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I. Wstęp. 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz 

Gminy  co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 

podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii i uchwał rady gminy za rok 2018. W raporcie przedstawione zostały  

jednostki organizacyjne gminy, struktura wydatków i dochodów oraz  zrealizowane zadania 

inwestycyjne. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Brok do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą 

do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszego miasta i gminy. 

 

 

II. Informacje ogólne o gminie. 

Gmina Brok położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego 

w powiecie ostrowskim. Do roku 1999 były to tereny w południowej części województwa 

ostrołęckiego, a południowa granica gminy była jednocześnie granicą z województwem 

siedleckim. Obecnie tereny te należą do województwa mazowieckiego.  

Gmina Brok przedstawiona została na mapie powiatu ostrowskiego wraz z sąsiadującymi 

powiatami na tle całego województwa mazowieckiego. 

 Gmina Brok graniczy od północy z gminą Ostrów Mazowiecka (13,6 tys. mieszkańców), 

od wschodu z gminą Małkinia Górna (12,8 tys. mieszkańców), od południa z powiatem 

węgrowskim oraz gminą Sadowne (6,5 tys. mieszk.), gdzie granicę stanowi rzeka Bug. 

Zachodnia granica z gminą Brańszczyk (8,5 tys. mieszk.), jest również granica z powiatem 

wyszkowskim. Najbliższe ośrodki miejskie to od północy w odległości 11 km miasto Ostrów 

Mazowiecka (23 tys. mieszk.), od wschodu Łochów(6,5 tys. mieszk.), od zachodu Wyszków 

(26,8 tys. mieszk.). Gmina Brok położona jest przy drogowych szlakach komunikacyjnych  

o znaczeniu europejskim, krajowym i regionalnym. Przez teren gminy nie przebiegają 

komunikacyjne szlaki kolejowe, a wodny szlak Bugu nie spełnia warunków dla żeglugi 

śródlądowej. Mimo braku szlaku kolejowego na terenie gminy należy podkreślić, 

że w odległości 15 km od miasta Brok – w Małkini znajduje się węzeł magistrali kolejowej nr 6 

(E75) Zielonka – granica państwa (Kuźnica Białostocka) z linią kolejową nr 34 Ostrów 

Mazowiecka – Siedlce (I kategorii). Z Małkini dostępne są pasażerskie połączenia kolejowe do 

Warszawy i Białegostoku oraz bocznica dla obsługi ruchu towarowego.  

Najważniejsze szlaki komunikacji samochodowej w tym rejonie to drogi krajowe nr 8 

 i nr 50 o klasie dróg głównych ruchu przyspieszonego. Droga nr 8 (E77) przylega do północnej 

granicy gminy Brok i biegnie po stronie gminy Ostrów Mazowiecka. Jest to droga włączona  

do transeuropejskiego systemu komunikacji samochodowej (Ryga - Praga) i bezpośrednio łączy 

gminę z: Warszawą, przejściami granicznymi (na północnym wschodzie z Białorusią i Litwą 

oraz na południowym zachodzie z Czechami). Ponadto droga ta łączy gminę z ośrodkami innych 

województw (Białystok – Wrocław).  

http://www.brok.pl/
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Droga wojewódzka nr 694 (Ciechanowiec – węzeł z drogą nr 8) stanowi dogodne 

połączenie w kierunkach Wyszków – Warszawa i Małkinia Górna – Bielsko Podlaskie  

– Białowieża. Droga wojewódzka nr 677 (Siedlce – Łomża) jest położona poza granicą gminy 

stanowi jednak poprzez system dróg powiatowych alternatywne połączenie z Ostrowią 

Mazowiecką oraz z Siedlcami.  

Cechą charakterystyczną gminy Brok, jest jej położenie. Gmina ta otoczona jest bowiem 

ze wszystkich stron lasami, których powierzchnia wynosi około 7.940 ha, co stanowi 72 % 

powierzchni całej gminy. Użytki rolne i zabudowania zajmują zaledwie około 22 % powierzchni, 

czyli około 2.451 ha, pozostała 6 % powierzchni to nieużytki. 

W związku z przemianami historycznymi zasięg terytorialny gminy Brok ulegał 

zmianom.  

Obszar gminy Brok wynosi około 11.030 ha. W jej skład wchodzą następujące sołectwa:  

✓ Bojany; 

✓ Brok; 

✓ Brzostowa; 

✓ Czuraj;  

✓ Kaczkowo Nowe; 

✓ Kaczkowo Stare; 

✓ Laskowizna; 

✓ Stare Miasto;  

✓ Zamoście. 

 

Gmina w powiecie i województwie. 
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Teren miasta Brok. 

 

 Piękne położenie na wysokim brzegu Bugu, kompleks lasów sosnowych Puszczy Białej 

o bogatym runie, łagodny klimat, rzeka z rozległą plażą, dobre drogi dojazdowe — stwarzają tu 

dobre warunki wypoczynku, możliwość organizowania wycieczek docelowych i wypadowych. 

Poprawia się też z każdym rokiem baza gastronomiczno-noclegowa i handlowo-usługowa. 

Obecnie Brok jest miejscem ośrodków wczasowych oraz wypoczynku świątecznego  

i weekendowego.  
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Rozwój Broku jako ośrodka turystyczno-wypoczynkowego wnosi w życie tego miasta 

nowe wartości społeczne i daje wiele potrzebnych efektów gospodarczych, jak wzrost obrotów 

placówek handlowo-usługowych, wzrost zatrudnienia, a tym samym dochodów ludności. Plany 

perspektywiczne przewidują dalszy rozwój Broku — poprawę sytuacji ekonomicznej, wyglądu 

estetycznego, uzbrojenie terenu, zaspokojenie potrzeb w zakresie zagospodarowania 

turystycznego. 

Pomimo małej liczby mieszkańców Gmina Brok, a w szczególności miasto Brok jest 

miejscem znanym w całym regionie.   

Na koniec w 2018 r. liczba stałych mieszkańców miasta i gminy wynosiła 2.821 osób,  

w tym liczba mieszkańców czasowych stanowiła 50 osób. 

 

Liczba mieszkańców w roku 2018 r. w podziale na płeć: 
 

Kobiety Mężczyźni 

1415 
 

1406 

 

Wymeldowania z pobytu stałego w 2018 r. 
 

Wymeldowania do innej gminy 
 

Zgony 

36 34 

 

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w 2018 r. wynosiła 26.  

 

Na koniec 2018 r. najstarszy mieszkaniec Gminy to mężczyzna mający 103 lata oraz kobieta 

mająca 99 lat. 

 

1926

80 221 276

166

152

Liczba mieszkańców Gminy Brok - stan 

na 31 grudnia 2018 r.

Miasto Brok

Bojany

Kaczkowo Nowe 

Kaczkowo Stare

Laskowizna

Puzdrowizna
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III. Działalność jednostek organizacyjnych gminy. 

1. Urząd Gminy Brok. 

 

Burmistrz Gminy Brok realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. W 2018 r. Urząd 

Gminy Brok funkcjonował w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem  

Nr 28/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 22 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami,  

w następującej strukturze organizacyjnej: 
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Liczba zawartch małżeństw na terenie Gminy Brok

Liczba zawartych 

małżeństw na terenie 

Gminy Brok – ogółem
Śluby konkordatowe 

Śluby cywilne w lokalu 
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Śluby cywilne poza 
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Łącznie w Urzędzie Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 

25 pracowników, w tym 19 pracowników administracyjno-biurowych i 6 pracowników 

fizycznych. 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Broku. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Broku jest samodzielną jednostką samorządową, 

powołaną uchwałą Rady Gminy Nr XIV/46/90 z dnia 20 kwietnia 1990 roku w sprawie 

utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku, dla realizacji zadań pomocy 

społecznej. 

 Ośrodek działa w oparciu o: 

-  statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

-  regulamin organizacyjny GOPS. 

 Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z: 

- ustawy o pomocy społecznej, 

- ustawy o samorządzie gminnym, 

- ustawy o finansach publicznych, 

- ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

- ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

- ustawy o Karcie Dużej Rodziny.   

 Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową 

podlegającą gminie, jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej 

na terenie miasta i gminy. 

W 2018 r. GOPS funkcjonował w  następującej strukturze organizacyjnej: 

- Kierownik GOPS; 

- pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; 

- pracownik socjalny. 

 Środki na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą za środków budżetu gminy oraz  

z dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone. 

 

Wydatki poniesione na zadania pomocy społecznej realizowane w 2018 r. 

Wydatki Rok 2018 % 

Budżet państwa 3 960 200,00 zł 95,79 % 

Budżet gminy 173 871,00 zł 4,21 % 

Ogółem 4 134 071,00 zł 100,00 % 

http://www.brok.pl/
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Działalność w zakresie pomocy społecznej w system prawny wprowadza uchwalona  

12 marca 2004 roku nowa ustawa o pomocy społecznej z przepisami wykonawczymi do niej, 

wielokrotnie nowelizowana wnosząca kolejne modyfikacje w stosunku do poprzednio 

obowiązującego stanu prawnego. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.: obszaru przeniesienia 

zadań zleconych do zadań własnych gminy, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

oraz pewnych prób mających na celu uszczelnienie systemu pomocy społecznej. 

Ustawa o pomocy społecznej reguluje w sposób kompleksowy całość zagadnień dotyczących 

obszaru pomocy społecznej, podporządkowując je Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. 

Rozstrzyga rolę organów administracji publicznej, rządowej i samorządowej w realizacji 

zadań pomocy społecznej na poziomie lokalnym, zakresu rządowego i osobowego, 

świadczeń z tytułu pomocy społecznej, zasad ich udzielania oraz kwalifikacji zawodowych 

pracowników socjalnych, którzy w obowiązującym systemie prawnym są  nie tylko 

wykonawcami, ale i decydentami w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia 

z pomocy społecznej. 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, powołaną do niesienia 

pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w 

stanie samodzielnie rozwiązać przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień. 

Przez środki i możliwości należy rozumieć z jednej strony sytuację materialną, dochodową 

osoby lub rodziny, z drugiej zaś umiejętności, kwalifikacje rodziny, a także występowanie 

postaw prospołecznych najbliższego otoczenia. Uprawnienia osób i rodzin – są to ich prawa 

wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych, tj.: renty, emerytury oraz ze stosunków 

cywilno-prawnych czyli prawo do otrzymywania alimentów. Pomoc społeczna realizowana 

jest w różnych formach, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, tj. pomoc rzeczowa, 

posiłek, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt    w domu pomocy społecznej, 

sprawienie pogrzebu, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, praca socjalna. 

Formy pomocy realizowane przez GOPS w 2018 r. 

Formy pomocy Poniesione koszty Liczba świadczeniobiorców 

Zasiłek stały 160 081,00 zł 28 osób 

 

Zasiłek okresowy 15 114,00 zł 12 osoby 

 

Zasiłek celowy 

                                      

22 791 ,00 zł 38 osób 

 

Dożywianie dzieci 

w szkołach 

47 940,00 zł 93 osoby z 66 rodzin 

Usługi opiekuńcze 16 031,00 zł 2 osoby 

Odpłatność za pobyt 

w DPS 

70 371,00 zł 3 osoby 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne 12 248,00 zł 22 osoby 

Praca socjalna - 37 rodzin 
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GOPS był realizatorem Programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020, w ramach którego objęto wsparciem w formie dożywiania  

w szkołach 93 dzieci. 

Ponadto zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny GOPS był realizatorem rządowego programu 

dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu wsparcie rodzin w formie ulg i zniżek wynikających  

z posiadania Karty Dużej Rodziny, którą przyznano 35 osobom z rodzin wielodzietnych. 

GOPS realizował też Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Brok na lata 2018 – 2020  

 i na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie  

z zawartym porozumieniem gmina pokrywała koszty pobytu 3 dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w wysokości 1987,16 zł miesięcznie, co w skali roku stanowiło kwotę 19 907,00 zł. 

GOPS w imieniu gminy był też koordynatorem realizacji porozumienia w sprawie organizacji 

prac społecznie użytecznych dla 7 bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających 

 ze świadczeń z pomocy społecznej 

Ważnym elementem szeroko pojmowanej pomocy społecznej jest praca socjalna realizowana 

przez pracowników Ośrodka, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

Rzeczywista liczba osób korzystających z pomocy społecznej w 2018 r. 

Rok Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rok 2018 160 121 363 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się zakresem spraw związanych  

z przyznawaniem     i wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń  „Dobry start” oraz 

przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 

Świadczenia wypłacone przez GOPS w 2018 r.: 

Rodzaje świadczeń Poniesione koszty Liczba świadczeniobiorców 

Świadczenia rodzinne 

 -składka społeczna: 

 -składka zdrowotna 

1 191 743,32 zł 

56183,89 zł 

12456,18 zł 

458 osób 

20 osób 

13 osób 

Zasiłek dla opiekuna 

 -składka społeczna 

 -składka zdrowotna 

33 650,00 zł 

6604,62 zł 

2160,00 zł 

6 osób 

5 osób 

5 osób 

Fundusz alimentacyjny 98 680,00 zł 23 osoby 

Świadczenie wychowawcze 2 116 229,10 zł 347 osób 

Świadczenie „Dobry start” 97 500,00 zł 325 osób 

Karta Dużej Rodziny 94,29 zł 35 osób 

 

 Ośrodek realizował zadania w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2018 roku prowadzono 

postępowanie wobec 4 dłużników. W celu zwiększenia skuteczności egzekucji GOPS 

współpracował z Biurami Informacji Gospodarczej. W wyniku prowadzonego postępowania  

http://www.brok.pl/
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w 2018 roku od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 79 324,87 zł, z czego na 

dochody gminy Brok przekazano kwotę 14 459,42 zł. 

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali też Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest krajowym programem operacyjnym 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.  

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r. zostało zakwalifikowanych do pomocy  w ramach 

programu 149 osób, natomiast w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. 145 osób. Pomoc 

udzielana jest w formie paczek żywnościowych. 

 Pracownicy GOPS realizowali Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie , który stanowi interdyscyplinarną strategię działań 

na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez instytucje zobligowane 

do podejmowania działań w tym zakresie oraz ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

na podstawie której funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny i podejmuje działania 

w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie i przeciwdziała temu zjawisku. 

 Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa 

się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, realizowanej przez przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, policji, oświaty, sądu i służby zdrowia. W roku 2018 do Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 Niebieskich Kart,  po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy dokonano w 5 przypadkach zamknięcia realizacji procedury. 

 Od 25 lat Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkania wigilijne dla osób 

samotnych z terenu miasta i gminy, które cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców, 

stwarzają możliwość bliższego poznania, rozszerzania wzajemnych relacji i zacieśniania więzi. 

 Po raz pierwszy w roku 2018 GOPS uczestniczył w realizacji zadania zleconego  

w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, w utworzeniu Klubu ,,Senior+” 

w gminie Brok dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, który funkcjonuje w budynku 

Domu Kultury w Broku i umożliwia seniorom aktywne spędzanie wolnego czasu. Na ten cel 

otrzymano dotację w wysokości 150 000,00 zł. Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie 

gminy Brok. 

 Ponadto gmina Brok złożyła wniosek o dofinansowanie w trybie konkursowym projektu 

pod nazwą ,,Gmina Brok przyjazna Seniorom” i otrzymała dofinansowanie na realizację ww. 

Projektu w wysokości 632 032,50 zł.  Otrzymane środki pokrywają bieżące koszty 

funkcjonowania Klubu. 

 GOPS ściśle współpracuje z: 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

- Powiatowym Urzędem Pracy, 

- Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, 

- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, 

- Ostrowskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich ,,Rodzina” w Ostrowi Mazowieckiej, 

- Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Ostrowi Mazowieckiej, 

- szkołami, miejscową służbą zdrowia i Policją. 

 W 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 882 decyzje administracyjne. 

http://www.brok.pl/
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 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest trzech pracowników: 

Kierownik, pracownik socjalny i młodszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego. Pracownicy ośrodka w 2018 roku brali udział w różnego rodzaju szkoleniach, 

zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

 Ośrodek wykorzystuje narzędzia informatyczne i procedury wewnętrzne (zgodne 

 ze standardami RODO) w celu dalszego usprawniania obsługi mieszkańców (np. EMP@TIA). 

 W 2018 roku dokonano zakupu modułu dziedzinowego do obsługi programu „Dobry start”.  

28% wniosków o przyznanie ww. świadczenia złożono drogą elektroniczną. 

 GOPS w dalszym ciągu będzie starał się usprawniać obsługę mieszkańców, zarówno    

w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej, by zapewnić im jak najdalej idącą celową pomoc  

i kompetentne wsparcie. 

 

3. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 

Działalność Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku w 2018 r. 

Zadania z zakresu edukacji w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

realizowane były w oddziałach przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych. 

Rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

Przedszkole 

Liczba dzieci 66 72 

Liczba oddziałów 3 3 

Szkoła Podstawowa 

Liczba uczniów 146 170 

Liczba oddziałów 8 9 

Oddziały Gimnazjalne 

Liczba uczniów 44 21 

Liczba oddziałów 2 1 

 

 Publiczne Gimnazjum w Broku zostało włączone do struktur ośmioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku. Od roku szkolnego 2017/2018 

trwa wygaszanie gimnazjów, co oznacza, że od 1 września 2019 r. gimnazja nie będą 

funkcjonować w ustroju szkolnym. 

Rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

Przedszkole 

Nauczyciele 5 4 

Pracownicy niepedagogiczni 0 1 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

Nauczyciele 23 29 

Pracownicy niepedagogiczni 5 5 

 

http://www.brok.pl/
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Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 

  

GA-P: część z języka angielskiego na poziomie podstawowym 

GA-R: część z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 

GH-H: część humanistyczna z zakresu  historii i wiedzy o społeczeństwie 

GH-P: część humanistyczna z zakresu języka polskiego 

GM-M: część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki 

GM-P: część matematyczno-przyrodnicza, arkusz z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

 

ŚREDNIA POSZCZEGÓLNYCH KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

l.p. klasa średnia klasy w % 

 

1. IV A 4,51 

 

2. IV B 4,46 

 

3. V 4,24 

 

4. VI 4,18 

 

5. VII 3,68 

 

6. II G 3,89 

 

7. III G 3,47 
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W roku 2018 Zespół Publicznych Placówek Oświatowych skupił się na podejmowaniu 

wyzwań, które leżą w misji placówki i planie jego rozwoju. To miejsce gdzie w rzetelny sposób 

przekazuje się wiedzę niezbędną do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, rozwija 

najróżniejsze zainteresowania i wspiera indywidualny rozwój ucznia. W mijającym roku 

szkolnym włożono duży wysiłek w przekazanie dobrych wzorców, uczenie najmłodszych 

patriotycznych postaw, dbałości o własne zdrowie i środowisko. Wszystko to dzięki temu, że to 

placówka konsekwentnie przestrzegająca jednolitych zasad wychowawczych ustalonych we 

współpracy z rodzicami.  

Zaangażowanie jako podstawa motywująca do działań podnoszących poziom edukacji 

 Wielkie zaangażowanie w poprawienie wizerunku szkoły od lat wykazują władze gminy, 

które wspierają placówkę w każdych podjętych działaniach, dla dobra jej uczniów.  

Te długofalowe wsparcie na wielu poziomach skutkowało w roku 2018 rozpoczęciem nowych 

projektów, ale także umocnieniem więzi z instytucjami, z którymi placówka współpracuje  

od lat.  

