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Przedstawiam „Raport o stanie Gminy Miastkowo”, w którym znajdziecie
najistotniejsze dane dotyczące działalności wójta w roku poprzednim. Raport daje możliwość
dokonania analizy i porównania poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatniego roku.
Zmiany jakie zachodzą corocznie w naszej gminie są efektem wytężonej pracy.
Mam nadzieję, że będą one zauważone i docenione przez Radę Gminy oraz jej mieszkańców.
Duży wpływ na sukces Gminy mają pozyskane środki zewnętrzne. Stawiamy przed sobą realne
cele, tak aby zamierzenia były realizowane w pełnym zakresie.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu
oraz jednostek organizacyjnych. Pomocne były dokumenty będące w posiadaniu Urzędu,
a także informacje udostępniane na stronach internetowych instytucji.
Jestem przekonany, że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa,
że Gmina Miastkowo staje się miejscem przyjaznym dla mieszkańców.

Wójta Gminy Miastkowo
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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Miastkowo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego
w powiecie łomżyńskim. Graniczy z gminami: Łomża, Śniadowo, Nowogród i Zbójna.
Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 61 łącząca Warszawę z Augustowem.
Powierzchnia Gminy wynosi 114,88 km2. Gminę Miastkowo tworzy 21 sołectw
obejmujące 23 miejscowości. Największą miejscowością w gminie jest wieś Miastkowo,
którą zamieszkuje 1096 osób. W Miastkowie mieści się również siedziba Gminy. Gęstość
zaludnienia w naszej Gminie wynosi około 37 osób na 1 km2, zaś średnia gęstość
zaludnienia terenów wiejskich w Polsce – 53 osoby na 1 km2. Natomiast średnia gęstość
zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na 1 km2.
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Liczba ludności z podziałem na płeć
Kobieta
Mężczyzna

Rok

Ludność razem

2018

2131

2146

4277

2019

2123

2125

4248

W 2019 roku odnotowano spadek ludności w stosunku do roku poprzedniego
o 29 osób. Tendencja zniżkowa utrzymuje się już od pewnego czasu.
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach
Lp.

Miejscowość

Liczba ludności

1.

Chojny-Naruszczki

65

2.

Czartoria

192

Drogoszewo

375

Osetno

22

4.

Gałkówka

106

5.

Kaliszki

18

6.

Korytki Leśne

40

7.

Kraska

57

8.

Kuleszka

179

9.

Leopoldowo

89

10.

Łuby-Kiertany

74

11.

Łuby-Kurki

112

12.

Miastkowo

1096

13.

Nowosiedliny

90

14.

Podosie

116

15.

Rybaki

118

16.

Rydzewo

536

17.

Rydzewo-Gozdy

65

18.

Sosnowiec

77

19.

Sulki

89

Tarnowo

274

Łubia

24

Zaruzie

434

3.

20.
21.

5

Raport o stanie Gminy Miastkowo

Ludność w podziale na sołectwa
Chojny-Naruszczki
65

Tarnowo - 298
Sulki - 89
Sosnowiec- 77

Czartoria- 192

Zaruzie - 434

Rydzewo-Gozdy
- 65

Gałkówka - 106
Drogoszewo- 397

Kaliszki - 18
Korytki Leśne - 40

Rydzewo -536
Kuleszka- 179

Kraska -57

Leopoldowo - 89

Rybaki - 118

Łuby-Kiertany - 74

Miastkowo- 1096

Podosie -116

Łuby-Kurki -112
Nowosiedliny -90

Gmina Miastkowo ma charakter typowo rolniczy. Na terenie gminy jest
1127 gospodarstw rolnych. Podatkiem rolnym objętych jest 7166 ha. SP rednia wielkoś ć
gospodarstwa rolnego na naszej gminie wynosi 6,36 ha.
Liczba gospodarstw rolnych z podziałem na wielkość
Powierzchnia
gospodarstwa rolnego w ha

Liczba gospodarstw

1,00-1,99

248

2,00-4,99

354

5,00-6,99

124

7,00-14,99

273

15,00-19,99

64

20,00-49,99

56

50,00-99,99

6

100 i powyż ej

2

Razem

1127
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Na terenie Gminy Miastkowo uż ytki rolne stanowią 60,73% całej powierzchni, lasy
i grunty zajmują - 31,95%, nieuż ytki i tereny ró ż ne – 1,28%, grunty zabudowane
i zurbanizowane – 4,55 % oraz grunty pod wodami – 1,49 %.
Procentowy udział gruntów w całkowitej powierzchni gminy – 11 480 ha
lasy i grunty 31,95 %

nieużytki i tereny
różne - 1,28 %

użytki rolne 60,73 %

grunty
zabudowane i
zurbanizowane 4,55 %
grunty pod wodami
- 1,49 %

Większoś ć gleb na terenie gminy to gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Głó wnym
profilem w produkcji rolnej jest uprawa zbó ż . W produkcji zwierzęcej przeważ a chó w
bydła mlecznego.
Znaczna częś ć indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzi działalnoś ć
wyłącznie bądź głó wnie dla zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych rodziny związanej
z tym gospodarstwem bez wyraź nie okreś lonej specjalizacji, są to gospodarstwa
wielofunkcyjne. Dominującym kierunkiem hodowli bydła jest produkcja mleka.
Na terenie Gminy funkcjonuje kilkunastu duż ych dostawcó w, od któ rych prowadzi się
bezpoś redni odbió r mleka z gospodarstw.
Ze względu na czyste i nieskaż one ś rodowisko Gmina posiada doskonałe warunki
do rozwoju rolnictwa ekologicznego i wypoczynku. W regionie występują niewielkie
zakłady handlowo-usługowe.
Największym walorem regionu jest położ enie nad rzeką Narew i rzeką Ruż oraz
w obszarach chronionego krajobrazu Doliny Dolnej Narwi oraz Puszczy Kurpiowskiej.
Są to trendy doskonale nadające się do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i wodnej.
I w tym moż na upatrywać szansę rozwoju Gminy.
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II. FINANSE GMINY
Budżet Gminy Miastkowo na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/12/18 Rady
Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2018 roku.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów i wydatków zamknął się kwotą:
1) po stronie dochodów – 24.859.407,22 zł;
2) po stronie wydatków – 28.138.864,22 zł.
Budżet został wykonany w kwocie:
1) po stronie dochodów – 24.424.658,44 zł, co stanowi 98,25 % planu;
2) po stronie wydatków – 25.207.068,02 zł, co stanowi 89,58 % planu.

