie wspólnych działań     

na rzecz dziecka, rodziny i osób starszych samotnych z terenu Gminy Obryte.   

Ponadto w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego współpracowano z Sądem w Pułtusku. 

Współpraca ta dotyczyła kierowania wniosków o wgląd w sytuację rodziny. W składzie Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Obrytem współpracuje kurator zawodowy Wydziału Karnego Sądu 

Rejonowego w Pułtusku.  

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z sołtysami i radnymi Gminy Obryte, współpraca                

ta związana jest z problemami mieszkańców poszczególnych wsi, którzy wymagają wsparcia                    

i zainteresowania ze strony Ośrodka.  
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Działania Ośrodka Pomocy Społecznej  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem realizuje prace społecznie-użyteczne. Podpisane było przez 

Gminę Porozumienie nr 6/2018 z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku. W 2018 roku, średnio       

w miesiącu 4 osoby uczestniczyły w tej formie aktywizacji zawodowej. Prace społecznie-użyteczne 

były organizowane w szkołach, przedszkolu i sołectwach.  

W ramach prowadzonych działań Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje osoby niepełnosprawne          

do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku celem ustalenia stopnia 

niepełnosprawności. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte powołany jest Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym 

celem było zintegrowanie działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie 

Gminy Obryte. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Obrytem pełni dyżur terapeuta do spraw 

uzależnień, który jest finansowany ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środków OPS.   

W 2018 roku dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osób zawodowo zajmujących się pracą 

z rodziną uwikłaną w przemoc i uzależnienia zorganizowano szkolenie pt. „Skuteczna działalność 

pomocowa, praktyka działania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołu 

interdyscyplinarnego”. 

Edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy, reagowania na krzywdę drugiej 

osoby, podejmowanie działań przez osoby i instytucje w ramach własnych kompetencji jest 

kierunkiem do dalszej pracy w Gminie Obryte.  

Reasumując podkreślić należy, że mimo głębokich zmian i nowych zadań Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Obrytem w 2018 roku starał się sprostać oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Pracownicy socjalni udzielają pomocy przy wypełnianiu wniosków związanych z likwidacją barier 

architektonicznych. Informują o przysługujących formach wsparcia i pomocy ze strony PFRON m.in. 

w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Informacje dla mieszkańców umieszczane są również     

na stronie internetowej Urzędu Gminy Obryte oraz na tablicach ogłoszeń.  

Ponadto współpracujemy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Pułtusku, gdzie uczestnikami 

są niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Obryte.  

W 2018 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wytypowali dzieci z terenu gminy, które 

uczestniczyły w koloniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 

Pracownicy socjalni pełnią rolę pośredniczącą między ofiarodawcami a osobami, które tej pomocy 

potrzebują. np.: przekazanie mebli dziecięcych, ubrań sprzętu AGD. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem podejmuje różnorodne działania na rzecz społeczności 

lokalnej w celu jej uaktywnienia oraz promocję wolontariatu.  
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/157/2017 

Rady Gminy Obryte z dnia 17 lutego 2017 roku. Program Wspierania Rodziny skierowany jest          

do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Obryte. Z działalności Programu kierownik - przedkłada 

Radzie Gminy Obryte co roku sprawozdanie. 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE   

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych utworzyła nowy system wsparcia 

dla rodziny. Weszła ona w życie z dniem 1 maja 2004 roku.  

Wymienia dwie grupy świadczeń: pierwszą stanowi zasiłek rodzinny z systemem dodatków, drugą 

świadczenia opiekuńcze. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba 

rodzin 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń (zł) 

Świadczenia rodzinne 628 29 328 893 956,05 

Zasiłki rodzinne 258 5198 570 241,00 

Świadczenia z tytułu urodzenia 

dziecka 

22 22 22 000,00 

Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem, w okresie korzystania      

z urlopu wychowawczego 

10 116 40 948,00 

Dodatek z tytułu samotnego 

wychowania dziecka 

11 129 27 043,00 

Dodatek z tytułu kształcenia              

i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

14 167 18 130,00 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

140 279 27 900,00 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

88 873 62 745,00 

Dodatek z tytułu zamieszkania 

dziecka w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

6 57 6 441,00 

Dodatek na dojazd do 

miejscowości, w której znajduje się 

szkoła  

82 816 56 304,00 

Dodatek z tytułu wychowania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

58 689 65 455,00 
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Świadczenia pielęgnacyjne 22 261 356 160,00 

Zasiłki pielęgnacyjne 221 3017 462 601,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 6 68 35 360,00 

Zasiłek dla opiekuna 4 48 25 769,00 

Jednorazowa zapomoga tytułu 

urodzenia dziecka 

52 53 53 000.00 

Świadczenie rodzicielskie 12 132 102 148,00 

Program ,,Dobry Start’’  659 195 6000,00 

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci weszła w życie                     

od 1.04.2016roku. 