 Wyjątkowo cenną inicjatywą, która została zrealizowana w roku szkolnym 2017/2018 w 

Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku był projekt "Większe możliwości-lepszy 

start" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020, Oś priorytetowa "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Działanie 10.1.1 

Edukacja ogólna. Całkowita wartość projektu wynosiła 250 479, 55 zł, kwota przyznanego 

dofinansowania to 230 879, 55 zł. Projekt zakładał m.in. organizację zajęć: dydaktyczno-

wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, przyrodniczych - prowadzonych metodą 

eksperymentu, przedsiębiorczości, logopedycznych oraz zajęć rewalidacyjnych. W ramach 

projektu odbyły się także dwie wycieczki edukacyjne. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 

doposażono szkolne pracownie: matematyczną, przyrodniczą i językową w sprzęt oraz materiały 

edukacyjne ( m.in. tablice interaktywne, mikroskop z kamerą, aparat fotograficzny, komputery 

przenośne, rzutniki, pomoce dydaktyczne).  

Projektem byli objęci uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Broku ( 83 uczniów). 

 

Propagowanie najlepszych postaw obywatelskich jako profilaktyka ochronna 

 

W 2018 roku uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku wzięli udział 

w  debacie młodzieżowej na temat „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”. Celem spotkania 

było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów o zagrożeniach, dotyczących narkotyków i 

dopalaczy, jak również kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków 

odurzających na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz skutkach prawnych z tym 

związanych. Debata odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury w Broku, uczestniczyło  

w niej około 80 osób, byli to zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież. Podczas debaty 

przewidziano wystąpienia prelegentów: Iwony Stachowiak -psychologa klinicznego z PPP  

w Ostrowi Mazowieckiej, Elżbiety Pęksa - asystenta do spraw promocji zdrowia z Powiatowej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz st. sierż. Łukasza Kulisia  

z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji 

w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

http://www.brok.pl/
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Wspieranie indywidualnego rozwoju 

 

      W misji pełnionej przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych zawsze istotne jest 

indywidualne podejście do rozwoju i rozwijanie zdolności uczniów placówki, na co kładzie się 

zawsze duży nacisk. W 2018 roku podjęto współpracę z Warsztatową Akademią Musicalową 

 i rozpoczęto nowy projekt. Uczniowie wzięli udział w kampanii społeczno-edukacyjnej 

„GRAM fair play”. W ramach kampanii „GRAM fair play” uczniowie pod okiem specjalistów 

przygotowali musical rockowo/hip-hopowy w reżyserii Pawła Podgórskiego oraz wzięli udział 

w warsztatach edukacyjnych powstałych z inicjatywy Fundacji Caroline B. Lefrak, których 

celem jest krzewienie idei fair play wśród dzieci i młodzieży. Projekt ten miał za zadanie 

kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: uczciwość, sprawiedliwość oraz 

budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez okazywanie szacunku dla 

przeciwnika, kolegów i koleżanek. Jednak dokonał czegoś jeszcze większego, w ramach 

realizacji projektu organizatorzy wydarzenia podzielili się czymś więcej niż wiedzą, ponieważ 

pomogli chorej na chorobę nowotworową uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Broku 

 i wykonali przedstawienie charytatywnie. Poza ogromnym zaangażowaniem pokazało to jaką 

piękną postawę reprezentują uczniowie placówki w Broku.  

Musical powstał dzięki inicjatywie Dyrektor ZPPO w Broku, Pani Joannie Ciskowskiej, która 

 z zaangażowaniem podjęła się nowego projektu, ponieważ zawsze marzyła, aby uczniowie 

szkoły mieli szansę przeżyć takie emocje i wzruszenia, jakie towarzyszą dzieciom pracującym 

na co dzień z Panem Pawłem Podgórskim.  

Podkreślić należy również, że poza wymienionym projektem uczniowie wraz z nauczycielami 

wzięli udział w innych ważnych wydarzeniach gminnych i szkolnych.  Doskonałą postawę 

obywatelską można było zaobserwować na wielu uroczystościach takich, jak: Narodowe Święto 

Niepodległości, Święto Szkoły, Gminnym Dniu Kobiet, Dniach Broku itp. Były to występy na 

wysokim poziomie artystycznym.  

 

Propagowanie edukacji kulturalnej 

 

       W związku z ogromną siłą edukacji kulturalnej i w rozwoju młodego człowieka placówka 

w 2018 roku podtrzymała chęć współpracy z wieloma instytucjami kultury, a także 

kontynuowała podjęte w ubiegłym roku działania, które przyniosły oczekiwany efekt.  

Po raz kolejny szkoła wzięła udział w „Posiadach Witkiewiczowskich”, które były 

zwieńczeniem IV Rajdu Rowerowego „W jak Witkacy”. Odbył się on w ramach Europejskich 

Dni Dziedzictwa 2018. Podczas finałowego wydarzenia w Broku rozstrzygnięto konkurs 

„Witkacy dziś” skierowany do uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

i wysłuchano prezentacji gościa specjalnego z Instytutu Witkacego - Marka Średniawy. 

Przygotowane wystąpienie dotyczyło projektu „Gyubal WahazAR” z wykorzystaniem techniki 

rzeczywistości rozszerzonej AR. Celem Rajdu Rowerowego "W jak Witkacy" oraz finałowych 

"Posiadów Witkiewiczowskich" jest popularyzacja twórczości i uczczenie 79. rocznicy śmierci 

S.I. Witkiewicza. Organizatorami wydarzenia są Anna i Tomasz Pieńkos (Tusiemaluje) przy 

współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi, Urzędu Gminy w Broku, ZPPO w Broku, 

http://www.brok.pl/
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Biblioteki Publicznej w Broku oraz Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne 

Mazowieckiej. Imprezie Patronował Instytut Witkacego. 

 

Nowe projekty - ceramika artystyczna i sztuka EBRU 

 

 Dużym zainteresowaniem w Zespole Publicznych Placówek w Broku cieszą się także 

warsztaty plastyczne prowadzone przez nauczycielkę placówki, Panią Annę Pieńkos. W ramach 

zajęć pozalekcyjnych w 2018 roku odbywały się cykliczne spotkania ceramiczne. Polegały one 

na aktywności twórczej usprawniającej wyobraźnię przestrzenną, ale także wymagającej 

sprawności fizycznej. Przygodę z ceramiką uczestnicy warsztatów rozpoczęli od poznania 

materiału, czyli gliny. Przez dotykanie, uderzanie, ściskanie i odpowietrzanie do wykonania 

małych form artystycznych powstały małe płaskorzeźby, lampiony i miski w surowych formach. 

Uczniowie pracowali w profesjonalnej pracowni ceramicznej i nauczyli się rzeźbić na kole 

garncarskim. Wykonali kubki i miski według własnego projektu. Praca na kole garncarskim 

okazała się być bardzo interesującym doświadczeniem, ponieważ wszyscy uczniowie 

zaangażowali się emocjonalnie w proces twórczy, a to zagwarantowało niepowtarzalny efekt. 

Ciekawym nowym wydarzeniem, na które przybyło wielu mieszkańców gminy Brok były 

warsztaty sztuki EBRU, które poprowadziła ta sama nauczycielka związana od wielu lat 

 z edukacją kulturalną w placówce.  

Pokaz Ebru - tureckiej sztuki malowania na wodzie rozpoczął się przedstawieniem historii tej 

ciekawej formy malarskiej oraz prezentacją farb i akcesoriów potrzebnych do jej wykonywania. 

Prowadząca wyjaśniła sposób przygotowania wody oraz pochodzenie naturalnych składników 

farb. Następnie przeszła do części praktycznej i w formie pokazu wytłumaczyła jak wykonać 

obraz w tradycyjnej tureckiej sztuce malowania na wodzie. Za pomocą pędzli, delikatnych 

rysików i farb pływających na powierzchni wody, które tworzą formy podobne do deseni 

marmuru, każdy obecny na pokazie próbował wykonać misterne wzory, które zaraz potem 

zostały uwiecznione przez przyłożenie kartki papieru do powierzchni wody tworząc przepiękne, 

dynamiczne kształty i barwne figury. Sztuka Ebru to sztuka wyobraźni. Uwalnia pokłady fantazji 

i kreatywności, których nie brakowało wśród gości warsztatów. Każdy z obecnych stworzył swój 

niepowtarzalny obraz, który mógł zabrać do domu. Pokazowi towarzyszyły tradycyjne tureckie 

przekąski oraz nastrojowa muzyka.  

 

Sukcesy uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku: 

Nazwa konkursu Zajęte 

miejsce/wyróżnienie 

Imię i nazwisko 

I Bieg Niepodległości 

O Puchar Burmistrza Brok 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Natalia Frąckiewicz 

Liliana Jędrzejczyk 

Amelia Cichowska 

I Bieg Niepodległości 

O Puchar Burmistrza Brok 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Jakub Fidura 

Nikodem Malarski 

Tymon Frączek 

I Bieg Niepodległości 

O Puchar Burmistrza Brok 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Jan Olszewski 

Bartosz Krupiński  

Igor Socik 

http://www.brok.pl/
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I Bieg Niepodległości 

O Puchar Burmistrza Brok  

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Mikołaj Jabłoński 

Kevin Głębocki 

Dominik Jakubowski 

I Bieg Niepodległości 

O Puchar Burmistrza Brok 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Wiktoria Wityńska 

Weronika Wityńska 

Anna Wójcicka 

I Bieg Niepodległości 

O Puchar Burmistrza Brok  

 

 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Julia Ogonowska 

Magdalena Romanik 

Katarzyna Sokołowska 

 

 

I Bieg Niepodległości 

O Puchar Burmistrza Brok  

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Jakub Rybakiewicz 

Szymon Macioch 

Kacper Oleksiewicz 

I Bieg Niepodległości 

O Puchar Burmistrza Brok 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Aleksandra Paluch 

Wiktoria Ujazdowska 

Ewelina Stepnowska 

Powiatowe Sztafetowe Biegi 

Przełajowe 

 

W tym samym składzie 

dziewczęta zajęły IV miejsce w 

Powiatowej piłce nożnej 

IV miejsce Wiktoria Ujazdowska, Ewelina 

Stepnowska, Zofia Żach, Maja 

Mikołajczyk, Joanna Prabucka, 

Oliwia Borowa, Aleksandra 

Romanik, Klaudia Dyoniziak, 

Aleksandra Paluch, Monika 

Podbielska 

Powiatowe Sztafetowe Biegi 

Przełajowe 

II miejsce Karol Ciskowski 

Mikołaj Jabłoński 

Dawid Piwoński 

Bartosz Sadowski 

Oliwier Winecki 

Dominik Jakubowski 

Marcin Piela 

Kevin Głębocki 

Mateusz Stefańczyk 

Maksymilian Turniak 

Międzypowiatowe Sztafetowe 

Biegi Przełajowe 

 

VI miejsce Karol Ciskowski 

Mikołaj Jabłoński 

Dawid Piwoński 

Bartosz Sadowski 

Oliwier Winecki 

Dominik Jakubowski 

Marcin Piela 

Kevin Głębocki 

Mateusz Stefańczyk 

Maksymilian Turniak 

Indywidualne Powiatowe Biegi 

Przełajowe 

II miejsce Jakub Rybakiewicz 

Indywidualne Biegi Przełajowe o 

Puchar Starosty 

 

Awans do etapu 

międzypowiatowego 

Szymon Macioch 

Indywidualne Biegi Przełajowe o 

Puchar Starosty 

Awans do etapu 

międzypowiatowego 

Julia Ogonowska 

Magdalena Romanik 
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Powiatowe zawody sportowe- 

piłka ręczna 

IV miejsce Tomasz Czarkowski, Dawid 

Kornet, Kamil Mariański, Kacper 

Oleksiewicz, Jakub Siekierski, 

Jakub Rybakiewicz 

 

„Ocalić od zapomnienia” 

 

I miejsce w szkolnym 

konkursie recytatorskim 

 

Mikołaj Jabłoński 

„Ocalić od zapomnienia” III miejsce w szkolnym 

konkursie recytatorskim 

 

Klaudia Dyoniziak 

„Witkacy dziś” 

 

I miejsce w szkolnym 

konkursie artystycznym 

  

 

II miejsce 

Aleksandra Paluch, Mikołaj 

Jabłoński 

 

 

Paula Falkowska, Maja Kulesza 

Konkurs plastyczny „Pocztówka 

do Świętego Mikołaja” – w 

kategorii przedszkole 

 

I miejsce 

 

II miejsce 

 

III miejsce 

Amelia Figat 

 

Maja Żebrowska 

 

Kornelia Grabowska 

Konkurs plastyczny „Pocztówka 

do Świętego Mikołaja” – w 

kategorii IV-VI 

 

 

I miejsce 

 

II miejsce 

 

III miejsce 

Luiza Stefańczuk 

 

Amelia Pych 

 

Zuzanna Wójcicka 

 

Konkurs plastyczny „Pocztówka 

do Świętego Mikołaja” – w 

kategorii I-III 

 

I miejsce 

 

II miejsce 

 

III miejsce 

 

Amelia Równa 

 

Bartosz Zdziarski 

 

Milena Kolosek 

Weronika Wityńska 

Konkurs plastyczno-patriotyczny 

„Niepodległa na afiszu” 

 

I miejsce 

 

I miejsce 

 

wyróżnienie 

Amelia Równa 

 

Szymon Michalec 

 

Patrycja Głażewska 

Konkurs plastyczno-patriotyczny 

„Niepodległa na afiszu” 

 

 

II miejsce Olga Borowa 

Szkolny konkurs języka 

angielskiego 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Patrycja Piela 

Kevin Głębocki 

Cezary Kruk 

Konkurs na najładniejszą kartkę 

świąteczną 

 

I miejsce 

III miejsce 

wyróżnienie 

Amelia Równa 

Igor Socik  

Marta Styś 

Konkurs na najładniejszą ozdobę 

bożonarodzeniową 

I miejsce 

 

 

II miejsce 

 

Liliana Jędrzejczyk, Artur 

Stefańczuk, Paulina Młynarczuk 

 

Zofia Wierzbicka, Tymon Frączek, 

Natalia Frąckiewicz, Nikola 

http://www.brok.pl/
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III miejsce 

Skiłądź, Alicja Kaczmarczyk, 

Amelia Kotowska, Sebastian 

Dębek, Lena Dębek, Jakub 

Brzostek, Maciej Kruk, Nikodem 

Malarski, Filip Zawistowski, 

Wiktoria Głażewska 

 

Aleksandra Borowa, Amelia 

Cichowska, Konrad Głębocki, 

Zofia Kołek, Aleksander 

Zawistowski, Michał Zyśk, Maja 

Żebrowska, Antoni Stępniewski 

 

       

4. Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym. 

Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym jest szkołą z długoletnią tradycją. Pierwsze oficjalne 

informacje o funkcjonowaniu szkoły pochodzą już z lat 40-tych XX wieku. Na przełomie lat 

szkoła funkcjonowała w różnych formach organizacyjnych związanych z liczebnością klas.  

W związku z wejściem w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe  

a następnie ustawy Prawo oświatowe z dnia 1 września 2017 r. uchwałą Nr XXIII/149/2017 

Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzone zostało przekształcenie 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym w ośmioletnią szkołę 

podstawową.   

W roku szkolnym 2017/2018 r. szkoła funkcjonowała w następującej strukturze: 

1) Oddział „0” wraz z Punktem przedszkolnym – 17 osób 

2) kl. II – 1 osoba  

3) liczba zatrudnionych nauczycieli, w tym: 

- w pełnym wymiarze godzin – 2 

- w niepełnym wymiarze godzin – 2 

4) pracownicy obsługi – 1 osoba. 

W roku szkolnym 2018/2019 r. szkoła funkcjonowała w następującej strukturze: 

1) Oddział „0” wraz z Punktem przedszkolnym – 12 osób 

2) kl. I – 6 osób 

3) kl. II – 1 osoba  

4) liczba zatrudnionych nauczycieli, w tym: 

- w pełnym wymiarze godzin – 3 

- w niepełnym wymiarze godzin – 1 

4) pracownicy obsługi – 1 osoba. 

 

Kluczową misją przedszkola było dawanie dzieciom możliwości poznawania siebie, 

rozumienia świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej 

rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości takich jak dobro, miłość  i przyjaźń.   

Cele pracy przedszkola:   

http://www.brok.pl/
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1) Stwarzanie przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnienie optymalnych warunków do 

rozwijania osobowości dzieci oraz zaspokajanie ich potrzeb,  

2) Stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,  

w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość, 

3) Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości i wrażliwości na 

drugiego człowieka, 

4) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych 

potrzeb i możliwości, 

5) Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizmu  

 i poczucia własnej wartości, 

6) Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, troska o ich zdrowie, 

7) Uczenie tolerancji, patriotyzmu i akceptacji, 

8) Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym  

i społecznym, 

9) Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również radzenia sobie z porażkami, 

10) Tworzenie każdego dnia warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w sali,  

na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku, 

11) Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce 

szkolnej. 

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

Dzieci przez zabawę zachęcane są do zwiększania świadomości własnego ciała, samodzielności, 

dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i rozwiązywania z nimi konfliktu. Zdobywanie nowych 

umiejętności wzmacnia w nich poczucie wartości oraz poprawia samoocenę. Dzieci mają 

możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości  dzięki organizowanym 

w przedszkolu zajęciom. 

Realizowane raz w tygodniu zajęcia sensoryczne to zajęcia z wykorzystaniem elementów zabaw 

z zakresu integracji sensorycznej i metody według Weroniki  Sherborne. Tego rodzaju ćwiczenia 

są dla dzieci szansą na rozwój psychoruchowy poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki, 

koordynacji ruchowej, koordynacji wzrokowo ruchowej, planowania ruchowego, równowagi 

oraz odbierania i przetwarzania bodźców przez narządy zmysłów takie jak węch czy dotyk. 

Organizowane zajęcia taneczne pomagają budować więzi, poczucie jedności wśród 

rówieśników, wiarę w siebie, asertywność oraz motywację do osiągania wybranych celów. Mali 

tancerze mieli szansę wystąpić na uroczystościach szkolnych, między innymi z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, Dnia Rodziny. Zajęcia zapewniają odpowiednią dawkę ruchu. Poprzez zabawę 

dzieci uczą się poprawnej sylwetki, pięknego prowadzenia rąk, równowagi, rozwijają 

elastyczność ciała oraz wzmacniają mięśnie. Zajęcia taneczne pozwalają również uczestnikom 

zajęć odkrywać nową pasję i regularnie ją realizować. 

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci 

prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają odpowiednie warunki stworzone do 

twórczego działania. Podczas zajęć przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu 

dorosłego człowieka.  
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Wychowankowie mają w nauczycielu wsparcie, a każdy nauczyciel zapewnia dzieciom 

podmiotowe traktowanie i dba o ich wielowymiarowy rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu 

współpracują ze sobą i dzielą się wzajemnie zdobyta wiedzą. Pogodna atmosfera panująca  

w przedszkolu pozwalała na rzetelne wypełnianie obowiązków przez nauczycieli,  a dzieci mogą 

dzięki temu przebywać w spokojnej, sprzyjającej nauce atmosferze.  

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne przygotowane  

do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, 

akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą 

do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.   