Dochody i wydatki Gminy Miastkowo w 2019 roku

28.138.864,22 zł

plan

24.859.407,22 zł
24.424.658,44 zł

dochód

25.207.068,02 zł

wykonanie

wydatki

Za 2019 rok budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości
782.409,58 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem. Nadwyżka operacyjna jest to
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Za 2019 rok wyniosła ona
1.577.806,70 zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły około 5.750 zł, natomiast
wydatki 5.934 zł.
Dochody ogółem w kwocie 24.424.658,44 zł osiągnięto z tytułu:
1) dotacji na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne (własne i zlecone) –
10.115.042,94 zł, co stanowi 41,42 % wykonanych dochodów ogółem;
2) subwencji – 7.862.737 zł, co stanowi 32,19 % wykonanych dochodów ogółem;
3) dochodów własnych – 6.446.878,50 zł, co stanowi 26,39 % wykonanych
dochodów ogółem.
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Dochody budżetu Gminy za 2019 rok

28,03 %

41,42 %
Dotacje
Subwencje

32,19 %

Dochody własne

Wydatki ogółem w kwocie 25.207.068,02 zł poniesiono na:
1) wydatki bieżące (świadczenia społeczne, utrzymanie szkół, przedszkoli, świetlic,
dowożenie uczniów, gospodarowanie odpadami, utrzymanie dróg i mienia
komunalnego, utrzymanie administracji, rady gminy, dostarczanie wody
i pozostałe wydatki) – 21.271.134,62 zł, co stanowi 84,39 % wykonanych
wydatków ogółem;
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.935.933,40 zł, co stanowi 15,61 % wykonanych
wydatków ogółem.
Wydatki budżetu Gminy za 2019 r. przedstawione na wykresie:
Wydatki
majątkowe;
15,61 %

Wydatki bieżące;
84,39 %
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Wydatki budżetu Gminy za 2019 rok w działach:
Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska
10%

Pomoc
społeczna
32%

Kultura
3%

Pozostałe
1%
Oświata
27%

Straż
1%

Administracja
9%

Drogi
13%

Rolnictwo i
łowiectwo
2%
Woda
2%

Dochody i wydatki na przestrzeni lat

24.424.658,44
zł

21.456.339,13
zł

25.207. 068,02
zł

22.456.992,49
zł
2018
2019

dochody

wydatki

III. Programy i strategie
W 2019 roku w Gminie Miastkowo obowiązywały następujące dokumenty
strategiczne:
1) Strategia Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017-2024;
2) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata
2008-2020;
3) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 – 2025;
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4) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019;
5) Program ochrony środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022
z perspektywą do roku 2025;
6) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020;
7) Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami na 2019 rok;
8) Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Narkomanii na 2019 rok.
Planowane na 2019 rok projekty i zadania inwestycyjne wyszczególnione
w Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017-2024 zostały zrealizowane.
Szczegółowe

omówienie

poszczególnych

zadań

zostanie

przedstawione

w rozdziale V „Działalność inwestycyjna”.
Działania w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Miastkowo prowadzone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Mają one na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup najsłabszych socjalnie.
Opis działań znajdziemy w rozdziale X „Pomoc społeczna”.
Zadania w ramach Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 – 2025 oraz
w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 koordynowane są przez
Ośrodek Pomocy Społecznej. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programów za 2019 rok
przedstawiono na sesji Rady Gminy w kwietniu 2020 roku i stanowią one załączniki
do protokołu z XI sesji Rady Gminy.
W ramach Programów związanych z ochroną środowiska Gmina w 2019 roku
dotowała przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł
energii.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Od 2009 roku Gmina Miastkowo kontynuuje program dotacji dla osób fizycznych
i wspólnot mieszkaniowych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu gminy wnioskodawca
może uzyskać dotację po zrealizowaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w
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wysokości do 1.500 zł dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dla każdego lokalu
mieszkalnego budynku wielorodzinnego, jednak nie więcej niż 50% kosztów całego
zadania. W 2019 roku udzielono trzech dotacji na łączną kwotę 4.300 zł.
Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
Od 2017 roku ze środków budżetu Gminy udzielamy dotacji na dofinansowanie
zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z Regulaminem dotacja wynosi:
 w przypadku kolektorów słonecznych - 40% kosztów przedsięwzięcia nie więcej
jednak niż 4.000 zł brutto,
 w przypadku ogniw fotowoltaicznych 1.200 zł do jednego ogniwa o mocy 1 kW nie
więcej jednak niż 4.800 zł brutto.
W 2019 roku udzielono sześć dotacji do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych
na kwotę 28.400 zł.
Uchwalone Programy są i będą wykorzystywane jako główny instrument
strategicznego zarządzania środowiskiem oraz jako podstawa ubiegania się o środki
pomocowe.