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest na drugie i kolejne dzieci w rodzinie. Na pierwsze dziecko 

obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę, 

jeżeli dziecko posiada oświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Od 1.07.2019 roku świadczenie 

wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, z pominięciem kryterium 

dochodowego. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

Styczeń 378 619 388 936,00 

Luty 378 621 307 090,00 

Marzec 376 614 306 516,00 

Kwiecień 375 611 304 768,00 

Maj 373 613 301 232,00 

Czerwiec 372 608 303 550,00 

Lipie 377 607 301 845,00 

Sierpień 375 609 302 694,00 

Wrzesień 375 607 302 787,00 

Październik 330 510 257 289,00 

Listopad 348 578 288 529,00 

Grudzień 353 599 298 807,00 

Razem Średnia liczba rodzin 

397 

7169 3 614 106.00 
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12. KULTURA. 

Na terenie Gminy Obryte w 2018 roku wśród obiektów pełniących funkcję kulturalną uwzględnia się 

przede wszystkim Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Wiejski Dom Kultury w Obrytem, w którym 

swoja siedzibę posiada Klub Aktywnego Seniora „Zacisze” oraz grupa AA „Dzwon”. Gminna 

Biblioteka Publiczna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Księgozbiór biblioteki na dzień      

1 stycznia 2018 r. wynosił 13532 woluminów, zaś na koniec roku – 13817 woluminów.                      

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 2,79 

oraz 2,84 na dzień 31 stycznia 2018 r.  

Na początku roku zarejestrowano 446 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby                

te wynosiły 453. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 453 czytelniczek i czytelników, którzy 

skorzystali łącznie z 7262 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. 

następujące pozycje: w 2018 roku przybyło ogółem 497 woluminów, jest to głównie literatura 

popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych, znaczną część stanowią książki z dużą czcionką dla osób 

niedowidzących. 

Biblioteka zatrudniała jednego pracownika. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie. 

W bibliotece użytkowano 7 komputerów, w tym 3 komputery z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu. Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem oferuje katalog on-line. W 2018 r. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Obrytem nie umożliwiała zdalnego (internetowego) składania zamówień. 

W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia:  

1. Wręczenie nagród dla małego czytelnika z okazji Dnia Dziecka.  

2. Organizacja zajęć rekreacyjno- plastycznych podczas wakacji.  

3. Prezentacja stoiska bibliotecznego podczas Dożynek Gminnych.  

4. Wzięcie udziału w akcji „Narodowe Czytanie 2018”. 

5. Organizacja lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół z gminy Obryte.  

6. Organizacja wieczoru andrzejkowego dla dzieci z gminy Obryte.  

7. Współudział w organizacji konkursu na stroik bożonarodzeniowy.  

8. Całoroczna organizacja zajęć plastycznych (wtorek, czwartek, piątek) dla dzieci z gminy Obryte, 

które miały na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział ok. 180 mieszkańców. 

Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie około 1422,47 zł. 

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 83944,18 zł. 

Na terenie gminy Obryte w 2018 roku funkcjonowało 8 świetlic, w których w miesiącach 

wakacyjnych prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
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W 2018 roku w Gminie Obryte odbyły się następujące imprezy kulturalne i patriotyczne: 

1. Uroczystość ku czci poległych powstańców styczniowych w Sokołowie Włościańskim. 

2. Coroczna msza katyńska w kościele parafialnym w Obrytem. 

3. Wianki w Zambskach Kościelnych. 

4. Uroczystości dożynkowe. 

5. Obchody rocznicy bitwy stoczonej przez Powstańców Styczniowych pod Sokołowem i Cyganami. 

6. Uroczystość upamiętniająca poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów 

„Zuchowaci”. 

7. Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. 

8. Dzień Strażaka. 

9. Dzień Dziecka. 

10. Uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego szkole w Obrytem. 

 

13. PROMOCJA. 

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 72.396,18 zł, które przeznaczono na organizację dożynek 

gminnych oraz publikację książki pt. „Gminie Obryte – Serce Puszczy Białej”. Ogłoszenia w prasie 

oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, wiązały się z kosztami w kwocie: 

5.275,00 zł. W celu działań promocyjnych gmina wykonywała różne materiały promocyjne i gadżety, 

m. in. folder promocyjny „Obryte – gmina z przyszłością”, plakaty, banery, balony, długopisy              

i smycze z nadrukiem. Prowadzono konto na portalu społecznościowym Facebook, umożliwiające 

szybkie dotarcie do informacji. 

14. OCHRONA ZDROWIA. 

Na terenie gminy funkcjonowały 2 podmioty lecznicze NZOZ Eskulap i NZOZ DAR – MED.  Liczba 

pacjentek i pacjentów w 2018 r., korzystających z tych podmiotów wynosiła 3997, a liczba 

udzielonych świadczeń zdrowotnych – 22117. Ponadto na terenie Gminy Obryte funkcjonuje                

jedna apteka. 

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

-- bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców gminy, z którego skorzystało 35 osób, 

– bezpłatna mammografia, z której skorzystało 94 kobiety. 

Realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego sfinansowane zostały następujące wydatki: 

• koszty rekolekcji dla osób uzależnionych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu 

w miesiącu marcu, sierpniu i grudniu. 
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• dofinansowanie punktu konsultacyjnego, w którym udzielono poradnictwa, porad pierwszego 

kontaktu, działań konsultacyjno – interwencyjnych dla osób uzależnionych                                   

i współuzależnionych, oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie, było to 72 wizyty, 

• wsparcie grupy AA “Dzwon”, 

• przeprowadzenie zajęć sportowych i sportowo- rekreacyjnych, 

• szkolenia związane z profilaktyką alkoholową dla członków komisji, sprzedawców alkoholu 

oraz dla nauczycieli i pedagogów, 

• zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla GKRPA, 

• zakup sprzętu sportowego dla Szkół Podstawowych w Obrytem z oddziałami gimnazjalnymi             

i przedszkolnymi,  

• wycieczki dla dzieci i młodzieży, 

• programy i spektakle o przeciwdziałaniu narkomanii i profilaktyce alkoholowej, 

• konkursy dotyczące uzależnień w Szkołach Podstawowych i oddziałach gimnazjalnych, 

• zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczące uzależnień (narkomania                 

i alkohol), 

•  wyjazdy turystyczno- krajoznawcze. 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządziła 5 wniosków 

do sądu o przymusowe leczenie odwykowe. 

Do komisji wpłynęło 56 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu.  

15. BEZPIECZEŃSTWO. 

Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w większości 

przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Gmina wspiera także 

działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne, Komendę Powiatową Policji     

oraz bezpieczeństwo pożarowe: Ochotniczą Straż Pożarną i Powiatową Straż Pożarną. W grudniu 

2018 roku zamontowany został monitoring przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Wiejskim Domem 

Kultury, który usprawnia działanie funkcjonariuszy pułtuskiej Policji. W 2018 roku udzielono 

dofinansowania w wysokości 163 460,00 zł jednostce OSP Obryte z przeznaczeniem na zakupu 

nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

Obecnie na terenie Gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym typu „S” – 3 

jednostki, typu „M” – 7 jednostek. Jednostka OSP Obryte należy do Krajowego Systemu     

Ratowniczo - Gaśniczego. 

Do Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy należy łącznie 265 czynnych członków.            

Na wyposażeniu jednostek jest 5 samochodów bojowych. W 2018 roku został zakupiony samochód 
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MAN ze zbiornikiem o pojemności 5.000 litrów, napędem na obie osie. Taki poziom działania                        

i wyposażenia nie byłby możliwy bez przychylności Rady Gminy, która corocznie w budżecie Gminy 

na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpiecza środki finansowe. Jednostki OSP z terenu 

Gminy Obryte w 2018 r. brały udział w działaniach prewencyjnych– pokazy oraz działania dla dzieci          

z przedszkoli i szkół. Każdego roku straż bierze udział w manewrach gminnych i manewrach 

jednostek KSRG.  

16. PRZEDSIĘBIORCY. 

W 2018 roku w Gminie Obryte zarejestrowano 28 nowych przedsiębiorców.  

Ponadto zgłoszono:  

• 77 zmian w działalności gospodarczej, 

• 15 zawieszeń w działalności gospodarczej, 

• 8 wykreśleń działalności gospodarczej,  

• 7 wznowień działalności gospodarczej. 

 Najczęściej przedmiotem działalności tychże podmiotów gospodarczych były: 

• usługi brukarskie,  

• transport drogowy towarów, 

• usługi leśne, 

• wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, 

• działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 

• roboty związane z budową dróg i autostrad, 

• roboty budowlane. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało                         

17 przedsiębiorców, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 16 przedsiębiorców.  

17. SPRAWY ADMINISTRACYJNE. 

W 2018 roku do urzędu wpłynęło: 

1) 41 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które dotyczyły głównie gospodarki 

komunalnej, zagospodarowania przestrzennego, spraw inwestycyjnych, majątku gminy oraz 

podatków, 

2)  3 wnioski w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące spraw z zakresu 

infrastruktury drogowej,  

3)  2 petycje, które dotyczyły spraw wodociągowych i oświaty. 

W 2018 roku Wójt Gminy Obryte wydał 109 Zarządzeń. 
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18. DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY I REALIZACJA UCHWAŁ. 

Zgodnie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań Wójta 

Gminy należy wykonywanie Uchwał Rady Gminy. 

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady 

oraz w miarę potrzeb. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy 

przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte w 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

Rada Gminy Obryte w 2018 roku obradowała na 10 sesjach i podjęła 64 uchwały. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy przekazywał w ustawowym terminie do organów 

nadzoru:  

- w zakresie zgodności z prawem – do Wojewody Mazowieckiego,  

- w zakresie spraw finansowych – do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, ponadto uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Organy nadzoru nie wydały żadnych rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał podejmowanych 

w 2018 roku. 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Obryte 

                                                                                                         /Sebastian Mroczkowski/ 