Cele główne planu pracy przedszkola to: 

1) Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 

2) Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu  

i bezpieczeństwu, 

3) Propagowanie zdrowego stylu życia: aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, higiena, 

4) Zapoznanie i wdrażanie dzieci do zdrowego odżywiania i stosowania zrównoważonej 

diety, 

5) Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez rozbudzanie zamiłowania do zabaw i ćwiczeń 

fizycznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, 

6) Kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych: dbałość 

o higienę osobistą, zachowanie prawidłowej postawy ciała, higienę wzroku i słuchu, 

7) Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie   

z emocjami, stresem oraz czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 

8) Poznawanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i nauka zapobiegania im, 

9) Uświadamianie dzieciom, co sprzyja, a co zagraża ich zdrowiu oraz zdrowiu 

rówieśników, 

10) Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy, 

11) Wyrabianie tolerancji, akceptacji i życzliwości dla osób niepełnosprawnych i starszych. 

 

Plan pracy przedszkola - programy 

1. Jestem czysty, żyję w czystym otoczeniu 

1) Ustalenie zasad prawidłowego korzystania z toalety i umywalki, oraz właściwego 

zachowania w łazience; 

2) Instruktaż prawidłowego mycia rąk mydłem (w małych grupach), częste mycie rąk; 

3) Instruktaż prawidłowego mycia zębów; mycie zębów po posiłku; 

4) Utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych, codzienne zabiegi higieniczne; 

5) Obejrzenie teatrzyku pt. „O Józiu Brudasku” – rozmowa na temat przedstawienia, 

wyciągnięcie właściwych wniosków; 

6) Prowadzenie zajęć w zespołach dotyczących rozwijania sprawności w zakresie: 

rozbierania i ubierania się, składania swoich ubrań: poprawiania swojej odzieży  i fryzury 

aby wyglądać schludnie; 

http://www.brok.pl/
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7) Wdrażanie do systematycznego porządkowania swojego miejsca pracy, swoich 

szafeczek w sali przedszkolnej oraz szatni, dbania o czystość swoich szczoteczek 

do zębów oraz kubeczków; 

8) Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej – wycieranie kurzu, segregacja 

klocków, porządkowanie układanek itp. 

9) Ustalenie funkcji dyżurnego wśród dzieci danej grupy, omówienie jego obowiązków, 

nagradzanie za właściwe wywiązywanie się z powierzonych zadań 

 

2. Lubię spacery i zabawy na świeżym powietrzu 

1) Zapoznanie dzieci z placem zabaw, ustalenie zasad bezpiecznego korzystania  

ze sprzętów; 

2) Uświadomienie dzieci jak należy się ubierać w poszczególnych porach roku aby 

zachować zdrowie, nie przeziębiać się i hartować nasz organizm – pogadanka; 

3) Częste wychodzenie na podwórko, organizowanie gier i zabaw na świeżym 

powietrzu,  korzystanie z walorów pogody; 

4) Częste spacery i wycieczki do lasu, na łąkę, obserwacje przyrodnicze; 

5) Zorganizowanie pikniku; 

6) Wycieczka do Mini  ZOO i do Parku Jurajskiego Białystok – kontakt ze zwierzętami 

gospodarskimi, zabawy na świeżym powietrzu. 

 

3. Wiem, co jem 

1) Zapoznanie z podstawami zdrowego żywienia – zajęcia tematyczne w grupach; 

2) Wprowadzenie wiedzy na temat piramidy żywienia, wykonanie wspólnie z dziećmi 

makiety „Piramida Zdrowia”, wyeksponowanie jej w holu przedszkola; 

3) Wycieczka do sklepu ze zdrową żywnością; 

4) Podejmowanie z dziećmi działań mających na celu wspólne przygotowywanie zdrowych 

posiłków,  wdrażanie do samodzielności; 

5) Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowego śniadanka np. „kolorowe 

kanapki” 

6) Wykonywanie przez dzieci zdrowych podwieczorków  np.: sałatki owocowe  

i warzywne, owocowe szaszłyki, dyniowe placuszki itp. 

7) „Zdrowy Deser” – zajęcia z dietetykiem, wspólne przygotowanie pysznego, zdrowego 

deseru; utrwalenie zasad zdrowego żywienia; 

8) Zachęcanie do jedzenia warzyw i owoców poprzez zwrócenie uwagi na ich walory 

odżywcze i zdrowotne; 

9) Zorganizowanie raz w miesiącu cyklicznego święta „Owocowy/Warzywny Dzień” 

promującego dany owoc lub warzywo np. „Dzień Ziemniaka”,  „Urodziny Marchewki", 

„Święto Dyni”, „Dzień Pomarańczy” itp. 

10) Założenie w salach przedszkolnych hodowli warzyw i ziół; 

11) Realizacja programu „Mamo Tato wolę wodę” propagowanie picia przez dzieci czystej 

wody; 

12) Podniesienie poziomu estetycznego spożywania posiłków przez dzieci poprzez 

wyposażenie sal w serwetki, maty itp. 

13) Wprowadzenie zasad Savoir Vivre dla dzieci „Jak ładnie nakryć do stołu i zjeść posiłek?” 
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14) „Przyjęcie dla lal i misiów” – układanie zdrowego jadłospisu dla lal przyniesionych  

z domu; 

15) Ograniczenie spożywania słodyczy przez dzieci poprzez: wprowadzenie zakazu 

przynoszenia słodyczy do przedszkola, zorganizowanie „Słodkiego dnia” - 1 raz  

w miesiącu, nagrody w formie zdrowych przekąsek np. orzechy, rodzynki itp. 

 

4. Sport to zdrowie: 

1) Zorganizowanie kącika sportowego, wyposażenie go w ciekawe rekwizyty i sprzęty 

gimnastyczne; 

2) Codzienna realizacja ćwiczeń porannych (jeden nowy zestaw na tydzień); 

3) Udział w zajęciach sensorycznych oraz tanecznych (jeden raz w tygodniu); 

4) Wprowadzenie zajęć sportowych w terenie, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki 

nożnej (jeden raz w tygodniu); 

5) Zabawy ruchowe, dydaktyczne, z chustą animacyjną o tematyce zdrowotnej; 

6) Obejrzenie teatrzyku pt. „Raz, dwa, trzy – start”; 

7) Spotkanie ze sportowcem. 

      5.  Moje bezpieczeństwo: 

1) Wycieczka do Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej 

 – bezpieczeństwo podczas pożaru, powodzi, burzy itp. 

2) Próbny alarm przeciwpożarowy – ćwiczenia w ewakuacji dzieci z przedszkola; 

3) Wizyta Pana Policjanta – bezpieczeństwo na ulicy, podczas zabaw w domu,   

w kontaktach z nieznajomymi, numery alarmowe; 

4) Wizyta Ratowników Medycznych SIM PCK – warsztaty pierwszej pomocy, zgłaszanie 

wypadku 

       6. Moje zdrowie: 

1) Spotkanie ze Stomatologiem – wdrażanie do dbania o zęby i jamę ustną; 

2) Wycieczka do przychodni zdrowia – pogadanka na temat: Jak uchronić się przed grypą  

i katarem?, uświadomienie dzieciom jak istotne są szczepienia ochronne; 

3) Wycieczka do apteki; 

4) Zorganizowanie w salach kącika lekarskiego; 

5) Zapoznanie dzieci z podziałem dnia na poszczególne pory, wspólne opracowanie Planu 

Dnia Przedszkolaka w poszczególnych grupach; 

6) Wprowadzenie wiedzy na temat wartości snu; wdrażanie do poobiedniego wypoczynku; 

7) Realizacja programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas” – uświadomienie 

dzieciom jak powiedzieć dorosłym: „Nie pal przy mnie!”; 

8) Uświadomienie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych (stres, siedzący tryb życia, 

nadmiar telewizji i gier komputerowych, hałas), nauka zapobiegania im; 

9) Zabawy ramowe uczące wyrażania swoich uczuć i emocji w sposób akceptowany 

społecznie oraz rozpoznawania stanów emocjonalnych innych osób; 

10) Poznanie metod rozładowania negatywnych emocji (złość, stres, trema); 

11) Obejrzenie teatrzyku pt.” Szafobajka” – o dziecięcych lękach i obawach 

12) Poznanie utworów literatury dziecięcej oraz muzycznych promujących zdrowie; 
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13) Nauka wierszy i piosenek o tematyce zdrowotnej; 

14) „Dzieci dzieciom” - inscenizacja przez dzieci bajek i wierszy o tematyce zdrowotnej, 

prezentacja wybranych utworów przed kolegami z klasy pierwszej; 

15) Wykonanie plakatu pt. „Zdrowy przedszkolak” –wyeksponowanie go w holu 

przedszkola;  

16) Zorganizowanie Quizu z nagrodami „Wiemy jak dbać o nasze zdrowie” 

            Dzieci z przedszkola  oraz uczniowie klasy pierwszej aktywnie uczestniczą  

w uroczystościach szkolnych z okazji świąt państwowych oraz imprez okolicznościowych 

wynikających z kalendarza imprez szkolnych takich jak: 
 

• Dzień Babci i Dziadka,  

• Bal karnawałowy,  

• Topienie Marzanny, 

• Noc Sów,  

• Dzień Rodziny,  

• Zakończenie Roku Przedszkolnego - pożegnanie sześciolatków,  

• Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019,  

• Ślubowanie klasy I,  

• Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,  

• Andrzejki,  

• Mikołajki. 

 

Uczniowie klasy pierwszej wraz z grupą przedszkolną uczestniczyli w wycieczkach 

między innymi do:  

• Parku Linowego „NOE” w Broku, 

• Kina w Ostrowi Mazowieckiej na bajki pt. „Pierwsza Gwiazdka” i „Kaczki z gęsiej 

paczki”, 

• Broku na teatrzyk pt. „Zajęcza chatka” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 

Teatru, 

• Białegostoku zwiedzić Sokolarnię, Park Jurajski oraz Mini Zoo, 

• Starego Lubiejewa, gdzie uczestniczyli w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz mieli 

okazję zwiedzić wysypisko śmieci i poznać podstawowe zasady ekologii, 

• Ostrowi Mazowieckiej, w której uczestnicy wycieczki odwiedzili Pocztę oraz placówkę 

KPP Straży Pożarnej. 

 

Uczennice klasy I w miesiącu wrześniu wzięły udział w konkursach tj:  

• Konkurs piosenki patriotycznej pt. „Jest takie miejsce…”;  

• Konkursy plastyczny „ „Krajobraz Ojczyzny”;  

• Konkurs plastyczny „Niesamowite dynie”; 

• Konkurs plastyczny „Bezpieczniej na wsi mamy, upadkom zapobiegamy” 
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Ważnym wydarzeniem było uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. Każde dziecko 

pasowane na ucznia szkoły zna prawa i obowiązki ucznia oraz ma poczucie dumy  

z przynależności do społeczności szkolnej.  

Klasa pierwsza jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych 

dziewczynek. Grupa świetnie radzi sobie z pokonywaniem trudności i osiąga zadawalające 

wyniki nauczania. Dzieci bardzo dbają o swoją klasę, sumiennie wypełniają obowiązki dyżurne. 

Klasa pięknie zaprezentowała swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie podczas 

pasowania na ucznia. Wspólnie z wychowawcą dzieci wspaniale bawiły się na imprezie 

andrzejkowej,  gdzie zamieniając się we wróżki przepowiadały przyszłość. Miały zapierające 

dech w piersiach przebrania i wyśmienicie bawiły się przy dźwiękach ulubionej muzyki. Podczas 

zajęć jest dużo świetnej zabawy, humoru, a rywalizacja dodatkowo przysparza uczestnikom 

wielu niezapomnianych wrażeń. 

Zazwyczaj dzieci są bardzo grzeczne, dlatego każdego roku szkołę odwiedza Mikołaj. 

 

Pracę nauczycieli w naszej szkole wyróżnia indywidualne podejście do każdego ucznia. 

Zajęcia są dopasowane pod względem treści, metod i organizacji działań pedagogicznych do 

różnic w rozwoju poszczególnych dzieci. Zastosowanie tego podejścia jest możliwe dzięki 

funkcjonowaniu nielicznych grup. Szkoła to otwarte środowisko polegające na włączaniu 

edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dającym możliwość spełniania 

zadań rozwojowych. Praca szkoły polegała również na systematycznym włączaniu rodziców  

w organizację pracy szkoły oraz procesu edukacyjnego własnych dzieci.  

Podejmowane działania były wykonywane z dbałością o utrzymanie w środowisku roli 

kulturotwórczej. Mieszkańcy Kaczkowa Starego są dumni, że w ich okolicach działa nasza 

placówka. Promowanie szkoły to całokształt prac podejmowanych w sposób systematyczny, 

służący utrwaleniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowiskach sprzyjających tworzeniu 

trwałych relacji wewnętrznych pomiędzy pracownikami szkoły, a dziećmi oraz zewnętrznych  

z rodzicami, lokalnym samorządem i środowiskiem. Szkoła upowszechnia także swoje 

osiągnięcia w środkach masowego przekazu. 

           Jako placówka wyróżniająca się wysokim standardem świadczonych usług szkoła za rok 

2018 otrzymała Certyfikat Jakości przyznany na podstawie weryfikacji Europejskiego Centrum 

Nadzoru. Działania podejmowane przez szkołę w roku 2018 były spójne i konsekwentne. 

Szkoła realizowała swoją pracę zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, potrzebami 

dzieci i uczniów oraz oczekiwaniami rodziców.  

 

 

5. Biblioteka Publiczna w Broku. 

1) O r g a n i z a c j a B i b l i o t e k 

Biblioteka Publiczna w Broku funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, wpisana do 

rejestru instytucji kultury Nr 1/2003 z dnia 29 października 2003 roku prowadzonego przez 

Gminę Brok. 

Biblioteka Publiczna w Broku działa na podstawie: 

- Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. Nr 114 poz.493 z późn. zm.) 
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- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) Statutu 

Biblioteki Publicznej w Broku z dnia 25 września 2015 r. 

Biblioteka Publiczna w Broku jest otwarta dla czytelników przez 6 dni w tygodniu  

od poniedziałku do soboty. Godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb lokalnego środowiska. 

 

2) Budżet Biblioteki 

Biblioteka Publiczna w Broku finansowana jest z budżetu Gminy Brok. 

a. Dotacja organizatora – 195 000 zł. 

b. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którego w 2018 pozyskano 

kwotę 5500 zł. 

Z pozyskanego dofinansowania zakupiono 238 nowości wydawniczych. 

 

3) Kadra biblioteczna 

Ilość etatów na dzień 31 grudnia 2018 r. to: 1- p.o. dyrektora, 1- mł. Bibliotekarz. 

Ponadto 1 osoba została zatrudnia w ramach stażu w okresie od 15.11.2017 r. do 14.07.2018 r. 

Od września 2018 roku do czerwca 2019 r. zatrudniona jest osoba w ramach prac 

interwencyjnych. Kadra biblioteczna to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i praktyczne przygotowanie niezbędne, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników biblioteki. 

Jest to maleńki zespół ludzi, ale wykonujący swoją pracę z pasją, zaangażowanych i chętnych 

do rozwoju osobistego, co przekłada się na jakość świadczonych usług. 

Biblioteka czynna jest dla czytelników we wszystkie dni tygodnia, łącznie z sobotą. 

4) Zbiory biblioteczne 

Podstawą działania Biblioteki Publicznej w Broku stanowiły jej zbiory biblioteczne. 

Były one przedmiotem szczególnej troski kadry bibliotecznej, co przejawiało się nie tylko w 

dbałości o wartość, estetykę i stan fizyczny księgozbioru, lecz również w jego 

systematycznym odnawianiu. Z zasobów ubytkowane były na bieżąco książki 

zdezaktualizowane i zniszczone, a nadające się do użytku – poprawiane. Pozyskiwanie 

nowych wydawnictw następowało poprzez zakup ze środków budżetowych biblioteki, dotacji 

celowych z Ministerstwa oraz drogą darów przekazywanych na rzecz biblioteki. 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 13817 woluminów. 

 

a) Zakupy nowości książkowych oraz dary czytelników 

By realizować misję biblioteki, a przy tym jak najlepiej spełnić oczekiwania 

użytkowników, konieczny jest systematyczny zakup nowości dostępnych na rynku 

wydawniczym. Staramy się dbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników różniących 

się potrzebami i zainteresowaniami. Podczas zakupów literatury brane są pod uwagę 

preferencje czytelników i ich wiek. Nie bez znaczenia jest rodzaj wypożyczanych książek 

widniejący w statystykach biblioteki. 

Ze szczególną starannością biblioteka dba o księgozbiór dla najmłodszych. Jest to bardzo 

aktywna grupa. Są oni zainteresowani książeczkami z kolorowymi, sztywnymi okładkami  

z elementami grającymi czy służącymi do odgadywania. Chętnie wypożyczają również 
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książki ukazujące bohaterów filmów animowanych. Nieustannym powodzeniem cieszą się 

książki z dużymi literami, które zachęcają dzieci do poznawania alfabetu. 

W 2018 roku do księgozbioru biblioteki przybyło 658 wol., z tego z zakupu 596 wol.  

Na łączną kwotę 13502 zł. 

*Z budżetu organizatora zakupiono 358 wol. Na kwotę 8002 zł. 

 

 

*W I półroczu 2018 r. został złożony wniosek do MkiDN w ramach programu Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych. Brokowskiej placówce przyznano na ten cel kwotę  

w wysokości 5500 zł, za którą zakupiono 238 nowości wydawniczych. 

*Biblioteka wzbogaciła się również o 62 wol. książek otrzymanych jako dary, o wartości 208 zł. 

 

 

Rok 

2018 

Wartość 

zakupów w 

[zł] 

Ze środków 

organizator

a biblioteki 

Z 

MKiDN 

Dary 

czytelników 

8002 zł 358 

wol. 

- - 

5500 zł - 238 wol. - 

208 zł - - 62 wol. 

 

 

b) Ubytkowanie książek 

Troska o zbiory biblioteczne obejmowała m.in. systematyczne ubytkowanie woluminów. 

Selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych pozwalała na zapewnienie atrakcyjności 

księgozbiorów, a zarazem pozbywanie się zniszczonych bądź niepożądanych jednostek 

inwentarzowych. 

c) Wypożyczenia i udostępnienia, w tym czasopisma 

W 2018 r. czytelnicy zarejestrowani w bibliotece wypożyczyli 6138 wol. Pozycji ogółem 

(książki, audiobooki, czasopisma). 

Czasopisma - uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca (dzienniki, 

tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki). W roku sprawozdawczym 

prenumerowano 20 tytułów czasopism dla dzieci, młodzieży i dorosłych (podział tematyczny 

czasopism: rozrywka, sport, ekologia, historia literatury, zdrowie). Lista tytułów czasopism do 

prenumeraty jest zawsze ustalana na podstawie zapotrzebowań czytelników, zarówno tych 

najmłodszych, jak i dorosłych. Na czasopisma wydatkowana została kwota w wysokości  

4.904 zł. 

Zbiory specjalne - Biblioteka posiada również zbiory specjalne - audiobooki. W 2018 roku 

powiększono te zbiory o 10 jednostek inwentarzowych na kwotę 257 zł. Obecnie mamy na 

stanie 121 audiobooków. 
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W 2018 r. pracownicy biblioteki udzielili ogółem 7353 informacji. 

5) Obsługa czytelnicza 

a) Użytkownicy Biblioteki i odwiedziny w ciągu roku 
 

Wyszczególnienie Stan liczbowy ogółem 

Użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece 893 

Czytelnicy 434 

Odwiedziny w Bibliotece 7353 

 

b) Struktura czytelników według wieku: 

c) Struktura czytelników według zajęcia: 

 

 

Osoby uczące się 

 

Osoby pracujące 

 

Pozostali 

 

195 

 

88 

 

151 

 

6) Wykorzystanie usług bibliotecznych 

 

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku 

 

Rok 2018 Na zewnątrz Na miejscu 

Książki 6138 89 

7) Modernizacja komputerowego systemu bibliotecznego 

Księgozbiór biblioteczny opracowywany jest komputerowo i udostępniany on-line. Od 2018 

r. biblioteka rozpoczęła modernizację komputerowego systemu bibliotecznego MATEUSZ. 