IV. Realizacja uchwał Rady Gminy
W 2019 roku Rada Gminy obradowała zgodnie z planem pracy Rady przyjętym
Uchwałą Nr XIII/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Wypełniając dyspozycję zawartą
w planie pracy w 2019 roku Rada Gminy obradowała na 6 sesjach, na których podjęła
46 uchwał.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu budżetu
i jego zmian, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (dofinansowania
do remontu i budowy dróg powiatowych) i Województwu Podlaskiemu (dofinansowanie
do remontu chodnika Miastkowo-Korytki Leśne). Pod koniec 2019 roku Rada uchwałami
określiła wysokość podatków lokalnych na 2020 rok. Znaczna część uchwał dotyczyła
spraw z zakresu oświaty.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów
nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Podlaski, a w zakresie
spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
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Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy
przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę w 2019 roku
w sposób określony zarządzeniami, które dostępne są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały stanowiące prawo
miejscowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

V. Działalność inwestycyjna
1. Zadania inwestycyjne
1) przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Miastkowie -wartoś ć zadania wyniosła
147.046,50 zł;

2) budowa ś wietlicy wiejskiej w Zaruziu - wartoś ć zadania 1.209.955 zł;
3) zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie - wartoś ć zadania 774.000 zł.
Zadanie objęte dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020;
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4) budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Miastkowo - wartość zadania 210.668,25 zł;

5) budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegająca na przebudowie
ul. Wąskiej i ul. Spokojnej - wartość zadania: 2.573.442,10 zł;
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6) doś wietlenie przejś ć dla pieszych w Miastkowie - wartoś ć zadania 134.070 zł;
7) przebudowa mostu przez rzekę Ruż w miejscowoś ci Łubia- zadanie w realizacji.
Wartoś ć zadania 728.208,83zł. Termin zakoń czenia zadania - 31.05.2020 roku;
8) budowa oś wietlenia drogowego w miejscowoś ciach Kraska, Łuby-Kurki, Sulki,
Rydzewo - wartoś ć zadania ogó łem wyniosła 93.049,50 zł. W rozbiciu na
miejscowoś ci:
a) Łuby-Kurki

– 4.674 zł;

b) Kraska

- 5.719,50 zł;

c) Rydzewo ul. Nowa

- 15.867 zł;

d) Rydzewo ul. Spokojna

– 21.402 zł;

e) Sulki ul. Spokojna

– 27.552 zł;

f) Sulki ul. Wesoła

- 17.835 zł.

2. Dotacje celowe
1) dofinansowanie do budowy chodnika dla pieszych na drodze wojewó dzkiejul. Nowogrodzka w Miastkowie na kwotę 95.250 zł;
2) dofinansowanie do aktualizacji dokumentacji pn. ,, Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby - Kiertany – Łuby - Kurki
w lokalizacji 0+000 – 2+365,32, gmina Miastkowo’’ na kwotę 10.000 zł;
3) dofinansowanie do remontu drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo- Czartoria na
odcinku o długoś ci ok 990 m2 na kwotę 44.946 zł.
3. Remonty dróg (żwirowanie)
Łączna długoś ć dró g gminnych w Gminie Miastkowo wynosi 84,9 km.
Są to wyłącznie drogi klasy technicznej D-dojazdowej. Około 35 % dró g gminnych, czyli
29,9 km pokryte jest nawierzchnią bitumiczną. Pozostałe odcinki dró g pokryte
są nawierzchnią gruntową wzmocnioną i naturalną (65 %).
W 2019 roku bież ące utrzymanie dró g gminnych kosztowało 309.897,78 zł, w tym:
1) zakup kruszywa naturalnego do utwardzenia dró g - 264.367,23 zł
2) ró wnanie i profilowanie dró g –27.167,55 zł
3) zimowe utrzymanie dró g – 16.860,98 zł
4) pozostałe wydatki bież ące, utrzymanie rowó w przydroż nych, zakupy materiałó w i
urządzeń drogowych – 1.502,02 zł.
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Z roku na rok w Gminie Miastkowo podejmowane są działania mające na celu poprawę
infrastruktury drogowej poprzez m.in. wymianę nawierzchni ż wirowej dró g na asfaltową.
4.Fundusz sołecki
W ramach ś rodkó w z funduszu sołeckiego:
1) wybudowano altanę na działce placu zabaw w Kuleszce, siłownię zewnętrzną przy
placu zabaw w Łubach-Kurkach, altanę w Rydzewie wraz z doposaż eniem
i utwardzeniem kostką brukową placu rekreacyjnego, wiatę przystankową
w Tarnowie wraz z utwardzeniem terenu i systemem monitoringu;
2) kontynuowano budowę placu zabaw w Leopoldowie oraz zakup i montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowosiedlinach;
3) zakupiono wyposaż enie do SP wietlicy Wiejskiej w Zaruziu, mundury straż ackie
oraz materiały wykoń czeniowe do budynku po byłej szkole w Drogoszewie;
4) zaprojektowano siłownię plenerową w Rybakach.
Na w/w przedsięwzięcia wydatkowano łącznie kwotę 179.854,76 zł.
Sołectwa takie jak Czartoria, Kraska, Łuby-Kiertany, Rydzewo-Gozdy, Tarnowo,
Podosie, Korytki Leś ne i Sosnowiec wykorzystały swoje fundusze na ż wirowanie dró g.
Łącznie zakupiono 4.617 ton ż wiru za kwotę 139.156,38 zł.
Ponadto Sołectwa Chojny-Naruszczki, Kaliszki i Sulki wnioskowały o wznowienie
znakó w granicznych łączny koszt wynió sł 3.600 zł.
Sołectwo Gałkó wka nie złoż yło wniosku, a Sołectwo Miastkowo zrezygnowało
z funduszu sołeckiego na rok 2019.
W 2019 roku otrzymaliś my z budż etu Pań stwa 75.269,22 zł, co stanowi 21,43 %
zwrotu wydatkó w poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
5. Dofinansowania inwestycyjne
1) inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu terenu przy Gminnym Oś rodku
Kultury poprzez budowę trzech obiektó w rekreacyjnych” zrealizowana została
przy dofinansowaniu Programu Rozwoju Obszaró w Wiejskich na lata 2014-2020
w kwocie 66.915 zł. Łączny koszt wynió sł 774.000 zł;
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2) dofinansowanie w ramach Funduszu Dró g Samorządowych na zadanie
pn. ,, Budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie- ul. Spokojna i ul. Wąska’’.
Kwota dofinansowania wyniosła 1.174.529,42 zł. Całkowita wartoś ć robó t
wyniosła 2.624.563,38 zł;
3) dofinansowanie projektu pn. Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowoś ci Łuby- Kiertany w ramach Programu Rozwoju
Obszaró w Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosi
1.237.990 zł, co stanowi 63,63 % kosztó w kwalifikowalnych. Całkowita wartoś ć
robó t wynosi 2.393.097,37 zł. Dnia 30 stycznia 2020 roku w Urzędzie
Marszałkowskim