System ten, pozwala na nowoczesną obsługę czytelników i w dużej mierze usprawnia pracę 

bibliotekarzy. Program jest przystosowany do procedur i zasad organizacyjnych stosowanych 

w sieci bibliotek publicznych. Służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów 

bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC 21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia  

i utrzymania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece, wymagania 

innych operacji towarzyszących np. przeprowadzenie scontrum, obsługa czytelni, 

prowadzenie kwitariusza, tworzenie bibliografii regionalnej. Nasi czytelnicy na bieżąco 

otrzymują karty biblioteczne, co znacznie przyspiesza proces wypożyczeń.  

do lat 5 6-12 lat 13-15 lata  16-19 lata 20-24 lat   25-44 lat  45-60 lat powyżej 60 lat 

13 96 39 32 28 75 69 82 

http://www.brok.pl/
http://www.bip.brok.pl/


 

 
 
 

29 
 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2018 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

Dzięki wprowadzeniu systemu skrócił się czas rejestracji i przerejestrowywania czytelników, 

znacznie przyśpieszono proces katalogowania, możliwości kontroli jego przebiegu  

na każdym etapie. 

 

8) Inne usługi 

Biblioteka oferuje nowoczesne usługi informacyjno-biblioteczne uwzględniające 

potrzeby społeczeństwa. Organizuje edukację czytelniczą i medialną wraz z popularyzacją 

książki, czytelnictwa, mediów elektronicznych i Internetu. W bibliotece możliwe jest 

bezpłatne korzystanie z Internetu. Najczęściej z pracowni komputerowej korzysta młodzież 

(uczniowie szkół podstawowych). Najpopularniejszymi odwiedzanymi stronami są: portale 

społecznościowe, gry internetowe. Użytkownicy wykorzystują również sprzęt komputerowy 

do celów edukacyjnych - wyszukiwanie informacji w sieci na zajęcia szkolne, drukowanie 

prac. 

Instytucja kultury sukcesywnie wprowadza nowe usługi. Od lutego uruchomione 

zostało kino familijne. Dwa razy w miesiącu (w soboty) w Sali widowiskowej w Broku, 

pracownicy biblioteki wyświetlają filmy dla najmłodszych i ich rodzin. 

Wprowadzono także pilotażowy projekt Głośne czytanie w przedszkolach, 

połączone z mobilną Biblioteką. Raz w miesiącu, pracownicy biblioteki czytają dzieciom 

w przedszkolu książki i zachęcają w ten sposób do odwiedzania biblioteki i 

wypożyczania ciekawych książek. 

 

9) Promocja biblioteki, książki, czytelnictwa 

Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. 

Biblioteka jest  miejscem wymiany dokumentów, usług i informacji. Jest również miejską 

instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy lokalne środowiska. Zachęca 

mieszkańców miasta i gminy Brok oraz wszystkie inne zainteresowane osoby  

do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. 

Promocja książki i biblioteki odbywa się poprzez organizowanie m.in.: konkursów 

czytelniczych, których laureaci otrzymują dyplomy i  nagrody rzeczowe  ufundowane  

przez  bibliotekę;  wystawiane  są także spektakle teatralne oraz prowadzone lekcje 

biblioteczne. 

Ponadto w bibliotece organizowane są różne wydarzenia m.in.: wykłady, prelekcje, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania autorskie, koncerty, wycieczki, wyświetlanie 

filmów, warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

10) Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki 

Biblioteka Publiczna w Broku, realizując swoją misję, prowadzi działalność kulturalno-

oświatową. Kierując tego typu ofertę do mieszkańców miasta i gminy Brok, zachęca do 

korzystania ze swoich usług większą liczbę użytkowników. W 2018 roku zorganizowano  

i przeprowadzono szereg imprez i spotkań (34), w których uczestniczyło 2132 osoby.  
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Imprezy i wydarzenia kulturalne: 

1. 15.01.2018 - W krainie lodu – pierwszy dzień ferii zimowych w bibliotece 

 

 

 

2. 16.01.2018 - W krainie czekolady – drugi dzień ferii zimowych w bibliotece 

 

 

3. 17.01.2018 - Zajęcia kulinarne - trzeci dzień ferii w bibliotece 
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4. 18.01.2018 r. Eksperymenty w bibliotece- czwarty dzień ferii zimowych 

 

 

 

5. 19.01.2018 - Artystyczne zakończenie ferii zimowych w bibliotece 

 

 

 

 

6. 21.02.2018 - Z wizytą w przedszkolu 
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7. 01.03.2018 - Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" 

 

8. 08.03.2018 - Kwiaty, życzenia i koncert z okazji Dnia Kobiet 

 

9. 24.03.2018 - Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszą Kartkę Wielkanocną” 
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10. 27.03.2018 - Obchody Światowego Dnia Teatru w Bibliotece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 13.04.2018 - Kabaret Czwarta Fala wystąpił w Domu Kultury w Broku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 18.04.2018 „Planetarium Anuka” w Bibliotece Publicznej w Broku 
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13. 19.04.2018 - Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 20.04.2018 - Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 21.04.2018 - Spotkanie przy gramofonie - Dzień Płyty Winylowej w Bibliotece 
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16. 07.05.2018 - Spotkanie autorskie z prof. Joanną Papuzińską 

 

 

 

 

17. 08.05.2018 - Dzień bibliotekarza z Przedszkolakami oraz rozstrzygnięcie  konkursu 

plastycznego „Nasze Barwy Narodowe” 
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18. 11.05.2018 - Konkursy i wykłady z okazji stulecia odzyskania niepodległości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 11.05.2018 - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
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20. 18.05.2018 - Kurs samoobrony dla mieszkańców Broku 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 20.05.2018 - Spotkanie z poetką Ireną Duchnowską w Bibliotece Publicznej w Broku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 25.05.2018 - Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki w Bibliotece Publicznej w Broku 
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23. 08.06.2018 - Czasopisma źródłem wiedzy i rozrywki - lekcja biblioteczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 08.06.2018 - Spektakl teatralny "Kandydat" w Broku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 16.06.2018 - Nocne atrakcje w bibliotece, czyli Noc Bibliotek 2018 

 

 

http://www.brok.pl/
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26. 05.07.2018 - Wakacje z Biblioteką – pierwszy dzień wakacyjnych zajęć z dziećmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 11.07. 2018 Kolejne wakacyjne spotkanie przebiegało w zdrowej i smacznej atmosferze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 07.2018 - Najlepsi Czytelnicy Roku Szkolnego 2017/2018 nagrodzeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brok.pl/
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29. 07.2018 - Czytelnicy Roku 2018 nagrodzeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 18.07.2018 Wakacje z Biblioteką -półmetek 
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31. 25.07.2018 - Zakończenie "Wakacji z Biblioteką" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 06.09.2018 Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Broku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 15.09.2018 - "Posiady Witkiewiczowskie" w Bibliotece Publicznej w Broku 
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34. 18.09.2018 - Teatr KRAK – ART w Bibliotece Publicznej w Broku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 28.09.2018 - Wielka Akcja Głośnego Czytania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 18.10.2018 - I Gminny Dzień Seniora w Broku 
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37. 26.10.2018 -  Premiera sztuki "Kochając Marszałka" w Broku 

  

 

38. Od 10.2018 do chwili obecnej - Zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

 

39. 06.11.2018 - Świętowanie Dnia Postaci z Bajek z Biblioteką 

 

 

40. 09.11.2018 - Koncert pieśni patriotycznych z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości 

Polski. Uroczyste podsumowanie konkursu "Niepodległa na afiszu" 

http://www.brok.pl/
http://www.bip.brok.pl/
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41. 16.12.2018 -  Uroczyste Rozstrzygnięcie Konkursu na "Najładniejszą Kartkę Świąteczną" 

podczas VIII Spotkania z Mikołajem 

  

http://www.brok.pl/
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Biblioteka posiada swoją oficjalną stronę internetową www.biblioteka.brok.pl, gdzie 

zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami w bibliotece. Aby dotrzeć  do  

większej liczby  użytkowników w sieci i promować swoją działalność Biblioteka Publiczna 

w Broku zamieszcza na Facebooku, fotorelacje z imprez i zajęć bibliotecznych, dzięki temu 

znacznie zwiększyła się liczba użytkowników obserwujących profil biblioteki. 

Biblioteka promuje swoje działania także na stronie internetowej Urzędu Gminy 

www.brok.pl, na portalach powiatowych www.opi.pl, www.ostrowmaz24.com, w prasie  

powiatowej Tygodnik  Ostrowski, w biuletynie gminnym „Brokowiak”. 

 

11) Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

W podejmowanych działaniach i inicjatywach Biblioteka współpracuje z następującymi 

instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy Brok: 

• Urząd Gminy Brok; 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

• Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym 

• Parafia w Broku 

• Zespół ludowy Jarzębina 

 

Ponadto jako Biblioteka Publiczna w Broku prowadzimy wiele zadań wychodzących 

poza statutową działalność: 

• organizujemy imprezy gminne: Dni Broku i Puszczy Białej, Spotkanie z Mikołajem, 

Dzień Kobiet, w tym pozyskiwanie dotacji na ten cel; 

• organizujemy Święta Narodowe - 1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych, 10 kwietnia- 

Obchody Rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i  Katastrofy  Smoleńskiej,  3  Maja  -  

Uchwalenie  Konstytucji,  11 listopada - Odzyskanie Niepodległości; 

• prowadzimy ewidencję obiektów turystycznych; 

• wydajemy gazetę lokalną Brokowiak, oraz promujemy Gminę w publikacjach 

ogólnopolskich; 

• prowadzimy stronę internetową Gminy Brok www.brok.pl, oraz stronę Biuletynu 

Informacji Publicznej www.bip.brok.pl. 

 

6. Współpraca z innymi jednostkami, instytucjami i społecznościami 

samorządowymi. 

 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Broku. 

Na terenie Gminy Brok działa Ochotnicza Straż Pożarna, która w 2018 r. roku obchodziła 

jubileusz 115 rocznicy utworzenia.  

OSP Brok funkcjonuje w następującej strukturze organizacyjnej: 

a) Zarząd OSP 

http://www.brok.pl/
http://www.bip.brok.pl/
http://www.biblioteka.brok.pl/
http://www.brok.pl/
http://www.opi.pl/
http://www.ostrowmaz24.com/
http://www.brok.pl/
http://www.bip.brok.pl/
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Prezes - Andrzej Domasik 

Naczelnik - Dariusz Brzostek 

Z-ca prezesa  - Emilian Kańkowski 

Z-ca naczelnika - Zbigniew Wójcicki 

Sekretarz - Paweł Grabowski 

Skarbnik - Dariusz Ciskowski 

Gospodarz - Grzegorz Olkowski 

Kronikarz - Waldemar Brzostek 

Członek - Tomasz Kaczmarczyk 

   

b) Komisja rewizyjna 

Przewodniczący - Grażyna Ziółkowska 

Członek - Ewa Dawidczyk 

Członek - Tomasz Ciskowski 

c) członkowie  

 

W roku 2018 OSP w Broku uczestniczyła 79 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych: w gaszeniu 

pożarów 21 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 56 razy. W organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną ćwiczeniach OSP w Broku uczestniczyła jeden raz. Wstąpił również 

1 fałszywy alarm. 

W 2018 r. OSP w Broku brała udział w 5 interwencjach poza terenem gminy (teren gmin: Ostrów 

Mazowiecka, Małkinia, Sadowne).  

b) Stan i zakres wyszkolenia członków OSP w Broku na koniec 2018 r.: 

- 8 druhów z zakresu współdziałania z lotniczym pogotowiem ratunkowym 

- 8 druhów z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodzie 

- 29 druhów z zakresu wyszkolenia podstawowego 

- 11 druhów z zakresu wyszkolenia technicznego 

- 9 druhów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej 

- 8 druhów z zakresu wyszkolenia naczelników OSP 

- 12 druhów z zakresu wyszkolenia dowódców OSP 

- 8 druhów z zakresu wyszkolenia w komorze dymowej 

W roku 2018, 2 druhów ukończyło kurs podstawowy ratowników OSP. 

 

OSP w Broku prowadzi stałe starania o zakup nowego wyposażenia. W 2018 r. na potrzeby OSP  

zakupione zostało:  

- z dotacji celowej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na zapewnienie 

gotowości bojowej OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 

5.200 zł: 

* 2 komplety ubrań bojowych SX3 

http://www.brok.pl/
http://www.bip.brok.pl/
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*4 pary rękawic 

* prądownicę wodną 

- sprzęt pozyskany:  

* Pompa szlamowa -  przekazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

- Zestaw narzędzi hydraulicznych o wartości 72.000 zł, ze środków Funduszu Sprawiedliwości 

oraz Gminy Brok. 

Przy wsparciu finansowym Gminy Brok oraz przy wkładzie pracy członków OSP w 2018 r. 

wyremontowane zostało w siedzibie OSP pomieszczenie kuchenne oraz łazienki.   

 

2) Starostowo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej 

Gmina Brok współpracuje z samorządem powiatowym i jego jednostkami organizacyjnymi  przy 

realizacji inwestycji  leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. 

Na realizację poszczególnych zadań podpisywane są porozumienia. Prowadzone wspólnie 

inwestycje dot. dofinansowania  przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy 

Brok. W 2018 r. kwota dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2638W 

Kuskowizna-Kaczkowo Stare wyniosło 100.000,00 zł.  

 

3) Policja 

Gmina Brok prowadzi bieżącą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostrowi 

Mazowieckiej oraz Komisariatem Policji w Małkini Górnej. Corocznie na posiedzeniu Rady 

Gminy przedstawiana jest informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Brok.  

Ponadto mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców przy ul. Pułtuska 22 w siedzibie 

Biblioteki Publicznej w Broku zorganizowany został  policyjny punkt przyjęć interesantów. 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Małkini Górnej obecni są w każdy czwartek  

w godz. 16-18.  

W 2018 r. Gmina Brok udzieliła również Policji wsparcia finansowego w wysokości 10.000,00 

zł na zakup samochodu. 

 

4) Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska” 

Gmina Brok do Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” przystąpiła na mocy uchwały 

Rady Gminy i Miasta Brok Nr XI/55/1991 z dnia 28 marca 1991 r. W 2018 r. przedstawicielem 

Gminy Brok w Związku poza Burmistrzem Gminy Brok p. Markiem Młyńskim był 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Broku p. Jan Borowy.  

5) Gmina Brok prowadzi również bieżącą współpracę z: 

a) Lokalną Grupą Działania Zielone Sioło z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, do której 

przystąpiła na mocy uchwały Nr II/63/2008 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 

2008 r.  

b) Nadbużańską Lokalną Organizacją Turystyczną w Siedlcach, do której przystąpiła na 

mocy uchwały Nr V/28/2007 Rady Gminy w Broku z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

http://www.brok.pl/
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Obie organizacje zajmują się promocją regionu oraz działalnością na rzecz poprawy 

infrastruktury turystycznej oraz tworzeniem lokalnych systemów informacji turystycznej 

promujących produkty turystyczne.  

 

IV. Informacje finansowe o gminie Brok. 

Wykonanie budżetu Gminy Brok za rok 2018 

Budżet Gminy Brok na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy 

w Broku w dniu 28 grudnia 2017 r.   

W 2018  r. podjęto siedem uchwał zmieniających uchwałę budżetową oraz jedenaście zarządzeń 

wprowadzających zmiany w budżecie gminy. 

 

Budżet Gminy za 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie  5.435,10 zł, przy 

planowanym deficycie w kwocie 912.473,98 zł. 

Przychody budżetu wyniosły 1.439.301,98 zł, w tym: 

- wolne środki z wykonania budżetu roku 2017 stanowiły kwotę 439.301,98 zł, 

- kredyt na „Przebudowę ul. Pułtuskiej i części Placu Szkolnego” zaciągnięto na kwotę  

1.000.000,00 zł. 

 

Rozchody budżetu wyniosły 526.828,00 zł, w tym dokonano spłaty: 

-  czterech rat pożyczki zaciągniętej w 2015 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację budynków celem wzrostu 

efektywności energetycznej w Gminie Brok” - 218.800,00 zł, 

- raty pożyczki zaciągniętej w 2014 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę kanalizacji sanitarnej” - 14.596,00 zł, 

- raty pożyczki zaciągniętej w 2014 r. ze środków WFOŚiGW na „Budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków – 5.300,00 zł, 

- raty pożyczki zaciągniętej w 2014 r. ze środków WFOŚiGW na „Rozbudowę mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Brok” - 81.732,00 zł, 

-  raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu roku 2014 w związku 

z realizacją inwestycji p.n. ”Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok” - 

100.000,00 zł, 

- ostatniej raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu 

roku 2013  - 106.400,00 zł. 

 

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 14.020.492,85 zł,  w tym: 

1)  dochody bieżące wykonano w kwocie 12.550.110,92 zł,  w tym: 

−  dochody z subwencji ogólnej wyniosły 3.829.894,00 zł, 

−  dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wyniosły 4.595.429,78 zł, 

−  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

     wyniosły 1.652.130,00 zł, 

−  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 

     wyniosły 10.461,26 zł, 

−  dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.855.193,69zł, 

http://www.brok.pl/
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-   dochody pozostałe stanowiły kwotę 607.002,19 zł, 

2)  dochody  majątkowe  wyniosły  1.470.381,93  zł,  w  tym  dochody  ze  sprzedaży  majątku 

wyniosły 733.040,00 zł,  z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności wyniosły 9.600,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje wyniosły 727.741,93 zł. 

  

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 14.015.057,75 zł, z tego: 

1)  wydatki  bieżące  stanowiły  kwotę  11.303.911,23  zł,  w  tym  wydatki  na  obsługę  długu 

wyniosły 52.932,81 zł,  wydatki majątkowe wyniosły 2.711.146,52 zł. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł  19,3%. 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2018 r. wyniosła  

1.246.199,69 zł. 

Wolne  środki  z  tytułu  nadwyżki  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu   

(o których  mowa w  art. 217 ust.  2 pkt  6 ustawy  o finansach publicznych)  za rok 2018  

wyniosły 917.909,08 zł. 

Zadłużenie  Gminy  Brok  na  dzień  31  grudnia  2018  r.  stanowiło  kwotę  ogółem  

2.495.623,00 zł 

 i dotyczyło zadłużenia wobec:   

- WFOŚiGW z tyt. zaciągniętych pożyczek – 303.323,00 zł, 

- NFOŚiGW z tyt. zaciągniętej pożyczki – 492.300,00 zł, 

- Banku Spółdzielczego z tyt. zaciągniętych kredytów – 1.700.000,00 zł. 

Wskaźnik  planowanej  łącznej  kwoty  spłaty  zobowiązań,  o  której  mowa  w  art.  243  ust.  1 

ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w stosunku do dochodów gminy  

na koniec 2018 r. wyniósł 4,14 %.  

Wieloletnia  prognoza  finansowa  gminy  Brok  na  lata  2018-2022  przedstawia  informację 

 o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 cytowanej ustawy.   

 Przeprowadzona  analiza  na  podstawie  rocznych  sprawozdań  z  wykonania  budżetu Gminy 

Brok  za  2018  rok  obrazuje  stabilną  sytuację  finansową  gminy.   