Wojewó dztwa

Podlaskiego

podpisano

umowę

na

dofinansowanie zadania;

4) w dniu 26 sierpnia 2019 r. złoż ono w Podlaskim Urzędzie Wojewó dzkim wniosek
o dofinansowanie zadania pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej nr 105876B we
wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyż owania z drogą
powiatową nr 1957B’’ w ramach Funduszu Dró g Samorządowych. Wartoś ć
kosztó w kwalifikowalnych wynosi 3.385.561,60 zł. Kwota dofinansowania
1.692.780,80 zł, tj. 50 % kosztó w kwalifikowalnych. Oczekujemy na podpisanie
listy zadań do realizacji przez Prezesa Rady Ministró w;
5) dofinasowanie

w

ramach

Funduszu

Dró g

Samorządowych

zadania

pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miejscowoś ci
Miastkowo’’. Kwota pomocy wyniosła 51.515,67 zł. Całkowita wartoś ć zadania
150.096,15 zł.
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6) dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó dztwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 projektu pn. ,,Instalacje fotowoltaiczne
w budynkach uż ytecznoś ci publicznej w gminie Miastkowo’’. Kwota przyznanej
pomocy wynosi 130.350,47 zł. Jest to 70 % kosztó w kwalifikowalnych. Całkowita
wartoś ć robó t wyniosła 210.668,25 zł;
7) dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszaró w Wiejskich na lata
2014-2020 zadania pn. ,, Budowa trzech obiektó w małej architektury na terenie
Gminy Miastkowo w miejscowoś ciach Podosie i Czartoria’’. Kwota pomocy
wyniesie 70.501,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztó w kwalifikowalnych zadania.
Całkowita wartoś ć inwestycji szacowana jest na 136.283,29 zł.

VI. Działalność komunalna
1. Mienie komunalne
Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni
253,4513 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną za 2018 rok
uległ niewielkiej zmianie. Powstała różnica w powierzchni wynika z faktu przejęcia
działek do zasobu gminnego w obrębie wsi Drogoszewo, Rydzewo i Rydzewo-Gozdy
pod drogę publiczną oraz sprzedaży działki w obrębie Zaruzie.
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Sposób zagospodarowania nieruchomości przedstawia poniższy wykres:

Drogi gminne i
wewnętrzne

Nieużytki kopaliny
Grunty oddane w
dzierżawę
Grunty pod
szkołami

Bezpośrednio
zarządzane przez
gminę

W użytkowaniu
wieczystym i
użytkowaniu

W użyczeniu
jednostek OSP i GOK

Największą pozycję ilościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej
powierzchni 190,6288 ha, co stanowi 75,21 %. Pozostałą część zajmują grunty
o różnych funkcjach użytkowych i są to:
1) nieużytki i kopaliny o łącznej powierzchni 12,59 ha, co stanowi 4,99 %;
2) grunty zabudowane oddane w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury - 3,2450 ha, co stanowi 1,28 %;
3) grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej
powierzchni 0,2907 ha oraz w użytkowaniu mieszkańców wsi 2,8378 ha,
co stanowi 1,24 %;
4) grunty bezpośrednio zarządzane przez Gminę o powierzchni 19,7509 ha,
co stanowi 7,80 %, w skład których wchodzą:
a) grunty pod stacjami uzdatniania wody - 0,6578 ha,
b) grunty po zlikwidowanym ZGK – 0,6318 ha,
c) grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi
- 1,1510 ha,
d) działki budowlane – 0,99 ha,
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e) grunty rolne – 4,6934 ha,
f) inne tereny - 11,6269 ha, (w tym boisko sportowe Miastkowo, Czartoria,
Tarnowo, Rydzewo);
5) grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 1,9855 ha, co stanowi 0,79 %,
6) grunty oddane w dzierżawę – 22,1226 ha, co stanowi 8,73 %.
Gmina jest właścicielem 26 budynków o różnych funkcjach użytkowych tj.:
•

3 budynki szkolne (w Miastkowie i Rydzewie),

•

oddział przedszkolny Miastkowo,

•

budynek administracyjny Urzędu Gminy,

•

Gminny Ośrodek Kultury z garażem OSP Miastkowo,

•

budynek socjalno-magazynowy na boisku sportowym w Miastkowie,

•

2 budynki mieszkalne (Łuby -Kurki i Miastkowo),

•

4 świetlice (Miastkowo, Drogoszewo, Chojny-Naruszczki, Zaruzie),

•

3 garaże i budynek warsztatowo - biurowy (były ZGK),

•

garaż OSP Chojny-Naruszczki,

•

3 remizy OSP (Czartoria, Łuby-Kurki, Tarnowo),

•

2 budynki gospodarcze,

•

2 stacje uzdatniania wody (Miastkowo, Łuby-Kiertany),

•

2 budynki po szkołach (Drogoszewo, Łuby-Kurki).
Gmina jest również współwłaścicielem budynku mieszkalno - użytkowego

po szkole w Tarnowie.
Poza gruntami i budynkami występuje takż e mienie w postaci budowli:
•

8 placó w zabaw - Miastkowo, Zaruzie, Łuby-Kurki, Kuleszka, Rydzewo, Rybaki,
Nowosiedliny, Drogoszewo, Leopoldowo,