Szczegółowe sprawozdanie Burmistrza Gminy Brok z dnia 22 marca 2019 r. z wykonania 

budżetu  Gminy  Brok  za  2018  rok  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej 

Urzędu Gminy Broku. 

  

Podatki w 2018 r.  

1) Stawki podatkowe w gminie Brok obowiązujące na 2018 r.: 

od 1 m² powierzchni gruntu: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71zł, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

i zbiorników sztucznych – 4,50 zł od 1 ha, 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,45 zł, 

d)     pozostałych – 0,26 zł, 

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777),  i położonych na terenach, dla których 

http://www.brok.pl/
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkalną, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te 

rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 2,00 zł, 

od 1 m² powierzchni użytkowej  budynków lub ich części: 

1. mieszkalnych – 0,65 zł, 

2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 18,20 zł, 

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,17 zł, 

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,90 zł, 

5.  budynki pozostałe lub ich części: 

a)zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 7,40 zł, 

b) szopy, składy, garaże – 4,05 zł, 

c) inne niż wymienione pod lit. b – 7,30 zł, 

6) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Ilość decyzji wymiarowych ustalających i określających zobowiązania podatkowe oraz 

zmieniających zobowiązania podatkowe  - 2123 

Ilość wysłanych upomnień  - 179 

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 22. 

 

V. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

W skład mienia komunalnego Gminy Brok wchodzą: 

- środki  pieniężne (budżetowe), 

- rzeczy  ruchome  (maszyny, urządzenia, środki  transportu, materiały), 

- nieruchomości (grunty / budynki) przyjęte w trybie komunalizacji lub nabyte przez Gminę, 

- urządzenia i instalacje sieciowe infrastruktury technicznej (wodociągowe, kanalizacyjne, 

ujęcia i stacje uzdatniania wody itp.). 

Gmina gospodaruje wszystkimi składnikami swojego majątku jako właściciel i rozporządza nimi 

we wszystkich formach określonych prawem tj: sprzedaje, wydzierżawia, użycza i wynajmuje. 

 Dochody z majątku komunalnego są dochodami własnymi budżetu Gminy,  natomiast 

koszty eksploatacji i modernizacji oraz nabycia składników majątkowych są wydatkami budżetu. 

 Majątek nieruchomy Gminy można podzielić na grunty,  obiekty  budowlane   

i  inwestycje.  

 

 Gmina Brok posiada 111,9 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 17.485.121 zł. 

     Możemy tu wyróżnić: 
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- drogi  i  ulice                 - pow. 67,0 ha           - o wartości  7.742.984 zł. 

- grunty  rolne                 - pow. 10,8 ha           - o wartości      157.979 zł. 

- działki  budowlane        - pow. 10,1 ha           - o wartości  3.866.500 zł. 

- tereny  rekreacyjne       - pow. 13,6 ha           - o wartości  3.224.400 zł.  

- grunty  pozostałe          - pow. 10,9 ha           - o wartości  3.217.458 zł. 

 

Ogółem wartość obiektów budowlanych i infrastrukturalnych oszacowana jest  na  ok.  30,0  

mln  zł.  Są to: budynki mieszkalne komunalne, budynki szkolne w Broku i Kaczkowie Starym 

wraz z wyposażeniem, zabudową towarzyszącą (obiekty sportowe, place zabaw, boiska) 

 i infrastrukturą techniczną, świetlice wiejskie w Bojanach, Laskowiźnie i przy ulicy Czuraj  

w Broku, budynek wielofunkcyjny przy ul. Pułtuskiej, budynek Urzędu Gminy wraz  

z wyposażeniem, zabudową towarzyszącą i urządzeniami infrastruktury technicznej, baza 

sprzętu Referatu Komunalnego z zabudową oraz infrastrukturą techniczną, szalet miejski w 

Broku oraz pozostała infrastruktura techniczna: wodociągi na terenie miasta i gminy, kanalizacja 

sanitarna w Broku, stacja wodociągowa w Bojanach, studnie głębinowe w Kaczkowie Starym, 

stacja uzdatniania wody w Broku, oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą, składowisko odpadów  

– w trakcie zamknięcia, most na rzece Brok. 

 Wskazane mienie komunalne zbilansowane w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, 

uzupełniane elementami przejętymi – stanowi majątek Gminy. Mienie komunalne służy 

społeczeństwu poprzez wykorzystanie w różnych formach: w części administrowane jest przez 

jednostki organizacyjne podległe Gminie,  w części używane przez instytucje i osoby prawne,  

z którymi zawierane są odpowiednie umowy co do sposobu i zasad użytkowania tych gruntów, 

jak i budynków oraz wnoszenia z tego tytułu stosownych opłat. 

 

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym w 2018 r. przedstawia się  następująco: 

-  przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz wieczystych 

użytkowników działki przeznaczonej pod budownictwo letniskowe o  pow.  0,0320  ha 

 za  kwotę  4.200 zł; 

-  dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Broku przy  

ul. Dąbrowskiego 6a, oznaczonej nr ewid.: 743/2, 744/2, 746/10 o łącznej powierzchni działek 

0,4335 ha, stanowiącej własność Gminy Brok za kwotę 720.000,00 zł. 

-  przejęto na stan majątku Gminy w wyniku komunalizacji działki oznaczone nr ewid.: 421  

o pow. 0,3843 ha i 2404 o pow. 0,1827 ha, stanowiące nieruchomość drogową 

 – ul. Brzostowa, o łącznej wartości 50.463,00 zł. 

 

VI. Działalność inwestycyjna. 

W roku 2018 przeznaczono z budżetu Gminy na wydatki majątkowe kwotę 2 711 146,52 zł, 

co stanowi 19,3 % ogółem poniesionych wydatków. 

 Na realizację inwestycji do budżetu wpłynęły środki: z budżetu Województwa 

Mazowieckiego 

 43 752,00 zł, z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej 71 280,00 zł, w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” 150 000,00 zł, z 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 672801,32. Łącznie do budżetu 

wpłynęło 1610634,64 zł.  

 

 
 

Infrastruktura kulturalna:  

1. W styczniu 2018 r. po kilkunastu latach ponownie oddano do użytku salę widowiskową  

w budynku Domu Kultury. Obiekt zyskał zupełnie nowy wizerunek. Remontem objęto salę 

widowiskową ze sceną, zaplecze sanitarne, szatnię oraz korytarz wejściowy. Sala została 

wyposażona w nowoczesny system oświetlania scenicznego i nagłośnienia, 

wielkoformatowy ekran wraz z projektorem cyfrowym oraz meble. W trosce  

o bezpieczeństwo zainstalowano system monitoringu. Zmodernizowana sala widowiskowa 

stała się centrum wydarzeń kulturalnych naszego miasteczka. Organizowane są tu m.in. 

koncerty, przedstawienia i występy, jak również projekcje filmowe. Na realizację zadania 

pozyskano środki w kwocie 535 201,57 zł z puli Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane było w latach 2017-

2018. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 151 009,20 zł, kwota dofinansowania 

wyniosła 108 854,24 zł.  

 

5% 7%

16%

72%

Otrzymane dotacje na realizację inwestycji 
w roku 2018

budżet Województwa Mazowieckiego Fundusz Sprawiedliwości Program Senior + EFRR
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2. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych z naszej Gminy, w budynku przy 

ul. Pułtuskiej w Broku urządzony został Klub Seniora. Na utworzenie i wyposażenie Klubu 

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000 zł z Wieloletniego Programu 

Rządowego Senior +. W ramach otrzymanych środków przeprowadzono remont 

pomieszczeń na I piętrze budynku oraz zakupiono wyposażenie. Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 208799,05 zł.  

3. W dniu 18 października 2018 r.  podpisana została umowa na dofinansowanie  projektu pn. 

Gmina Brok przyjazna Seniorom w ramach konkursu  z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Otrzymana dotacja w wysokości  

632 032,50 zł w 93 % pokryje koszty funkcjonowania Klubu w latach 2019-2020. Wkład 

własny Gminy stanowić będzie 7 %. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i usług opiekuńczych dla osób starszych  w formie działalności Klubu Seniora 

oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Dotacja zostanie 

przeznaczona na wyposażenie oraz zajęcia dla jego członków: wyjazdy i wycieczki, zajęcia 

rehabilitacyjne i podnoszące sprawność fizyczną, spotkania okolicznościowe, jak również 

różnego rodzaju zajęcia artystyczne.  
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4. W roku 2018 opracowany został projekt zagospodarowania terenu wokół Domu Kultury. 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie parkingów i dojazdów wokół obiektu, 

urządzenie zieleni  i oświetlenie. Koszt opracowania wyniósł 3007,35 zł.  

Infrastruktura drogowa 

1. W roku 2018 kontynuowano rozpoczęte w roku poprzednim prace budowlane związane z 

przebudową ciągu komunikacyjnego ul. Narutowicza i ul. Pułtuskiej. Wiosną Referat 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy samodzielnie wybudował kanalizację deszczową 

na ul. Pułtuskiej, poprzez ul. Błotną, Stodolną i cz. ul. Głębokiej. W październiku 

zakończono budowę nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm na ulicy Pułtuskiej oraz na Placu 

Szkolnym. Ułożone zostały również chodniki i wjazdy. Koszt wykonania robót na tych 

ulicach wyniósł 1 216 282,83 zł.  
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2. W lipcu 2018 roku przebudowano ul. Jana Kołłątaja w Broku. Całkowity koszt wykonania 

zadania wyniósł 231 373,38 zł. Na realizację w/w inwestycji podpisano umowę  

o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 141 421,00 zł. W roku 2018 

złożony został wniosek o płatność.  

 

3. W związku z prowadzonym naborem przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji przebudowy 

ul. A. Mickiewicza, ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Wł. Reymonta na terenie miasta Brok.  

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej. Planowany koszt 

inwestycji wyniesie 2 360 406,22 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie stanowiło kwotę 

1 430 763,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych). Inwestycja realizowana będzie przez 

3 lata. 

4. W roku 2018 przekazano dotację dla Powiatu Ostrowskiego na „Przebudowę drogi 

powiatowej nr 2638W Kuskowizna-Kaczkowo Stare” w kwocie 100 000,00 zł, zgodnie 

 z zawartą umową o dofinansowanie realizacji zadania.  

5. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Brzostowej  

w Broku. Poniesiono wydatki w wysokości 3 054,09 zł. Zadanie polegało będzie  

na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami na części ulicy.  

Inwestycje związane z  ochroną przeciwpożarową 

1. W dniu 29 sierpnia 2018 r.  w Ministerstwie Sprawiedliwości podpisana została  umowa na 

dotację w wysokości 71280,00 zł na zakup sprzętu dla OSP w Broku. W ramach 
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pozyskanych funduszy zakupiono narzędzia hydrauliczne o wartości 72 000,00 zł 

(rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, nożyce do cięcia pedałów, agregat zasilający 

narzędzia hydrauliczne). Wkład własny Gminy wyniósł 1 % tj. 720,00 zł.   

2. Dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie w ramach Programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018” w wysokości 

23 742,00 zł w roku 2018 w strażnicy OSP w Broku wyremontowane zostało zaplecze 

socjalno-sanitarne. Koszt remontu – 28 500,00 zł. 

 

 

Inwestycje w świetlicach wiejskich  

W roku 2018 wykonane zostały prace remontowe we wszystkich świetlicach wiejskich  

na terenie Gminy. Obiekty zyskały nowy wygląd i wyposażenie. Budynki docieplono, wykonano 

nowe elewacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycia dachowe i podłogi.  

W świetlicach zainstalowano nowe systemy ogrzewania – pompy typu powietrze-powietrze. 

Remont obiektów przeprowadzony został w ramach projektu „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w gminie Brok” dofinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Koszt remontu świetlic wyniósł 

804563,85 zł, z czego dotacja stanowiła 80 % kosztów kwalifikowanych tj. 563947,08 zł. 

Obiekty zostały również wyremontowane wewnątrz; odmalowano ściany, wymieniono  

instalacje elektryczne, zakupiono nowe meble. Świetlica w Laskowiźnie zyskała nowe łazienki 

i drzwi wewnętrzne. Na remonty i wyposażenie pozyskano fundusze w wysokości 20 000 zł z 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw.  
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Inwestycji z zakresu gospodarki odpadami 

Zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.05.02.00-14-5266/16-00 o dofinansowanie projektu 

„Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

w miejscowości Brok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 w roku 2018 przystąpiono do realizacji zadania. 

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej. W listopadzie Starosta Ostrowski wydał pozwolenie na budowę PSZOK-u na 

terenie bazy Referatu Komunalnego przy ul. Komorówka w Broku. Decyzja nie jest 

prawomocna.  

 

VII. Gospodarka komunalna. 

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Referat Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Gminy Brok można podzielić na kilka podstawowych grup. 

1) Gospodarka wodnokanalizacyjna, 

2) Gospodarka odpadami, 

3) Utrzymanie czystości obiektów użyteczności publicznej 

 

1) Gospodarka wodnościekowa 

Sołectwa posiadające sieć wodociągową - 7 

Stacje uzdatniania wody - 2 

Długość zbiorczej sieci wodociągowej - 37,92 km 

Ilość przyłączy wodociągowych - 1218 szt. 

Pobór wody z SUW w Broku  - 134 438 m³ 

Pobór wody z SUW w Bojanach - 8 207 m³ 

 

Sołectwa posiadające sieć kanalizacyjną - 1 

Miejska oczyszczalnia ścieków - 1 

Długość zbiorczej sieć kanalizacyjnej - 10,82 km 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych - 298 szt. 

Indywidualne oczyszczalnie ścieków - 29 szt. 

Szamba przydomowe - 532 

Ilość ścieków odebranych - 49 170 m³ 

w tym dowożonych - 10 234 m³ 

 

 W roku 2018 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy budował sieć kanalizacji 

deszczowej wraz z montażem separatora na ulicach Pułtuskiej, Błotnej, Stodolnej i Głębokiej. 

Ponadto wykonano kilkanaście przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

 Planowane są dalsze inwestycje z zakresu gospodarki wodnościekowej. Posiadamy 

dokumentację projektową dla budowy kanalizacji w ulicach: Spokojna, Rybacka, Żurawieniec, 

Tartaczna, Jarzębinowa, Akacjowa, Jaśminowa, Kalinowa, Modrzewiowa. Planowana jest też 

budowa sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo Stare, Kaczkowo Nowe i Zamoście 
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2) Gospodarka odpadami 

 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

od 1 lipca roku 2013 gminy zostały obarczone zdaniami dotyczącymi zbierania i składowania 

odpadów komunalnych, oraz windykacją związanych z tym należności od mieszkańców. 

Kolejne nowelizacje w/w ustawy nałożyły na rady gmin obowiązek uchwalenia ryczałtu, którym 

objęte są nieruchomości letniskowe. Od początku system przyjęty w gminie Brok zakładał 

segregację u źródła. 

 

 W roku 2018 stawki miesięczne za odbiór segregowanych odpadów komunalnych 

pobierane od gospodarstwa domowego podzielono na następujące kategorie: 

gospodarstwo liczące 5 i więcej osób      20,00 zł 

gospodarstwo liczące 3-4 osoby    15,00 zł 

gospodarstwo liczące 2 osoby    10,00 zł 

gospodarstwo  jednoosobowe      5,00 zł 

 Ryczałt roczny od budynku letniskowego wynosił  45,00 zł 

 

 W przypadku odpadów komunalnych odbieranych od instytucji z nieruchomości 

niezamieszkałych opłaty wynosiły: 

za pojemnik 120l    10,00 zł 

za pojemnik 240l   20,00 zł 

za pojemnik 1100l   120,00zł 

za pojemnik 5000l    780,00 zł 

 

 Stawki miesięczne za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych stanowiły 

dwukrotność tych dla odpadów segregowanych 

 

 Z uwagi na wyniki przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

przeprowadzonego w grudniu roku 2018, stawek tych nie dało się utrzymać w roku 2019. 

W roku 2018 na terenie gminy Brok zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 

 
 

Rodzaj odpadów6) 
Masa odebranych odpadów komunalnych7) [Mg] 

Opakowania z papieru i tektury 28,695 

Opakowania z tworzy sztucznych 90,47 

Zmieszane odpady opakowaniowe 3,250 

Opakowania ze szkła 40,940 

Niesegregowane odpady komunalne 485,850 

Odpady wielkogabarytowe 8,44 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach -ex. 

Popiół z palenisk domowych 
2,450 

Odpady ulegające biodegradacji 4,120 

Zużyte opony 1,500 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i 5,640 

SUMA 671,355 
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 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła wyniósł  50,31% 

 

3) Utrzymanie czystości obiektów użyteczności publicznej 

  Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w roku 2018 dbał o utrzymanie w 

czystości obiektów użyteczności publicznej, zieleni, skwerów, ciągów pieszych i parkingów a w 

razie potrzeby wykonywał niezbędne remonty bądź też usuwał powstające awarie. Oprócz 

wcześniej wymienionych, wśród wykonywanych zadań były: 

- skruszenie gruzu betonowego wykorzystanego na podbudowę remontu ulicy Pułtuskiej a 

także przy naprawach dróg gminnych i dojazdowych do pól, 

- budowa i odmulenie rowów przydrożnych, usunięcie zbędnych drzew i krzewów łącznie 

z wyrównaniem poboczy i  montażem przepustów drogowych. 

- w okresie zimowym utrzymaniem przejezdności ulic, dróg i chodników oraz 

ogrzewaniem budynków gminnych, 

- naprawa  na bazie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Broku sześciu 

drzwi garażowych wiaty sprzętowej, 

- czynny udział przy remoncie świetlic wiejskich oraz zagospodarowaniu terenu wokół 

obiektów w Laskowiźnie, Bojanach i na ulicy Czuraj. 

 

 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Broku uczestniczy także, przy realizacji 

innych inwestycji gminnych służąc swoją radą i pomocą. Podczas organizowanych co rocznych 

imprez kulturalnych o charakterze rozrywkowym czy patriotyczno- religijnym czynnie wspiera 

te zadania, współpracuje również z pozostałymi referatami i jednostkami organizacyjnymi 

gminy. 

 

VIII. Realizacja uchwał Rady Gminy w Broku. 

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

Burmistrz Gminy Brok jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Gminy w Broku. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Gminy Brok 

przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. w sposób 

określony uchwałami. W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały 

zgodnie  

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XXIV/158/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku. Rada Gminy obradowała na 

 8 sesjach zwyczajnych, i podjęła 58 uchwał. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu zmian 

wprowadzanych w budżecie gminy, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, pomocy 

społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska oraz opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Burmistrz Gminy zgodnie z woj. 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 Mazowiecki, a w zakresie spraw 
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finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji 

publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

 

Lp. 

 

Uchwała  

– Nr porządkowy, 

data 

 

W sprawie:  

 

Sposób wykonania 

O 

- obowiązuje 

N  

– nie 

obowiązuje 

1. Uchwała  

Nr XXV/162/2018 

z dnia 23 marca 2018 r.  

Rodzaju świadczeń przyznawanych w 

ramach pomocy zdrowotnej oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania 

dla nauczycieli szkół i przedszkola 

prowadzonych przez Gminę Brok. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

O  

w 2018 r. 

 

2.  Uchwała 

Nr XXV/163/2018  

z dnia 23 marca 2018 r. 

Ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania w 2018 r. za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w gminnych 

jednostkach oświatowych.         

 Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

wykonana 

O  

w 2018 r 

3. Uchwała 

Nr XXV/164/2018  

z dnia 23 marca 2018 r.  

Określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych  

wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą    6 lat, w publicznym 

przedszkolu oraz w punkcie 

przedszkolnym, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Brok.  