•

5 siłowni plenerowych - Miastkowo, Rydzewo, Drogoszewo, Nowosiedliny, Zaruzie,
Łuby-Kurki)
Ogólny stan budynków i budowli ocenia się jako dobry. Na bieżąco dokonuje się

napraw i remontów.
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W mieszkaniowym zasobie gminy znajdują się obecnie cztery lokale mieszkalne.
Dwa lokale w budynku mieszkalnym w Łubach-Kurkach oraz dwa w Miastkowie
(jeden zamieszkały, a drugi socjalny do remontu).
Na stanie Gminy znajdują się również cztery autobusy szkolne, służące
do dowożenia uczniów do szkół.
2. Infrastruktura drogowa
Łączna długość dróg publicznych przebiegających przez Gminę Miastkowo wynosi
147,27 km, w tym:
1) drogi gminne

- 84,9 km,

2) drogi powiatowe

– 45,366 km,

3) drogi wojewódzkie – 2,695 km,
4) drogi krajowe

– 14,309 km.

Drogi gminne w 34 % (29 km) to drogi o nawierzchni bitumicznej.
3. Sieć wodociągowa
Na terenie Gminy Miastkowo znajdują się dwie Stacje Uzdatniania Wody (SUW).
Długość sieci wodociągowej wynosi 89,64 km, natomiast przyłączy wodociągowych 31,46
km. W 2019 roku zainwentaryzowano 10 nowych przyłączy.
Woda z hydroforni w Miastkowie i w Łubach-Kiertanach w 2019 roku była
dostarczana do 21 miejscowości z terenu Gminy Miastkowo oraz do 5 miejscowości
w Gminie Śniadowo (Szczepankowo, Młynnik, Uśnik, Wszerzec, Osobne). W dwóch
miejscowościach na terenie Gminy Miastkowo (Łubia i Osetno) nie ma sieci wodociągowej
z uwagi na odległe położenie tych miejscowości.
W 2019 roku wodę dostarczano do 1088 odbiorców, a z ujęć pobrano
269.996 m3 wody. Wielkość produkcji wody w rozbiciu na wodociągi wynosiła:
a) wodociąg Miastkowo ok. 282 m3 /dobę,
b) wodociąg Łuby-Kiertany ok. 518 m3 /dobę.
Wodociąg Miastkowo zaopatruje w wodę wieś Miastkowo, Korytki Leśne, Czartoria
i Rybaki. Do pozostałych miejscowości woda dostarczana jest z wodociągu
Łuby-Kiertany. Z uwagi na występujące braki w dostawie wody z wodociągu Miastkowo
w dniu 23 kwietnia 2019 roku połączono obydwa wodociągi. Ponadto z końcem
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2019 roku rozwiązana została umowa dotycząca sprzedaży wody do gminy Śniadowo, co
również wpłynie na poprawę ciągłości dostaw.
Dla wszystkich odbiorców wody Gmina ustaliła jednolitą, wieloczłonową taryfę.
Taryfa zawiera cenę za 1 m3 wody w wysokości 2,60 zł/m3 netto i stawkę opłaty
abonamentowej 2,55 zł netto.
4. Gospodarka odpadami
Systemem

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

objęto

wyłącznie

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Tylko ci właściciele mają obowiązek
złożenia

stosownej

deklaracji

i

ponoszenia

na

rzecz

gminy

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mają obowiązek zawarcia
umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne posiadającym wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, który prowadzony jest przez Wójta Gminy.
Liczba mieszkańców:
a) zameldowanych (stan na 31 grudnia 2019 r.) – 4.248,
b) zamieszkałych (wykazanych w deklaracjach) – 3.357
Ilość złożonych deklaracji – 1.021, w tym:
a) z selektywną zbiórką odpadów – 1.020,
b) ze zmieszaną zbiórką odpadów – 1.
Liczba złożonych deklaracji

Liczba mieszkańców

Rok

Selektywna
zbiórka odpadów

Zmieszana zbiórka
odpadów

zameldowanych

Zamieszkałych
(wykazanych
w deklaracji)

2018

980

39

4277

3427

2019

1.020

1

4248

3357

W 2019 roku z terenu Gminy Miastkowo odebrano łącznie 966,48 Mg odpadów
komunalnych, z czego aż 759,520 Mg stanowią odpady zmieszane (niesegregowane),
tj. 78,58 % ogółu zebranych odpadów komunalnych. Odpady zbierane w sposób selektywny
stanowią niewielki procent wśród odpadów odebranych w 2019 roku Najmniejszy udział
w ogólnej sumie zebranych odpadów komunalnych mają: papier i tektura - zaledwie
0,760 Mg, natomiast największy udział mają opakowania z tworzyw sztucznych (57,200 Mg).
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Do 30 marca 2019 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób zmieszany wynosiła 25 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 11 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca.
Natomiast od 1 kwietnia 2019 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób zmieszany wynosiła 30 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast opłaty za gospodarowanie odpadami,
które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 15 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca.

VII. Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy Miastkowo działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w następujących miejscowościach: Miastkowo, Czartoria, Łuby-Kurki, Tarnowo,
Drogoszewo, Zaruzie oraz Chojny-Naruszczki. Wszystkie funkcjonujące na terenie gminy
jednostki OSP skupiają w swoich szeregach 183 członków.
Jednostka OSP w Miastkowie od 1997 roku funkcjonuje w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym.

Przynależność

do

systemu

skutkuje

wykorzystaniem

tej jednostki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie gminy,
ale również w obrębie całego powiatu. W ramach tego systemu jednostka została
wyposażona w radiowy system selektywnego powiadamiania. Oprócz tego strażacy
dostają

powiadomienia

SMS

na

telefon

komórkowy

wysyłany

równocześnie

z załączeniem się syreny alarmowej.
Pięć

jednostek

OSP

wyposażonych

jest

w

samochody

pożarnicze

(dwa samochody posiada OSP w Miastkowie, po jednym OSP w Tarnowie,
Łubach-Kurkach i Czartorii).
W 2019 roku w działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczyły dwie jednostki:
OSP Miastkowo - 38 razy oraz OSP Łuby-Kurki - 2 razy.
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VIII. Oświata
Rok budżetowy to w oświacie dwa lata szkolne, i tak w 2019 r. do 31 sierpnia
na terenie gminy funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, w tym jedna z oddziałami
gimnazjalnymi. Natomiast od 1 września już tylko dwie szkoły podstawowe.
Rok szkolny
2018/2019

Nazwa szkoły

Liczba
dzieci
Szkoła
268 + 47
Podstawowa
oddziały
w Miastkowie gimnazjalne
Szkoła
Podstawowa
w Rydzewie

104

2019/2020

Liczba
Liczba dzieci
oddziałów

15 + 3

Liczba
oddziałów

273

8

Ilość
nauczycieli

421
32
23

15

102

141
42

8

1 liczba

nauczycieli pełnozatrudnionych
nauczycieli niepełnozatrudnionych
3 liczba nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole
2 liczba

Oddziały przedszkolne
Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3-6 lat. Uczęszczanie
dziecka do przedszkola nie jest obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka.
Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są tylko dzieci
6 letnie. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych funkcjonują przez cały rok
szkolny. W wakacje pełnione były dyżury: w miesiącu lipcu oddział przedszkolny
w Rydzewie, a w sierpniu w Miastkowie.
Oddział przedszkolny przy
szkole podstawowej

Rok szkolny
2018/2019

2019/2020

Liczba
dzieci

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

liczba
oddziałów

MIASTKOWO

105

5

107

5

RYDZEWO

36

2

42

2
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Finansowanie zadań oświatowych w 2019 roku
Wychowanie przedszkolne
•

wydatki ogółem – 642.712,17 zł

•

dotacja przedszkolna – 137.494 zł

•

niedobór dotacji – 505.218,17 zł

•

udział dotacji w wydatkach – 21,39 %
21,39%

dotacje

78,61%

Szkoły
•

wydatki ogółem – 5.811.135,28 zł

•

subwencja oświatowa – 4.396.966 zł

•

niedobór subwencji – 1.414.169,28 zł

•

udział subwencji w wydatkach – 75,66 %

24,34%
subwencja
wydatki z budżetu
gminy
75,66%

Dowożenie uczniów do szkół
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły,
w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:
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1) 3 km- w przypadku 5 i 6 latków oraz uczniów z klas I-IV szkoły podstawowej,
2) 4 km – w przypadku uczniów z klas wyższych,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
Do przewozu dzieci do szkół służą cztery autobusy, będące własnością gminy – dwa
Autosany H-9, Lublin 3 i VW Crafter.
Ustawa – Prawo oświatowe nakłada na gminę również obowiązek zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością
ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej. W roku szkolnym 2018/2019
i 2019/2020 Gmina na wniosek rodziców dowoziła czworo dzieci niepełnosprawnych do
szkoły specjalnej. Ponadto refundowała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty
dowożenia do szkoły, w celu realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego
na podstawie zawartych umów (trzy umowy).

IX. Kultura
Na terenie Gminy Miastkowo funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury:
•

Gminny Ośrodek Kultury,

•

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo
Biblioteka
Publiczna

Filia
w Drogoszewie

Razem

Pracownicy

2

1

3

Księgozbiór

17886

3382

21268

Pozyskane woluminy w 2019 r.
W tym z zakupu :
- środki samorządowe
- z dotacji Ministra Kultury

317

123

440

152

121

273

129

0

129

- inne wpływy

36

2

38

4605

627

5232

324

54

378

Wypożyczenia księgozbioru
Zarejestrowani czytelnicy
Wydatki w 2019 roku

236 603, 93 zł
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W ramach prowadzonej działalności biblioteka organizuje:
•

lekcje biblioteczne,

•

konkursy,

•

spotkania autorskie,

•

spotkanie dla seniorów – Dzień Kobiet,

•

akcie ogólnopolskie: Noc bibliotek, Narodowe czytanie.

2. Gminny Ośrodek Kultury
W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są cztery osoby: cały etat dwie osoby, na
1/8 etatu jedna osoba i ½ etatu jedna osoba. Na umowę zlecenia: instruktorzy tańca
(towarzyskiego, ludowego, instruktorzy nauki gry na instrumentach, instruktor wokalny,
instruktor „Karate”). Z powyższych zajęć skorzystało około 234 osoby.
W roku 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się następujące wydarzenia
kulturalne:

27

Raport o stanie Gminy Miastkowo
•

przegląd tradycji bożonarodzeniowych,

•

spektakl dla dzieci „Król zwierząt”,

•

inscenizacja „Cyganeria”,

•

konkurs – Pocztówka Wielkanocna,

•

przegląd Polskiej Tradycji, Kultury i Sztuki Ludowej,

•

Gminny konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,

•

Miastkowskie Klimaty – co nam w duszy gra,
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•

inscenizacja Nocy Świętojańskiej,

•

konkurs poezji i pieśni patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”,

•

konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia świetlicowe i zajęcia
z angielskiego, zajęcia Zumba, spotkania grupy „Nadzieja” i zajęcia z samoobrony.
W 2019 roku zawarto 63 umowy najmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe.

X. Planowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miastkowo
Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

jest jedynym opracowaniem zawierającym politykę przestrzenną gminy i obejmującym
cały jej obszar w granicach administracyjnych gminy. Nie jest jednak aktem prawa
miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy
oraz pozwolenia na budowę. Stanowi podstawę do sporządzania planów miejscowych,
koordynuje ich ustalenia i jest dla nich wiążące. Obecnie plany miejscowe nie mogą
naruszać ustaleń zawartych w obowiązującym studium.
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W obowiązującym Studium znajdują się trzy obszary objęte obowiązkiem
sporządzenia

planu

miejscowego

w

miejscowościach

Miastkowo,

Rydzewo

i Drogoszewo.
W Miastkowie i Drogoszewie obowiązek ten został zrealizowany w 2006 roku,
natomiast w Rydzewie, dla wyznaczonego w Studium obszaru, planu nie sporządzono.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Ocena aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Lp.