Uchwała wchodzi  

w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

- wykonana 

O 

4. Uchwała  

Nr XXV/165/2018  

z dnia 23 marca 2018 r.  

Funduszu sołeckiego. 

 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 

5. Uchwała 

Nr XXV/166/2018  

z dnia 23 marca 2018 r.  

Podziału Gminy Brok  na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym.         

Uchwałą wchodzi  

w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

- wykonana 

O 

6.  Uchwała  

Nr XXV/167/2018  

z dnia 23 marca 2018 r. 

Podziału Gminy Brok na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów,  

granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

Uchwałą wchodzi  

w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

O 
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w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego 

- wykonana. 

7. Uchwała 

Nr XXV/168/2018  

z dnia 23 marca 2018 r.   

 

Uchwalenia Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Brok na lata 2018-

2022 z perspektywą do 2026 roku wraz z 

Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w 

sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie Gminy 

Brok. – wykonanie w 

trakcie 

O 

8. Uchwałą  

Nr XXV/169/2018 

z dnia 23 marca 2018 r.  

 

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

O 

w 2018 

9. Uchwała 

Nr XXVI/170/2018 

z dnia  

30 kwietnia 2018 r.  

 

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

O 

w 2018 r. 

10. Uchwała  

Nr XXVI/171/2018  

z dnia  

30 kwietnia 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brok na lata 2018-2022. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

– wykonana. 

 

11. Uchwała 

Nr XXVI/172/2018 

z dnia  

30 kwietnia 2018 r 

 

zaciągnięcia przez Gminę Brok 

długoterminowej pożyczki w 

Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi 

Polskiej w Warszawie. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

– 

 nie wykonano 

N 

12. Uchwała Nr 

XXVI/173/2018  

z dnia  

30 kwietnia 2018 r. 

Przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Brok za rok 2017. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia.  

- wykonana 

O 

13. Uchwała Nr 

XXVII/174/2018  

z dnia  

17 maja 2018 r.   

 

Zmiany uchwały Nr XXVI/170/2018 

Rady Gminy w Broku z dnia 30 kwietnia 

2018 r. w sprawie zmiany  uchwały 

budżetowej na 2018 r. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu jej  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

O  

w 2018 r. 

14. Uchwałą  

Nr XXVII/175/2018  

z dnia 17 maja 2018 r.  

Zaciągnięcia przez Gminę Brok 

długoterminowej pożyczki w 

Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi 

Polskiej w Warszawie. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

– brak wykonania  

N 
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15. Uchwała 

Nr XXVII/176/2018 

z dnia 17 maja 2018 r.  

Wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Brok w drodze rokowań. 

Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 

16. Uchwała  

Nr XXVIII/177/2018  

z dnia  

22 czerwca 2018 r.  

Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Brok za 2017 r. oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2017 r. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O w 2018 r. 

17. Uchwała  

Nr XXVIII/178/2018  

z dnia  

22 czerwca 2018 r  

Udzielenia Burmistrzowi Gminy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2017 r. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O w 2018 r. 

18. Uchwała  

Nr XXVIII/179/2018  

z dnia  

22 czerwca 2018 r.  

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

O w 2018 r. 

19. Uchwała  

Nr XXVIII/180/2018  

z dnia  

22 czerwca 2018 r.  

Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza 

Gminy Brok. 

  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje od dnia 1 lipca 

2018 r. - wykonana 

N 

20. Uchwała  

Nr XXVIII/181/2018  

z dnia 

 22 czerwca 2018 r  

Przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Brok. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w 

sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy. 

 

21. Uchwała  

Nr XXVIII/182/2018 

z dnia  

22 czerwca 2018 r.  

Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli oraz określenia sezonu 

kąpielowego dla miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

Gminy Brok. 

Uchwała wchodzi  

w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

N 

22. Uchwała  

Nr XXIX/183/2018  

z dnia  

30 sierpnia 2018 r  

Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta 

Brok. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego  

- wykonana 

O 

23. Uchwała  

Nr XXIX/184/2018  

z dnia  

30 sierpnia 2018 r. 

Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Brok. 

Uchwała wchodzi  

w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

- wykonana 

O 

24. Uchwała 

Nr XXIX/185/2018 

z dnia 

30 sierpnia 2018 r.  

Ustalenia zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych  na terenie Gminy Brok. 

Uchwałą wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

O 
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Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

25. Uchwała 

Nr XXIX/186/2018 

z dnia  

30 sierpnia 2018 r. 

Rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Gminy Brok. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O  

26. Uchwała 

Nr XXIX/187/2018  

z dnia  

30 sierpnia 2018 r.  

 

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

- wykonana 

O w 2018 r. 

27. Uchwała 

Nr XXIX/188/2018  

z dnia  

30 sierpnia 2018 r.  

Zaciągnięcia przez Gminę Brok 

długoterminowego kredytu. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 

28.  Uchwała  

Nr XXIX/189/2018 

z dna  

30 sierpnia 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału 

Gminy Brok na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenie w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

O 

29. Uchwała  

Nr XXIX/190/2018  

z dnia  

30 sierpnia 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału 

Gminy na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib  obwodowych komisji 

wyborczych. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

O 

30. Uchwała 

Nr XXIX/191/2018  

z dnia  

30 sierpnia 2018 r.  

Zatwierdzenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Brok. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem  podjęcia. 

- wykonana 

O 

31. Uchwała  

Nr XXIX/192/2018 

z dnia  

30 sierpnia 2018 r.  

Ustalenia regulaminu przyznawania 

pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Brok. 

Uchwałą wchodzi  

w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego - 

wykonana 

O 

32. Uchwała Nr 

XXIX/193/2018  

z dnia  

30 sierpnia 2018 r.  

Wyrażenia zgody na realizację projektu 

konkursowego pn.: „Gmina Brok 

przyjazna Seniorom” 

współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana  

O 

33. Uchwała  

Nr XXX/194/2018 

z dnia  

Zmiany uchwały budżetowej na  2018 r. Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu  

O 

w 2018 r. 
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16 października 2018 r.  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

34. Uchwała  

Nr XXX/195/2018  

z dnia  

16 października 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brok na lata 2018-2022. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 

 w 2018 r 

35. Uchwała 

Nr XXX/196/2018  

z dnia  

16 października 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę Nr XIX/108/2010 w 

sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku. 

Uchwała wchodzi  

w życie po upływnie 14 

dni od dnia ogłoszenia jej  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. 

- wykonana 

O 

36. Uchwała 

Nr XXX/197/2018  

z dnia  

16 października 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Brok na 

lata  

2018-2020. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. - 

wykonana 

O 

37. Uchwała 

 Nr XXX/198/2018  

z dnia  

16 października 2018r.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Brok. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. - 

wykonana 

O 

38. Uchwała Nr I/1/2018  

z dnia  

19 listopada 2018 r.  

 Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

w Broku. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. - 

wykonana 

 

O 

39. Uchwała Nr I/2/2018  

z dnia  

19 listopada 2018 r.  

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy w Broku. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 

40.  Uchwała Nr I/3/2018 

Z dnia  

19 listopada 2018 r.  

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Broku 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O  

41. Uchwała Nr I/4/2018  

z dnia  

19 listopada 2018 r.  

Powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy w Broku. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 

42. Uchwała Nr I/5/2018 

 z dnia  

19 listopada 2018 r.  

Ustalenia składów osobowych stałych 

komisji Rady Gminy w Broku. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 

43. Uchwała Nr I/6/2018  

z dnia  

19 listopada 2018 r.  

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Gminy Brok. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 

44. Uchwała Nr II/7/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

 

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzędowymWojewództwa 

Mazowieckiego. 

- wykonana 

O 

 w 2018 r. 
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45. Uchwała Nr II/8/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Uchwalenia budżetu Gminy Brok 

 na 2019 r. 

 Uchwała wchodzi  

w życie z dniem  

1 stycznia 2019 r.  

i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego. – 

wykonanie w trakcie 

O 

46. Uchwała Nr II/9/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brok na lata 2019 - 2022. 

 Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 

– wykonanie w trakcie 

O 

47. Uchwała Nr II/10/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

 

Uchwalenia gminnego wieloletniego 

programu osłonowego „Posiłek w szkole 

i w domu”  na lata  

2019 – 2023. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, z mocą 

obowiązująca od dnia 1 

stycznia 2019 r. – 

wykonanie w trakcie 

O 

48. Uchwała Nr II/11/2018 

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

 

Określenia zasad udzielania pomocy w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata  

2019 – 2023 na terenie Gminy Brok 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego, z mocą 

obowiązująca od dnia 1 

stycznia 2019 r. – 

wykonanie w trakcie 

O 

49. Uchwała Nr II/12/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy w Broku. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia - 

wykonana 

O 

50. Uchwała Nr II/13/2018  

z 28 grudnia 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych stałych komisji Rady 

Gminy w Broku. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia.- 

wykonana 

O 

51. Uchwała Nr II/14/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Brok. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego - 

wykonana 

O 

52. Uchwała Nr II/15/2018  

z dnia 

28 grudnia 2018 r.  

Uchwalenia Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. – 

wykonanie w trakcie  

O 

53. Uchwała Nr II/16/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

oraz przyjęcia planów pracy stałych 

komisji Rady Gminy na 2019 r. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonanie w trakcie 

O 

54. Uchwała Nr II/17/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r. 

Zarządzenia przeprowadzenia wyborów 

sołtysów i rad sołeckich na terenie miasta 

i gminy Brok. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

- wykonana 

O 
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55. Uchwała Nr II/18/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Nadania nazwy skweru na terenie Miasta 

Brok. 

Uchwała wchodzi  

w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego – 

wykonana  

O 

56. Uchwała Nr II/19/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Uchwalenia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Brok w 2019 r.” 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia.  

- wykonana 

N 

57. Uchwała Nr II/20/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 

pojemniki o określonej pojemności. 

Uchwała wchodzi  

w życie po upływnie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego.  

- wykonana 

O 

58. Uchwała Nr II/21/2018  

z dnia  

28 grudnia 2018 r.  

Zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 

Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 

2016 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub od innych 

nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno- wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez cześć 

roku. 

Uchwała wchodzi  

w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego z mocą 

obowiązującą 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 

– wykonanie w trakcie 

O 

 

IX. Realizacja gminnych programów i strategii. 

1. Plan zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Gmina Brok posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 

pokrywają obszar o łącznej powierzchni ok. 272 ha. Stanowi to 2,5% całkowitej powierzchni 

Gminy.  Obecnie obowiązują: 

• zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brok uchwalona 

uchwałą Nr XX/93/2001 Rady Gminy w Broku z dnia 27 lutego 2001 r.; 

• zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok uchwalona 

uchwałą Nr XX/94/2001 Rady Gminy w Broku z dnia 27 lutego 2001 r. - wieś Bojany; 

• zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok uchwalona 

uchwałą Nr XX/95/2001 Rady Gminy w Broku z dnia 27 lutego 2001 r. - wsie Kaczkowo 

Nowe i Kaczkowo Stare; 

• zmiana nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok uchwalona 

uchwałą Nr XX/96/2001 Rady Gminy w Broku z dnia 27 lutego 2001 r. - wsie Laskowizna i 

Puzdrowizna 
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2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Gmina Brok posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brok uchwalone uchwałą Nr XIII/82/2004 Rady Gminy w Broku z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. Jest to dokument planistyczny określający politykę 

zagospodarowania przestrzennego gminy dla jej całego obszaru stanowi podstawę do 

opracowania zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego muszą być zgodne z zapisami Studium. Zawarte w w/w studium wytyczne z 

uwagi na powstające wciąż nowe inwestycje i zmieniające się przepisy, straciły swoją 

aktualność.  

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  

z późn. zm.) podjęta została uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy w Broku z dnia  

22 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brok. Procedura  opracowania  

studium  jest  w  toku. 

 Na obszarach, dla których nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, możliwa jest zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie 

obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części poprzez wydanie (na wniosek) decyzji  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź decyzji o warunkach zabudowy. W 2018 r. 

wydano w Gminie Brok 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

35 decyzji o warunkach zabudowy. 

 

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brok na lata 2018-2022  

z perspektywą do 2026 r. 

Uchwała Nr XXV/168/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brok na lata 2018 – 2022  

z perspektywą do 2026 r. 

 

W ramach zaplanowanych w Programie ochrony środowiska zadań w 2018 r. wykonano 

następujące działania: 

1) zwiększenie świadomości ekologicznej - kampania edukacyjna uświadamiająca 

społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia płynących ze spalania paliw stałych  

i odpadów oraz o złej jakości powietrza - informacje zamieszczane na stronie Urzędu 

Gminy w Broku, organizacja spotkania pracowników WFOŚiGW w Warszawie  

z mieszkańcami w sprawie rządowego Programu „Czyste powietrze” umożliwiającego 

ubieganie się o dofinansowanie do nowych źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów 

jednorodzinnych, Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” realizowany przez 

Przedszkole Miejskie w Broku; 
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2) z zakresu gospodarki wodno – ściekowej rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

– wykonanie nowych przyłączy wodociągowych w ilości 8 sztuk oraz przyłączy 

kanalizacyjnych w ilości 14 sztuk; 

 

3) ochrona klimatu i jakości powietrza - przebudowa i modernizacja dróg gminnych - 

wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Pułtuskiej i Placu Szkolnym oraz nawierzchnię 

z kostki brukowej na ul. Jana Kołłątaja. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji 

inwestycji przebudowy ul. A. Mickiewicza, ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Wł. Reymonta 

w Broku, zgodnie z którym zaplanowano wykonanie na ww. ulicach nawierzchni z kostki 

brukowej; 

4) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – usunięcie płyt 

azbestowych z dachu Świetlicy wiejskiej w Laskowiźnie oraz Świetlicy wiejskiej 

 w Broku przy ul. Czuraj w ilości około 11,00 Mg, przyjmowanie wniosków 

 od mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu, ubieganie się o dofinansowanie 

ze środków zewnętrznych; stałe przyjmowanie deklaracji związanych z 

gospodarowaniem odpadami w gospodarstwach domowych oraz bieżąca kontrola 

związana z wnoszeniem opłat, przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa 

Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 

miejscowości Brok” dofinansowanego w ramach  RPO WM na lata 2014-2020. W roku 

2018 opracowana została dokumentacja projektowa budowy PSZOKU- u, złożono 

wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie będzie wykonywane do września 2019r; 

5) adaptacja do zmian klimatu i zagrożenia poważnymi awariami - poprawa stanu 

przygotowania Gminy do podejmowania działań w sytuacji zagrożenia poprzez 

doposażenie OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, na którego zakup Gmina Brok 

pozyskała środki z Funduszu Sprawiedliwości będącego w dyspozycji Ministra 

Sprawiedliwości. W ramach tego zadania jednostce przekazano narzędzia hydrauliczne: 

rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, nożyce do cięcia pedałów oraz agregat 

zasilający narzędzia hydrauliczne. 

 

4. Program rewitalizacji na terenie miasta Brok. 

Uchwała Nr XVII/112/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu rewitalizacji na terenie miasta Brok” oraz Uchwała Nr XXIII/155/2017 z dnia 29 

listopada 2017 r. Rady Gminy w Broku zmieniającą Uchwałę Nr XVII/112/2017 Rady Gminy w 

Broku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji na terenie miasta 

Brok”. 

 

W ramach zawartych w Programie projektów rewitalizacyjnych w roku 2018 wykonano 

następujące działania: 

1) projekt rewitalizacyjny Plaża miejska nad brzegiem rzeki Bug wraz z miejscami 

aktywności mieszkańców i zagospodarowaniem tarasu widokowego - złożono wniosek 

 o dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

terenu  nad rzeką Bug w Broku”  w ramach PROW na lata 2014-2020, który zakłada 
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wykonanie prac związanych z pogłębieniem basenu portowego przy Promenadzie  

w Broku oraz uporządkowanie terenu. Zaplanowano również wykonanie pomostu 

rekreacyjnego oraz pomostu do cumowania kajaków, oświetlenie terenu, wykonanie 

zadaszonych miejsc odpoczynku oraz ustawienie małej architektury; 

2) projekt rewitalizacyjny Poprawa jakości życia mieszkańców przez podniesienie 

atrakcyjności i bezpieczeństwa komunikacyjnych przestrzeni publicznych - wykonano 

nawierzchnię asfaltową na ul. Pułtuskiej i Placu Szkolnym oraz nawierzchnię z kostki 

brukowej na ul. Jana Kołłątaja w Broku, na przełomie września i października 2018 r. 

złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji przebudowy ul. A. Mickiewicza,  

ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Wł. Reymonta w Broku w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z którym zaplanowano wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej na ww. ulicach; 

3) projekt rewitalizacyjny Zagospodarowanie budynku Domu Kultury na rzecz 

wzmocnienia działań turystycznych i aktywności mieszkańców, w roku 2018 w budynku  

przy ul. Pułtuskiej 22 została otwarta Sala widowiskowa oraz Klub Seniora w Broku, 

które są stałym miejscem spotkań dla mieszkańców oraz działań kulturalnych  

i integracyjnych. Niewątpliwie, powstanie sali umożliwiającej prezentację sztuk 

teatralnych, wystaw, koncertów itp. wpływa na aktywność społeczną i ożywienie 

gospodarcze obszaru rewitalizacji oraz podnosi atrakcyjność turystyczną całego miasta. 

 

5. Program opieki nad zabytkami. 

Gmina Brok nie posiada obowiązującego Programu opieki nad zabytkami. 

Prowadzona jest Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych Gminy Brok.  

W 2018 roku nie dokonano żadnych nowych wpisów. 

 

6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brok. 

Uchwała Nr X/68/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brok. 

 

W ramach planowanych zadań wskazanych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej 

dotyczących budynków użyteczności publicznej, w roku 2018 wykonano 

termomodernizację 3 świetlic wiejskich – w miejscowości Laskowizna, Bojany i na 

ul. Czuraj w Broku. Prace remontowe polegały na dociepleniu ścian, wykonaniu 

elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano nowe pokrycia 

dachowe, docieplone i wymienione zostały podłogi. W świetlicach zainstalowano 

nowe systemy ogrzewania – pompy typu powietrze-powietrze. Wykonanie zadania 

wpłynie pozytywnie na zmniejszenie emisyjności na terenie gminy. 
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7. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

W roku 2018 obowiązywała UCHWAŁA NR XXIII/154/2017 RADY GMINY w BROKU 

 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2018 roku”. 

 Budżet ww. programu wynosił 13 000,00 zł z czego przeznaczono: 

1) 9 000,00 zł – odławianie zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku, 

2)  3 400,00 zł – pomoc weterynaryjna zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, 

3) 600,00 - pozostałe działania. 

 Odławianie zwierząt powierzono Panu Zygmuntowi Dworakowskiemu prowadzącemu 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wsi Radysy, Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska na 

podstawie art. 11a ust. 4 w zw. z art. 11a ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie zwierząt. Ryczałt za 

gotowość schroniska wynosił 350,00 zł miesięcznie. Koszt odłowienia jednego psa 1 600,00 zł 

 Łączne wydatki w tym zakresie wyniosły - 5 800,00 zł 

 

 Pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych powierzono  

gabinetowi weterynaryjnemu Pana Antoniego Sołowińskiego ul. Chopina 18, 07 – 300 Ostrów 

Mazowiecka. Koszt był uzależniony od zakresu niezbędnych zabiegów. 