1.

2.

3.

4.

UCHWAŁA W SPRAWIE
OCENA AKTUALNOŚCI PLANU
PLANU
LUB ZMIANY PLANU
I DATA OGŁOSZENIA
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
NAZWA PLANU

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miastkowo
Tereny powierzchniowej
eksploatacji kruszywa
naturalnego we wsi Zaruzie –
10,74 ha
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miastkowo
Gminne wysypisko odpadów
komunalnych na terenie
gruntów wsi Czartoria –
12,46 ha
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miastkowo
Rozszerzenie terenu urządzeń
z zakresu obsługi technicznej
motoryzacji oraz dopuszczenie
funkcji usługowej i
mieszkaniowej – 1,59 ha
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miastkowo
Tereny eksploatacji kruszywa
naturalnego we wsi
Drogoszewo – 14,19 ha

Nr 103/XVI/96 Rady Gminy w
Miastkowie
z dnia 30 grudnia 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego
Nr 1, poz. 10)

Plan aktualny (eksploatacja
kruszywa w trakcie).

Nr 148/XXXV/98
Rady Gminy
w Miastkowie z dnia
18 marca 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Łomżyńskiego Nr 3 poz.
31)

Plan aktualny
(Zakład Przetwarzania i
Unieszkodliwiania Odpadów
w Czartorii o ponadlokalnym
znaczeniu).

Nr 30/VII/99 Rady Gminy
w Miastkowie z dnia 2
8 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 20 poz.319)

Plan aktualny
(teren zainwestowany zgodnie
z planem).

Nr 41/IX/99 Rady Gminy
w Miastkowie z dnia
16 sierpnia 1999 r. (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 33 poz. 528)

Plan aktualny (eksploatacja
kruszywa w trakcie; na części
terenu przeprowadzono
rekultywację).
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5.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miastkowo
Tereny zabudowy zagrodowej
we wsi Miastkowo – 2,26 ha

Nr 77/XIII/2000 Rady Gminy
w Miastkowie z dnia 24 lutego
2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
9 poz.78)

Plan aktualny (teren
zainwestowany zgodnie z
planem).

6.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miastkowo
Tereny zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług we wsi Rydzewo –
12,58 ha

Nr 99/XIX/2000 Rady Gminy
Miastkowo z dnia
5 października 2000 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 27,
poz. 412)

Plan aktualny (teren częściowo
zainwestowany zgodnie z
planem).

7.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miastkowo w części dotyczącej
wysypiska odpadów we wsi
Czartoria 11,97 ha

Nr V/30/03 Rady Gminy
Miastkowo z dnia
30 kwietnia 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 51
poz. 1082)

Plan aktualny (Zakład
Przetwarzania i
Unieszkodliwiania Odpadów w
Czartorii
o ponadlokalnym znaczeniu).

Na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Nr XXVII/140/06 Rady Gminy
Ustalenia planu są częściowo
8.
Miejscowy plan
Miastkowo z dnia
nieaktualne. Zapisy
zagospodarowania
27 stycznia 2006 r.
szczegółowe powodują
przestrzennego obejmujący
utrudnienia przy
tereny wsi Miastkowo w gminie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 69 poz.
Miastkowo
732)
opracowywaniu projektów
budowlanych na ich podstawie.
Tereny objęte planem
1588 ha
są zabudowywane zgodnie
z ustaleniami planu.
9.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obejmujący
tereny wsi Korytki Leśne w
gminie Miastkowo
187 ha

Nr XXVII/141/06 Rady Gminy
Miastkowo z dnia 27 stycznia
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
66 poz. 720)

Ustalenia planu są częściowo
nieaktualne. Zapisy
szczegółowe powodują
utrudnienia przy
opracowywaniu projektów
budowlanych na ich podstawie.
Tereny objęte planem
są zabudowywane zgodnie
z ustaleniami planu.

10.

Miejscowy plan
Nr XXVII/142/06 Rady Gminy
zagospodarowania
Miastkowo z dnia 27 stycznia
przestrzennego obejmujący
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
tereny wsi Zaruzie z częścią
66 poz. 721)
administracyjną wsi Sosnowiec
w gminie Miastkowo
383 ha

Ustalenia planu są częściowo
nieaktualne. Zapisy
szczegółowe powodują
utrudnienia przy
opracowywaniu projektów
budowlanych na ich podstawie.
Tereny objęte planem
są zabudowywane zgodnie
z ustaleniami planu.
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11.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obejmujący
tereny wsi Drogoszewo w
gminie Miastkowo

Nr XXVII/143/06 Rady Gminy
Miastkowo z dnia 27 stycznia
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
69 poz. 733)

Ustalenia planu są częściowo
nieaktualne. Zapisy
szczegółowe powodują
utrudnienia przy
opracowywaniu projektów
budowlanych na ich podstawie.

1050 ha
Tereny objęte planem
są zabudowywane zgodnie
z ustaleniami planu.
12.