 Łączne wydatki na pomoc weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych oraz tych które 

trafiły na grzebowisko zamknęły się w kwocie – 6 267,00 zł 

 

 W przypadku zwierząt gospodarskich  będących własnością osoby fizycznej w razie 

potrzeby ich przejęcia w celu zapewnienia opieki, miała ona być udzielana w  gospodarstwie 

rolnym znajdującym się w miejscowości Laskowizna 17A, 07 - 306 Brok. 

 W tym zakresie nie zaistniałą potrzeba podjęcia działań i nie poniesiono kosztów. 

 

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok  

został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXIV/1572017 Rady Gminy w Broku w dniu  

28 grudnia 2017 r.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: 

• Joanna Ciskowska – przewodnicząca  

• Dorota Borowa – członek 

• Grażyna Czarkowska – członek 

• Piotr Radziszewski – członek 

Wiodącym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych,  zapobieganie zjawisku przemocy domowej, poprzez szeroką 

profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną.  

Zadanie to pochłania większość środków finansowych i obejmuje między innymi 

finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizacje 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, udział  
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w społecznych kampaniach, współfinansowanie działalności edukacyjnej, sportowej, 

realizowanej przez jednostki organizacyjne gminy. 

 

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brok 

w 2018 r. 

 

Kierunkami działania na płaszczyźnie profilaktyki alkoholowej, było: 

- realizowanie programów profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży, 

- zapewnienie dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

1) Realizacja działań profilaktycznych. 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

finansowała lub współfinansowała szereg inicjatyw i działań, których celem było 

uświadomienie dzieciom, młodzieży i dorosłym konsekwencji łamania norm i zakazów, 

sięganie po środki i substancje odurzające, które mogą być szkodliwe, wykształcenie 

właściwej postawy wobec osób namawiających do eksperymentowania z tymi środkami, 

ukazywanie perspektyw zdrowego stylu życia, wskazywanie na zagrożenia 

 i konsekwencje z nieumiejętności odmawiania, wykształcenie  

Dofinansowane zostały spektakle teatralne dotyczące profilaktyki uzależnień, 

wyjazdy dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami na zimowisko, 

kolonie letnie, zajęcia pozalekcyjne i sportowe.  

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, zostały zorganizowane i przeprowadzone 

pogadanki na temat bezpiecznego zachowania dzieci w drodze do i ze szkoły. Wszyscy 

uczestnicy spotkania otrzymali kolorowe odblaski.  

 

2) Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym z problemami uzależnienia. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzywała na rozmowę  

2 osoby nadużywające alkoholu. Osoby te zgłaszane były do Komisji przez członków 

rodzin.  

Pracownik GKRPA prowadzący rozmowy z osobami uzależnionymi motywował ich do 

podjęcia leczenia odwykowego.  

W 2018 Komisja w 1 przypadku złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Ostrowi 

Mazowieckiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie wszczęcia postępowania 

o zastosowanie przymusowego obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  

Jedna osoba skorzystała z leczenia odwykowego ambulatoryjnego. 

 

3) Inne działania Komisji: 

W 2018 Komisja, opiniowała 17 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 
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a) do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 2; 

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 3. 

b) od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 2; 

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 3. 

c) powyżej 18% alkoholu: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 5. 

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 2 

 

Każdy punkt posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

otrzymał ulotki przypominające o przestrzeganiu zasad sprzedaży zgodnych z ustawą. 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brok funkcjonuje zakładka pn.: 

Profilaktyka Alkoholowa, na której znajdują się podstawowe informacje dotyczące 

uzależnień. 

 

9. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Gmina Brok podejmuje wiele działań oraz realizuje programy profilaktyczne skierowane 

zarówno do dzieci i młodzieży jak również i osób dorosłych. Prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z zakresu narkomanii należy 

do zadań samorządu gminnego. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2014-2018 został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/177/2014 Rady Gminy z  dnia 31 marca 

2014 r. 

Zadania programu realizowane są poprzez: 

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2) Prowadzenie programów profilaktycznych; 

3) Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o możliwościach korzystania z pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków; 

4) Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje 

problem narkomanii; 

5) Dofinansowywanie programów i spektakli edukacyjnych oraz profilaktycznych 

6) Współpraca oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami 

zajmującymi się pomocą w rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 

W 2018 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zgłosiła 

się żadna osoba ani nikt z rodziny potrzebującej pomocy w zakresie uzależnienia od 

narkotyków.  
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10. Wieloletni program współpracy z Organizacjami pozarządowymi. 

Wieloletni program współpracy Gminy Brok z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021 został przyjęto 

uchwałą  

Nr XV/98/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r. 

 Główny celem programu jest poprawa jakości życia mieszańców i zaspokajanie 

ich potrzeb poprzez tworzenie szans na skuteczne działania w sferze zadań publicznych, 

w tym efektywne wykorzystanie istniejącej społecznie aktywności oraz pobudzenie 

nowych inicjatyw społecznych w Gminie Brok. 

 Główny cel w 2018 r. realizowany był poprzez dążenie do wykonywania celów 

szczegółowych Programu, a w szczególności: 

1) umacnianie wśród mieszkańców poczucia współodpowiedzialności za Gminę, 

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań 

publicznych, 

4) wspieranie aktywności poprzez tworzenie warunków do wzmacniania 

istniejących i powstawania nowych organizacji pozarządowych i inicjatyw 

społecznych, 

5) promowanie i wzmocnienie postaw obywatelskich. 

Gmina Brok współpracuje z organizacjami pozarządowymi w formie: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych 

2) przekazywania informacji o planowanych kierunkach działalności  

i realizowanych zadaniach 

3) udzielania rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowania  

z różnych źródeł 

4) współdziałania z organizacjami w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,  

w szczególności z Unii Europejskiej 

5) udzielania w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego  

i merytorycznego, 

6) prowadzenia i aktualizowania bazy o organizacjach pozarządowych realizujących 

zadania publiczne.  

 

11.   Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brok 

na lata 2013 – 2032 

Uchwała Nr XXV/157/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brok na lata 

2013 – 2032. 
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Zgodnie z założeniami Programu, Gmina Brok prowadzi ciągłe działania 

związane z usuwaniem i utylizacją wyrobów azbestowych, aby przyczynić się do 

wyeliminowania szkodliwego dla zdrowia mieszkańców wpływu jaki niesie ze sobą 

użytkowanie wyrobów zawierających azbest. W roku 2018, podobnie jak w latach 

ubiegłych przyjmowane były wnioski od mieszkańców o objęcie dofinansowaniem 

utylizacji wyrobów zawierających azbest. Ubiegano się o dofinansowanie realizacji 

zadania ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków WFOŚiGW. Ze względu na 

ograniczone środki finansowe nie pozyskano dotacji na realizację zdania w roku 2018. 

Wykonano prace związane z usunięciem płyt azbestowo – cementowych z dachów dwóch 

budynków użyteczności publicznej tj. Świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowizna 

oraz Świetlicy wiejskiej w Broku, przy ul. Czuraj. 

 

 

X. Inne działania Burmistrza Gminy. 

 

Burmistrz Gminy Brok poza realizacją zadań ustawowych i wykonywaniem uchwał Rady 

Gminy jest inicjatorem i organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych, społecznych i 

promocyjnych.  

W 2018 r. w Gminie Brok miały miejsca następujące wydarzenia: 

 

1. Otwarcie Sali Widowiskowej w Broku 

W dniu 26 stycznia br. odbyła się uroczysta Gala otwarcia Sali Widowiskowej połączona ze 

Spotkaniem Noworocznym oraz obchodami jubileuszu utworzenia OSP w Broku. 

Na uroczystość przybyli liczni zaproszeni goście, w tym, ks. Prałat Stanisław Skarżyński – 

Zasłużony dla Miasta i Gminy Brok, ks. Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz – Proboszcz Parafii 

Brok, jak również przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego na czele z p. 

Elżbietą Lanc Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Radnymi Sejmiku 

Województwa p. Marianem Krupińskim i p. Krzysztofem Winiarskim. Obecni byli także 

przedstawiciele administracji rządowej w osobach p. Marcina Grabowskiego Kierownika 

Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 

Radosława Jagielskiego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej, jak 

również przedstawiciele Nadleśnictwa, Straży Pożarnej i Policji oraz Radni, Sołtysi, lokalni 

przedsiębiorcy i Mieszkańcy Miasta i Gminy Brok. Po oficjalnym otwarciu uroczystości 

 i powitaniu gości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi  a następnie wyświęcenia sali, 

która od czasu likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Broku w 2003 r. była wyłączona 

z użytkowania. 
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Należy podkreślić, iż  sala  widowiskowa  oraz  część  budynku  została  wyremontowana  

głównie z pozyskanych na ten cel dotacji i dofinansowań pochodzących ze środków PROW 

2007-2013, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska       i Gospodarki Wodnej, czy też ze środków RPO Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. W latach 2010-2017  na  remont  budynku  Domu  Kultury  wraz  

z  salą  widowiskową  pozyskano  środki  w wysokości 2.629.614,00 zł a łączny koszt 

dotychczasowego remontu opiewa na kwotę 3.380.395,93 zł, przy wkładzie własnym 

wynoszącym 750.722,76 zł, stanowiącym 22,21% inwestycji. 

 

2. Jubileuszu 115. rocznicy OSP w Broku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Broku obchodziła w 2018 roku 115- lecie powstania jednostki. 

Podczas Spotkania Noworocznego, 26 stycznia 2018 r.,  Burmistrz Gminy Brok p. Marek 

Młyński  z okazji zacnego jubileuszu  przekazał  na  ręce  członków  zarządu  Ochotniczej  

Straży  Pożarnej w   Broku   dh   Dariusza    Brzostka    i   dh   Dariusza    Ciskowskiego    

ryngraf   z    gratulacjami i podziękowaniami dla Strażaków. 
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3.  Miejsko-Gminny Dzień Babci i Dziadka 

8 lutego 2018 r., po raz pierwszy w sali widowiskowej brokowskiego Domu Kultury w 

Broku odbyła się miejsko - gminna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Program artystyczny przygotowały  dzieci  z  Przedszkola  Miejskiego  w  Broku  oraz  uczniowie  

z brokowskiej szkoły. 

Mali artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne pod 

czujnym okiem  wychowawców   i   nauczycieli.   Z   przejęciem   odtwarzali   powierzone   role,   

a  Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem odbierali czułe słowa skierowane pod ich adresem. 

Okolicznościowymi wierszami, piosenkami, tańcem, śpiewem oraz strojami w stylu lat 70 -tych 

wprowadzono wszystkich w radosny i wzruszający nastrój. 

Uczniowie z brokowskiego zespołu ludowego „Folk Music Brok” zaprezentowali swój 

dorobek artystyczny. Układy choreograficzne w ich wykonaniu wywarły na widowni duże 

wrażenie. 

Zgromadzeni wynagrodzili wszystkich występujących gromkimi brawami. 

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński złożył wszystkim 

Babciom i Dziadkom najlepsze życzenia. 

Po części oficjalnej na uczestników wydarzenia czekał słodki poczęstunek, a przy wyjściu 

również drobny podarunek. 

 

 

 

4. Koncert z okazji Dnia Kobiet. 

Po rozpoczęciu uroczystości i złożeniu życzeń przez p. Burmistrza i Przewodniczącego Rady 

Gminy p. Sylwestra Runo przyszedł czas na występ znanego artysty  p.  Marka  Ravskiego.  

Podczas godzinnego koncertu pt. „Najpiękniejsze piosenki o miłości, kobietach i dla 

kobiet...” zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać znanych wszystkim, 

najpiękniejszych, pełnych emocji i miłości polskich oraz światowych przebojów. Wśród 

wykonanych w mistrzowski sposób utworów, które wysłuchała publiczność znalazły się 

m.in. „Czy pani mieszka sama”, „Serce matki”, „Tango milonga”, „Oczy czarne”, czy 

„Besame muchote”. Koncert okazał się wyjątkowym wydarzeniem, które spotkało się z 

gorącym przyjęciem publiczności. Przybyłe Panie nie tylko gromko oklaskiwały p. Marka 

Ravskiego oraz akompaniującego  mu  na  instrumentach  klawiszowych  pianistę  Polskiego  
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Baletu  Narodowego p.  Marcina  Mazurek   –   ale   również   śpiewały   razem  z  artystami  

znane   i  lubiane  piosenki. 

 

 

 

5. Obchody Świąt Narodowych w Mieście i Gminie Brok 

Gmina Brok zawsze pamięta o uroczystościach upamiętniających najważniejsze wydarzenia, 

które zapisały się w historii naszej Ojczyzny. Z tej okazji zawsze w sposób podniosły czczone 

są kolejne rocznice odzyskania niepodległości Polski (11 listopada), uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, czy też upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, Zbrodnię Katyńską i Katastrofę 

Smoleńską. 

 
 

http://www.brok.pl/
http://www.bip.brok.pl/


 

 
 
 

79 
 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2018 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

 

 

6. III Miejsko - Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Brok 

W miesiącu marcu 2018 r. w hali sportowej Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w 

Broku odbył się już po raz trzeci Miejsko - Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 

Burmistrza Gminy Brok. Organizatorami zawodów sportowych byli Burmistrz Gminy Brok 

p. Marek Młyński oraz Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  

p. Joanna Ciskowska. 

W turnieju udział wzięło aż 7 drużyn. Były to drużyny: Urzędu Gminy Brok, Rady Gminy 

w Broku, Zespołu Publicznych Placówek  Oświatowych  w Broku, Ochotniczej  Straży 

Pożarnej    w Broku, Autoservice z Broku, Bromat z Broku, PLAST-FOL z Broku. 

Mecze  rozgrywano  systemem  każdy  z  każdym.  Sędzią  turnieju  był  p.  Arkadiusz  

Borowy.  Po sześciogodzinnych zmaganiach Miejsko - Gminny Turniej Piłki Siatkowej  

o Puchar Burmistrza zakończył się zwycięstwem drużyny PLAST-FOL z Broku. Drugie 

miejsce zajęła drużyna Autoservice z Broku, trzecie drużyna OSP w Broku.  

Przez cały turniej drużyny dopingowała grupa młodych czirliderek z Zespołu Publicznych 

Placówek Oświatowych w Broku oraz przybyła widownia. Po zakończeniu zmagań 

sportowych Burmistrz p. Marek Młyński wręczył zwycięskim drużynom puchary i medale. 

 

 

7. Występ Kabaretu Czwarta Fala 
 

13 kwietnia 2018 r. przed mieszkańcami Miasta i Gminy Brok wystąpił kielecki kabaret 

Czwarta Fala. Najpopularniejszy kabaret w polskim Internecie znany z takich hitów jak 

„Wieśka Tico” czy 

„Mój Passat robi we wsi szum” przedstawił publiczności swój autorski program „Made in 

Poland”, w którym zawarte były zabawne skecze, a także nigdzie nieopublikowany filmik, 

który formacja pokazuje jedynie na swoich występach. Kabareciarze bardzo chętnie 

wchodzili w interakcję ze zgromadzonymi, co zdecydowanie czyniło występ wyjątkowym. 
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Swoimi skeczami Czwarta Fala rozbawiła zgromadzoną miejscową publiczność. 

Występ można uznać za wyjątkowo udany ze względu na gromkie brawa, którymi 

zgromadzeni brokowianie nagrodzili kabaret oraz frekwencję, ponieważ na sali 

widowiskowej gościliśmy komplet widzów. 

 

8. Spektakl teatralny "Kandydat" w Broku 

8 czerwca mieszkańcy miasta i gminy Brok mieli możliwość obejrzenia na scenie Sali 

Widowiskowej spektaklu teatralnego pt. "Kandydat" w wykonaniu aktorów z warszawskiego 

Teatru Podaj Dalej. Sztuka spotkała się z bardzo dobrym odbiorem licznie zgromadzonej 

publiczności, która nie szczędziła aktorom gromkich braw. 

W spektaklu zagrali Jarosław Gruda, Magdalena Mroszkiewicz oraz Bartosz Dermont. 
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9. Halina Kunicka wystąpiła w Broku 

W niedzielne popołudnie, 13 maja 2018 r. w sali widowiskowej w Broku wystąpiła wybitna 

polska piosenkarka, Halina Kunicka, której przeboje znają i śpiewają kolejne pokolenia 

Polaków. Podczas występu publiczność miała okazję usłyszeć zarówno te największe 

przeboje piosenkarki takie jak 

„Niech no tylko zakwitną jabłonie”, „To były piękne dni”, ale i te mniej znane z jej bardzo 

różnorodnego repertuaru. 

 

 

 

 

10. Koncert z okazji Dnia Matki 

We  wtorkowe popołudnie, 29 maja w Sali widowiskowej w Broku odbył się uroczysty koncert    

w wykonaniu uczniów z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku z okazji Dnia 

Matki. 

W czasie godzinnego koncertu młodzież śpiewała piosenki i recytowała wiersze skierowane 

do Matek. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się m.in.: „Nie ma jak u mamy”, „List 

do Matki”, „Dla mamy” i wiele innych. 

Koncert upłynął w miłej atmosferze, a zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich 

występujących gromkimi brawami. 
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Na zakończenie uroczystości Burmistrz p. Marek Młyński złożył wszystkim obecnym 

Matkom najlepsze życzenia oraz zaprosił na słodki poczęstunek. 
 

 

11. Jubileuszowe 40. Dni Broku i Puszczy Białej  

Dni Broku to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez plenerowych w regionie 

przyciągająca rzeszę fanów.  Na  licznie  przybyłych  nad  rzekę  Bug  w  pierwszy  weekend  

lipca  mieszkańców i wczasowiczów czekało wiele atrakcji i piękna słoneczna pogoda, która 

sprzyjała wspólnej zabawie i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. 

Tradycyjnie,  podczas  uroczystego  otwarcia  Burmistrz  wręczył  stypendia  najlepszym  

uczniom  i sportowcom z brokowskich szkół oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. 

 

Podczas obchodów Jubileuszowych 40. Dni Broku, Gmina Brok została uhonorowana 

Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. 
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W sobotę, na  scenie  wystąpiły  takie  zespoły  jak  zespół Top  Girls,  Kordian,  Jacek  Stachursky 

z zespołem. Niedziela upłynęła pod znakiem muzyki folkowej, odbył się przegląd muzyki 

ludowej  i biesiadnej z udziałem zespołów z sąsiednich miast i gmin: Zapominajki, Cyganerii, 

Sadowianek, Małkinianki, Retro Band, BezWianka, Oberka, Cantileny oraz brokowskiej 

Jarzębiny. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był wykonawca muzyki dance i pop Mario Bischin. 

W programie ponadto nie zabrakło: dyskoteki z dj-em, zabawy tanecznej, bloku rekreacyjnego 

dla dzieci, występów zespołów dziecięcych i młodzieżowych, wesołego miasteczka, zawodów 

sportowych i  wielu innych atrakcji. 

 

 

12. Otwarcie Świetlic wiejskich: 

1) Laskowizna 

Pięknieją  sołectwa  i  pięknieje  nasza  gmina,   która   wzbogaciła  się  o   nowe  miejsce   

spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa, a tym miejscem jest nowo wyremontowana 

świetlica we wsi Laskowizna. 

Uroczystość odbyła się w sobotnie popołudnie, 13 października, a uczestniczyli w niej 

zaproszeni goście, w tym, ks. Prałat Stanisław Skarżyński –Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Brok, ks. Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz – Proboszcz Parafii Brok, jak również 

przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego na czele z p. Elżbietą Lanc 

Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Radnymi Sejmiku Województwa p. 

Marianem Krupińskim i p. Krzysztofem Winiarskim, p. Sylwester Runo - Przewodniczący 

Rady Gminy w Broku wraz z Radnymi i Sołtysami oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych. Na uroczystość przybyli także licznie mieszkańcy sołectwa 

Laskowizna i Puzdrowizna chcący uczestniczyć w tym ważnym, społecznym wydarzeniu. 
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Należy podkreślić, iż remont świetlicy wiejskiej w gminie Brok był możliwy dzięki 

pozyskanych  na ten cel dotacji i dofinansowań pochodzących ze środków RPO 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. 

 

 

2) ul. Czuraj 

W środę, 17 października 2018 r. w sołectwie Czuraj, w gminie Brok miało miejsce uroczyste 

otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. 

W uroczystości otwarcia świetlicy udział wzięli: Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński, ks. 

Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz – Proboszcz Parafii Brok, Przewodniczący Rady Gminy w 

Broku p. Sylwester Runo wraz z Radnymi i Sołtysami oraz zaproszeni goście. Na tę ważną dla 

sołectwa Czuraj uroczystość przybyli mieszkańcy sołectwa chcący uczestniczyć w tym ważnym 

wydarzeniu. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński, ks. Prałat 

Jarosław Hrynaszkiewicz – Proboszcz Parafii Brok, Sołtys p. Bogusława Stefańczuk oraz Radna 

Rady Gminy w Broku p. Monika Zadroga. Dopełnieniem ceremonii było poświęcenie obiektu 

przez ks. Prałata Jarosława Hrynaszkiewicza- Proboszcza Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w 

Broku. 

Podczas spotkania głos zabrał Burmistrz Gminy Brok, który przedstawił krótką historię 

świetlicy. Wyraził swoje przekonanie, że nowo powstała świetlica spełniać będzie funkcję 

społeczno – kulturalną dla mieszkańców Sołectwa Czuraj. Stanie się ona miejscem spotkań oraz 

integracji mieszkańców. Burmistrz podkreślił również, że remont świetlicy był możliwy dzięki 

dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 
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3) Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Bojanach 
 

18.października 2018 r. oficjalnie otwarto trzecią z wyremontowanych świetlic wiejskich w 

gminie Brok– we wsi Bojany. 

Frekwencja dopisała – poza mieszkańcami sołectwa w uroczystości udział wzięli:  Burmistrz 

Gminy Brok p. Marek Młyński, ks. Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz – Proboszcz Parafii Brok, 

Przewodniczący Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo wraz z Radnymi. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński, ks. Prałat 

Jarosław Hrynaszkiewicz – Proboszcz Parafii Brok, Sołtys Sołectwa Bojany p. Ewa Skrajna oraz 

Przewodniczący Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo. Dopełnieniem ceremonii było 

poświęcenie obiektu. 

 

 

 

 

 

13. I Gminny Dzień Seniora w Broku 
 

18 października 2018 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora, odbył się 

I Gminny Dzień Seniora. To  niezwykłe - i dodajmy pierwsze takie w historii – wydarzenie, 

zgromadziło w Sali Widowiskowej w Broku wielu Seniorów. 

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński, który powitał wszystkich 

przybyłych.  Burmistrz  w swoim przemówieniu  zaznaczył jak nieocenioną  rolę pełnią 

Seniorzy   w naszym życiu, zachęcił do wspólnego świętowania i życzył wszystkim 

Seniorom wiele radości, zdrowia i pogody ducha. 

Podczas spotkania poruszano ciekawe tematy związane ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem. 
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Seniorze nie daj się oszukać! O tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo mówili 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej sierż. szt. Łukasz 

Kuliś oraz sierż. szt. Marzena Laczkowska. 

 

W czasie Dnia Seniora podjęto również temat zdrowia. Gościem spotkania była dziennikarka 

telewizyjna i prasowa, autorka publikacji na temat zdrowego odżywiania, urody, gotowania 

p. Katarzyna Bosacka. Dziennikarka witając Seniorów, stwierdziła, że starość to tylko część 

życia   i trzeba ją spędzić ciekawie. 

Słodkim akcentem na zakończenie wieczoru był tort, upieczony specjalnie z okazji 

Gminnego Dnia Seniora. Wszyscy zgromadzeni Seniorzy nie kryli swojego zachwycenia z 

tego wyjątkowego wydarzenia i zgodnie podkreślali, że już nie mogą się doczekać 

przyszłorocznych obchodów. 
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14. Brok wśród krajowych liderów inwestycji unijnych w latach 2014-2017 

 

Brok zajął VIII miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 

podsumowującym  wydatki  inwestycyjne  finansowane  ze  środków   UE  w  latach   2014-

2017, w kategorii „małe miasta”. 

Ranking opracowywany został przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu 

Warszawskiego na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz 

danych Ministerstwa Finansów. 

Nagroda została wręczona podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które 

odbyło się w Katowicach w dniach 2-3 października 2018 r. Odebrał ją Burmistrz Miasta i 

Gminy Brok p. Marek Młyński. 
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15. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Gmina Brok 

zrealizowała wiele przedsięwzięć związanych ze świętowaniem jubileuszu. 
 

W 2018 roku obchody najważniejszego święta państwowego nie ograniczyły się jedynie do dnia 

11 listopada. Program uroczystości był rozciągnięty w czasie, i obejmował wiele wydarzeń 

towarzyszących, których wspólnym mianownikiem była niepodległość. 

Program obchodów w Broku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości składał się 

zarówno z przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, oficjalnym, poważnym, jak i sportowym. 

Były biegi, konkursy, koncerty, sztuki teatralne, prelekcje i wystawy, ale także oficjalne 

uroczystości połączone z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Pamięć tego wielkiego wydarzenia 

uczciliśmy również posadzeniem 100 drzew! 

 

1) Prelekcja prof. Krzysztofa Jabłonki Kustosza Zamku Królewskiego 

w Warszawie pt. ”Powrót Polski na mapę Europy” 

11 maja br. w Sali widowiskowej w Broku odbył się wykład otwarty p. prof. Krzysztofa 

Jabłonki Kustosza Zamku Królewskiego w Warszawie zatytułowany ”Powrót Polski na 

mapę Europy”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa biograficzna pt. „Ojcowie Niepodległej” 

udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. 

 

2) Otwarcie Parku Edukacyjno-Historycznego „POLONIA RESTITUTA”  

i posadzenie 100 dębów w Feliksowie 

19 października 2018 r. uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. 

Andrzeja Apostoła w Broku z udziałem pocztów sztandarowych szkół z terenu Powiatu 

ostrowskiego, służb mundurowych, leśników i stowarzyszeń. Następnie przedstawiciele: 

władz samorządowych miast    i gmin z terenu powiatu ostrowskiego, służb mundurowych, 

instytucji publicznych,  zakładów pracy, organizacji społecznych oraz licznie zebrani Goście 

udali się do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, na prelekcję pt. 

„Fenomen Niepodległości 1918 i 1920 r.”, którą wygłosił prof. Krzysztof Jabłonka. Dalsza 

część święta miała miejsce w Feliksowie, gdzie odbył się, m.in.: apel pamięci i salwa 

honorowa przed Pomnikiem Powstańców Styczniowych z udziałem Wojska Polskiego, oraz 
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założenie Parku Edukacyjno-Historycznego „POLONIA RESTITUTA”  ,  na terenie którego 

posadzono sto dębów. Ma to być żywy pomnik upamiętniający tę szczególną dla historii 

Polski rocznicę. Sadzonki w Parku „POLONIA RESTITUTA ” posadzili m.in.: Burmistrz 

Gminy Brok p. Marek Młyński, Dyrektor ZPPO w Broku p. Joanna Ciskowska. 

 

 

3) Sztuka teatralna "Kochając Marszałka" 

26 października 2018 r. w Sali Widowiskowej w Broku miała miejsce premiera sztuki 

teatralnej „Kochając Marszałka” o intrygującej miłości, determinacji i wielkiej odwadze. 

„Kochając Marszałka” to sztuka ukazująca najważniejsze chwile w życiu i działalności 

Józefa Piłsudskiego odtwarzające istotne dla Polski i Józefa Piłsudskiego rozmowy, 

refleksje, rozterki, diagnozy tak samego Piłsudskiego, jak i bliskich mu osób. Sztuka oparta 

była na podstawie pamiętników pisanych przez Aleksandrę Piłsudską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Koncert pieśni patriotycznych 

9 listopada w Sali Widowiskowej w Broku zabrzmiały pieśni patriotyczne, z okazji 

100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Artyści z Łódzkiego Teatru Piosenki 

zaśpiewali utwory, które odwoływały się do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce 

w Polsce na przestrzeni minionego stulecia m.in.: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Wojenko, 

wojenko”, „My pierwsza Brygada”, „O mój rozmarynie", „Witaj Majowa jutrzenko", 
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„Piechota", „My pierwsza brygada", „Rozkwitają pąki białych róż", „Czerwone maki na 

Monte Cassino ". Koncert oraz projekcja wizualna były piękną lekcją historii, która 

dostarczyła licznie przybyłej publiczności wielu doznań artystycznych i wzruszeń. 

 

5) I Gminny Bieg Niepodległości” o Puchar Burmistrza Gminy Brok 

8 listopada 2018 r. w Broku odbył się „I Gminny Bieg Niepodległości” o Puchar Burmistrza 

Gminy Brok. Trasa biegu usytuowana była na plaży miejskiej nad rzeką Bug. W pierwszej 

kolejności odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży. Jako pierwsi wystartowali uczniowie 

oddziału 

„O”, później kolejne kategorie wiekowe: klasy I – VIII Szkoły Podstawowej, III gimnazjum 

oraz dorośli. Uczestnicy biegów ubrani byli w kolory biało – czerwone, co podkreśliło 

patriotyczny charakter zawodów. W biegach wzięło udział blisko 100 dziewcząt i chłopców 

w wieku od 6 do 15 lat. Puchary i medale dla najlepszych zawodników w poszczególnych 

kategoriach wręczał Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński. 

 

6). Konkursy plastyczne: „Niepodległa na afiszu” oraz ” Nasze Barwy Narodowe" 

 

Do udziału w konkursach zaproszono przedszkolaków oraz uczniów szkół z terenu miasta i 

gminy Brok. Laureatami konkursu plastycznego „Niepodległa na afiszu” zostali: w kategorii 

klas I-III - Amelia Równa (kl. II) - I miejsce, w kategorii klas IV-VI - Szymon Michalec (kl. 

V B)- I miejsce, Olga Borowa (kl. V B)- II miejsce, Klaudia Jasionek i Paweł Borowy (kl.IV) 
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- III miejsce. Wyróżnienie otrzymały Patrycja Głażewska (kl.II) i Wiktoria Głażewska 

(kl.”0”). 

 

W konkursie ” Nasze Barwy Narodowe" zwycięzcami zostali: Zosia Wierzbicka (I miejsce),  

Dawid Malarski i Nikodem Malarski (II miejsce), Artur Stefańczuk i Amelia Figat (III 

miejsce) Wyróżnienia otrzymały: Paulina Młynarczuk, Łucja Stępniewska, Łucja Jasionek, 

Milena Kolosek. 

 

 

18 11 listopada 2018 roku w głównym dniu obchodów 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, na terenie Broku odbyły się różnorodne działania 

upamiętniające to wydarzenie 

Zainaugurowała je Msza Święta w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku w intencji 

Ojczyzny o godz. 12:00. Tuż przed Mszą Świętą w samo południe mieszkańcy Broku razem 

odśpiewali Hymn Państwowy włączając się w ogólnopolską akcję "Niepodległa do Hymnu!" 

Uroczysty charakter Mszy podkreśliła obecność pocztów sztandarowych na czele z pocztem 

sztandarowym "Solidarność", pocztem sztandarowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku 

oraz Szkoły Podstawowej w Broku. Oprawę muzyczną Mszy Św. zapewniła Orkiestra Dęta. 
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Po Mszy, w refleksyjnych nastrojach wszyscy zebrani przeszli na Plac Kościelny, aby 

obejrzeć widowisko patriotyczne w  wykonaniu młodzieży z Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych  w Broku. 

 

Następnie  Mieszkańcy  na  czele  z  Pocztami  Sztandarowymi   i  Orkiestrą   Dętą,  wzięli  

udział w uroczystym marszu niepodległości ulicami miasta przed pomnik Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, na dalszą część obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. W dłoniach uczestników marszu powiewały biało - czerwone flagi, do piersi 

przypięte były biało - czerwone kotyliony. 
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Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Dętą głos zabrał Burmistrz Miasta 

 i Gminy Brok p. Marek Młyński. 

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia odsłonięcia tablicy i nadania nazwy dla 

miejsca odbywania się uroczystości "Skwer Niepodległości''. Przez wiele lat w pamięci 

mieszkańców Broku, pozostawało wspomnienie o Skwerze Niepodległości, które w wyniku 

burzliwych dziejów naszego miasta utraciło po drugiej wojnie światowej swoją nazwę. 100. 

rocznica odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę była okazją do przywrócenia 

dawnej nazwy skwerowi. Odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonali: Ksiądz Prałat 

Stanisław Skarżyński -Zasłużony Mieszkaniec Miasta i Gminy Brok, Burmistrz Miasta 

 i Gminy Brok p. Marek Młyński oraz Przewodniczący Rady Gminy w Broku p. Sylwester 

Runo. Po odsłonięciu tablicy, poświęcenia Skweru dokonał ks. prałat Stanisław Skarżyński. 

Dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Burmistrz Gminy 

Brok p. Marek Młyński oraz Przewodniczący Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo 

posadzili pamiątkowy Dąb Niepodległości. 

Następnie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przez 

obecne delegacje. 

Zwieńczeniem uroczystości była honorowa salwa armatnia wystrzelona przez Mazowiecko 

- Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie dla uczczenia tej wyjątkowej rocznicy. 

 
 

 

 

16. VIII Spotkanie z Mikołajem w Broku 

 

 W niedzielę 16 grudnia 2018 r. najmłodszych Mieszkańców naszej gminy odwiedził Mikołaj, 

który rozdał aż 300 paczek. Spotkanie z wyczekiwanym przez dzieci Gościem odbyło się po 

raz ósmy, tym razem w Sali widowiskowej w Broku. 

Organizacją zabawy zajęła się grupa teatralna z Lublina. Pociechy, wraz ze swoimi rodzicami  

i opiekunami obejrzały świąteczny spektakl pt. „Grajka Mikołajka”. W oczekiwaniu na Mikołaja 

czas umilały dzieciom wspólne tańce z zabawnym Elfem. 

W końcowej części spotkania ku uciesze najmłodszych przybył Mikołaj, który przystąpił do 

rozdawania prezentów. Wydarzenie to sprawiło wiele radości dzieciom, co było widać na ich 

uśmiechniętych twarzach. 
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17. XXV spotkanie wigilijne z Mieszkańcami Gminy Brok 
 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy spotykamy się przy wigilijnym 

stole    i zgodnie z pięknym polskim zwyczajem łamiąc się opłatkiem, składamy sobie 

wzajemnie najlepsze życzenia. 

W gminie Brok tradycją stały się już przedświąteczne spotkania wigilijne z osobami 

starszymi         i samotnymi z terenu miasta i gminy. Tegoroczne, XXV spotkanie wigilijne, 

odbyło się 20 grudnia br. w szkole w Broku, gdzie z zaproszonymi gośćmi spotkali się 

Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński, Ksiądz Prałat Stanisław Skarżyński, Dyrektor 

Szkoły p. Joanna Ciskowska, Kierownik Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej     

p.    Dorota    Borowa    wraz    z    pracownikami.   W świąteczny nastrój wszystkich 

zaproszonych na spotkanie mieszkańców wprowadzili uczniowie ze szkoły w Broku, 

prezentując wzruszające i refleksyjne przedstawienie, oparte na baśni H. Ch. Andersena. 

Po części artystycznej Burmistrz p. Marek Młyński złożył wszystkim zebranym świąteczne 

życzenia. Następnie przybyli na spotkanie goście przełamali się opłatkiem i złożyli sobie 

życzenia, po   czym   zasiedli   za    stołem,    by    skosztować    tradycyjnych    wigilijnych    

potraw.  Kolację  umilił  swoim  występem  zespół  "Jarzębina",  wykonując  najpiękniejsze  

polskie  kolędy i pastorałki. Na zakończenie, uczestnicy wigilijnego spotkania otrzymali 

świąteczne paczki. 
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18. Uroczyste otwarcie Klubu ,, SENIOR+” w gminie Brok 

 

W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu ,,Senior+” w Gminie Brok. 

W uroczystości udział wzięli Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej p. Dorota Borowa wraz z pracownikami, Ksiądz Prałat Stanisław 

Skarżyński, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Broku p. Ewa Młynarczuk oraz seniorzy, których 

obecność miała szczególne znaczenie. 

Na wstępie spotkania wszystkich gości przywitał Burmistrz p. Marek Młyński. W swoim 

wystąpieniu Burmistrz podkreślił, że głównym zadaniem Klubu ,,Senior+” jest poprawa jakości 

życia i spędzania wolnego czasu seniorów oraz zwiększenie aktywnego ich uczestnictwa w życiu 

społecznym. Burmistrz podkreślił, że Gmina Brok otrzymała również dofinansowanie na 

realizację projektu pn. ,,Gmina Brok przyjazna Seniorom” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego  w  ramach   Osi   priorytetowej   IX  Wspieranie   włączenia   społecznego   

i   walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej w wysokości 

632 032,50 zł. Otrzymana dotacja pokryje w 93% koszty funkcjonowania Klubu. 

Następnie uroczystego aktu otwarcia czyli symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: 

Burmistrz p. Marek Młyński, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Dorota 

Borowa wraz z pracownikiem p. Grażyną Czarkowską oraz przedstawicielka seniorów p. Alicja 

Kuśmider-Frankowska. Poświęcenia pomieszczeń Klubu dokonał Ks. Prałat Stanisław 

Skarżyński. 

Klub ,,Senior+” powstał dzięki otrzymanej dotacji z budżetu państwa w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018. Klub przeznaczony jest dla 

15 seniorów  z terenu gminy Brok w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. 

Jest to pierwsza taka placówka na terenie naszej gminy, która działać będzie na rzecz 

brokowskich seniorów. 

Na zakończenie spotkania zaproszeni goście oglądali wyremontowane  

i zagospodarowane pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania Klubu, który będzie służył 

seniorom  do odpoczynku     i wspólnego spędzania czasu. 
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19. Spotkanie sylwestrowe przed Ratuszem Miejskim 

Tradycyjnie w sylwestrową noc Mieszkańcy Miasta i Gminy Brok spotkali się przed 

Ratuszem Miejskim, by wspólnie powitać Nowy Rok. Przed północą Burmistrz Miasta  

i Gminy Brok p. Marek Młyński złożył wszystkim obecnym Mieszkańcom Życzenia 

Noworoczne. Chwilę później rozpoczęto wspólne odliczanie, a równo o północy nad 

brokowskim ratuszem rozbłysły fajerwerki. 

 

XI. Podsumowanie. 

Dla Broku rok 2018 był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede wszystkim tych 

z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności i skuteczności  

w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. 

Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, 

obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, obecne niemal  

na każdym kroku. 

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie 

realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób przemyślany, 

strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych,  

co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy postrzegać jako efekt 

wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. 

Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie  

– społeczne. 

Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, 

wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów, 

warunkujących harmonijny rozwój miasta. Miasta przyjaznego mieszkańcom, przyjezdnym, 

docenianego na zewnątrz, stawianego za wzór np. w pozyskiwaniu funduszy. Kierunek, który 

obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować. 
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