Miejscowy plan

Nr X/64/2012 Rady Gminy

Plan aktualny

zagospodarowania

Miastkowo z dnia 31 stycznia

(linia zrealizowana).

przestrzennego odcinka trasy

2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.

linii elektroenergetycznej 400

poz. 735)

kV Narew – Ostrołęka
(docelowo
2 x 400 kV Łomża – Ostrołęka)
na terenie gminy Miastkowo
(101 ha)

Na terenie gminy Miastkowo po 1 stycznia 1995 roku uchwalono dwanaście
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym zmiany planu
dla sześciu obszarów) o łącznej powierzchni ok. 3374,79 ha, co stanowi ok. 29,35 %
powierzchni obszaru gminy.
Osiem planów (lub zmian planów), to jest plany oznaczone w powyższej tabeli
numerami 1-7 i 12, jest w dużej części zrealizowanych. Plany te są aktualne.
Cztery plany (w tabeli nr 8-11) uchwalone w 2006 r., mimo że częściowo
nieaktualne, są realizowane. Opracowywanie na ich podstawie projektów budowlanych,
m. in. stanowiących podstawę do wydawania pozwoleń na budowę, spotyka się
z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi szczegółowych ustaleń tych planów.
Częściowa nieaktualność tych planów może być przyczyną konieczności sporządzenia
zmiany planu lub planu obejmującego niezbędny teren. Będą one obowiązywały
do czasu uchwalenia nowych planów lub dopóki nie stracą swojej aktualności
w kontekście rozwoju przestrzennego gminy lub w wyniku zmiany przepisów.
Obowiązujące plany miejscowe nie odpowiadają wszystkim wymogom prawnym
dotyczącym obecnie sporządzanych planów i nie są zgodne z obecnie obowiązującym
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zakresem planu, w tym także ze skalą załącznika graficznego. Plany te jednak pozostają
w obrocie prawnym. Dla obszarów objętych planami lub ich części można sporządzać
plany miejscowe w oparciu o aktualne przepisy w sytuacji uznania ich za priorytetowe
i uzasadnione z punktu widzenia interesów Gminy oraz zgodne z polityką przestrzenną
Gminy.

XI. Pomoc społeczna
Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga
dopasowania oraz dostosowania działań z wielu obszaró w do rzeczywistych potrzeb
mieszkań có w gminy. Usługi społeczne w gminie Miastkowo przyczyniają się
do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia ró wnoś ci płci, poprawy warunkó w ż ycia,
tworzenia ró wnych szans dla wszystkich i uczestnictwa w ż yciu społecznym.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy
Miastkowo jest Oś rodek Pomocy Społecznej. Jego celem jest organizowanie
i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczegó lnoś ci poprzez
doprowadzenie do ż yciowego usamodzielnienia potrzebujących osó b i rodzin
i zintegrowanie ich ze ś rodowiskiem. Do zadań pomocy społecznej należ y przyznawanie
i wypłacanie ś wiadczeń , prowadzenie pracy socjalnej, rozwó j i prowadzenie niezbędnej
infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy. W 2019 r. pomocą społeczną
objęto 217 rodzin (344 osoby). Na realizację w/w zadań wydatkowano łącznie
374.471 zł.
System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, któ re nie są w stanie
zaspokoić wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatkó w
na utrzymanie dzieci. Ze ś wiadczeń rodzinnych korzysta 358 rodzin.
Wartoś ć wypłaconych ś wiadczeń w 2019 roku wyniosła 2.295.264 zł.
W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system
funduszu alimentacyjnego. W 2019 r. ze ś wiadczeń skorzystało 10 rodzin na kwotę
83.770 zł.
Oś rodek Pomocy Społecznej realizuje Rządowy programu „Rodzina 500+”.
Ze ś wiadczenia wychowawczego w gminie Miastkowo korzysta 465 rodzin,
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a ś wiadczenia wychowawcze wypłacane są dla 957 dzieci na łączną kwotę 4.433.533 zł.
Wś ró d rodzin pobierających ś wiadczenie wychowawcze dominują rodziny wychowujące
jedno, dwoje lub troje dzieci.
Oś rodek Pomocy Społecznej od 2018 r. realizuje Rządowy program ,,Dobry
start’’, a ś wiadczenia z w/w programu wypłacono dla 596 ucznió w. Na realizację
programu wydatkowano ogó łem – 183.970 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
udzielane jest w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej, z uwzględnieniem jej stanu
zdrowia i zdolnoś ci psychofizycznych. Wsparcia udzielono jednej osobie na kwotę
20.300 zł.
Dodatki mieszkaniowe to ś wiadczenie pienięż ne wypłacane przez gminę osobom
w trudnej sytuacji finansowej. Celem dodatku jest dofinansowania do wydatkó w
ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. W 2019 r. z dodatku
skorzystały dwie rodziny na łączną kwotę 2.689 zł.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (Fund for European Aid to the Most
Deprived – FEAD) 2014 –2020 wspó łfinansowany jest z Europejskiego Programu

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z programu korzysta 241 osó b.
Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
to wsparcie dla najuboż szych mieszkań có w przy aktywnym wspó łudziale placó wek
oś wiatowych. W ramach programu z doż ywiania korzysta 257 osó b (222 dzieci). Łączny
koszt programu w 2019 r. wynió sł 101.281 zł.
Od 2014 roku Gmina Miastkowo realizuje zadanie związane z obsługą Karty Dużej
Rodziny. Jest to system zniż ek dla rodzin liczących przynajmniej troje dzieci.
Jej posiadacze mają moż liwoś ć korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie całego kraju. W 2019 r. wydano 199 kart dla 70 rodzin.
System przeciwdziałania przemocy w rodzinie koncentruje się wokó ł
obszaró w: profilaktyka, edukacja społeczna, ochrona i pomoc osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc.
Oś rodek Pomocy Społecznej realizuje następujące inicjatywy:
 działania Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacja procedury „Niebieskiej Karty”
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 działania w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie realizowane poprzez
opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 - 2025;
 spotkania edukacyjne dla rodzicó w, warsztaty dla rodzicó w i specjalistó w,
związane z profilaktyką agresji i przemocy oraz edukacji w zakresie zapewnienia
bezpieczeń stwa i praw dla rodziny;
 działania profilaktyczne mające wypromowanie i wdroż enie prawidłowych metod
wychowawczych, odpowiednich postaw wobec przemocy oraz kompetencji
społecznych. Prowadzone są wykłady, warsztaty w szkołach podstawowych,
organizowane są spektakle profilaktyczne.
Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga
dopasowania oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb
mieszkańców gminy. Usługi społeczne w gminie Miastkowo przyczyniają się
do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości płci, poprawy warunków życia,
tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym.
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