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I. Wstęp 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2019. 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. mieszk.), 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).  

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. 
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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. 

 
 

 

Teren miasta Brok. 
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 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.  

 

 

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.   
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Na koniec w 2019 r. liczba stałych mieszkańców miasta i gminy wynosiła 2.808 osób,  

w tym liczba mieszkańców czasowych stanowiła 49 osób. 

 

Liczba mieszkańców w roku 2019 r. w podziale na płeć: 

 

Kobiety Mężczyźni 

1405 

 

1403 

 

Wymeldowania z pobytu stałego w 2019 r. 

 

Wymeldowania do innej gminy 

 

Zgony 

33 35 

 

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w 2019 r. wynosiła 31.  
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III. Działalność jednostek organizacyjnych gminy. 

1. Urząd Gminy Brok. 

 

Burmistrz Gminy Brok realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. W 2019 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: 

Łącznie w Urzędzie Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 

25 pracowników, w tym 18 pracowników administracyjno-biurowych i 7 pracowników 

gospodarczych i obsługi. 

W 2019 r. Urząd Gminy Brok był czynny w godzinach 800– 1600 za wyjątkiem wtorku 

kiedy to Urząd Gminy był czynny od godz. 800 do godz. 1800. Burmistrz Gminy Brok 

przyjmował interesantów w każdy wtorek w godz. od 1500 do godz. 1800. Natomiast 

Przewodniczący Rady Gminy w Broku w ramach przyjęć interesantów pełnił dyżur w każdy 

czwartek w godz. 1400 – 1600.  Ponadto pracownicy Urzędu Gminy Brok udzielali interesantom 

informacji i wyjaśnień zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. W ramach realizacji zadań 

Gminy wydawane były decyzje administracyjne, postanowienia, zaświadczenia oraz opinie. 
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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. 

 W 2019 r. GOPS funkcjonował w strukturze organizacyjnej: 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- pracownik socjalny, 

- pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań 

pomocy społecznej na terenie miasta i gminy, którego podstawowym celem jest doprowadzenie 

do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. GOPS jest pierwszoplanową instytucją 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Brok. 

 Środki na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze 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 2019 r. 

Wydatki Rok 2019 % 

Budżet państwa 4 189 606,28 zł 91,49 % 

Budżet gminy 389 912,40 zł 8,51 % 

Ogółem 4 579 518,68 zł 100,00 % 

 

 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 2019 r. 

Formy pomocy Poniesione koszty Liczba świadczeniobiorców 

Zasiłek stały 144 115,00 zł 27 osób 

Zasiłek okresowy 20 855,00 zł 17 osób 
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Zasiłek celowy 23 659 ,00 zł 33 osoby 

Dożywianie dzieci 

w szkołach 

49 791,00 zł 72 osoby z 49 rodzin 

Usługi opiekuńcze 17 450,00 zł 5 osób 

Odpłatność za pobyt 

w DPS 

123 234,00 zł 4 osoby 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne 10 898,00 zł 22 osoby 

Praca socjalna - 42 rodziny 

Schronienie 18 780 zł 2 osoby 

 

 GOPS był realizatorem rządowego Programu osłonowego w zakresie 

dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, w ramach którego objęto 

wsparciem w formie dożywiania w szkołach 72 dzieci. Istotnym elementem Programu jest 

zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku w stołówce 

szkolnej. 

 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 4 dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, co w skali roku stanowiło kwotę 31 618,00 zł. 

 GOPS w imieniu gminy był też koordynatorem realizacji porozumienia w sprawie 

organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 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 2019 r. 

Rok Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Rok 2019 143 104 277 

 Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się również realizacją zadań wynikających z 

polityki prorodzinnej państwa. Wiązały się one z przyznawaniem i wypłatą świadczeń 

rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych, świadczeń  „Dobry start” oraz przyjmowaniem wniosków o wydanie Karty 

Dużej Rodziny. 

 

Świadczenia wypłacone przez GOPS w 2019 r.: 

Rodzaje świadczeń Poniesione koszty Liczba świadczeniobiorców 

Świadczenia rodzinne 

 -składka społeczna: 

 -składka zdrowotna 

1 163 436,42 zł 

58 194,04 zł 

14 679,24 zł 

426 osób – 15,18% ogółu 

mieszkańców 

24 osób 

15 osób 

Zasiłek dla opiekuna 

 -składka społeczna 

 -składka zdrowotna 

29 760,00 zł 

6 142,32 zł 

2 008,80 zł 

4 osób 

3 osób 

3 osób 
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Fundusz alimentacyjny 96 400,00 zł 19 osób 

Świadczenie wychowawcze 2 373 069,40 zł 479 osób – 17,06% ogółu 

mieszkańców 

Świadczenie „Dobry start” 99 600,00 zł 332 osób – 11,83% ogółu 

mieszkańców 

Karta Dużej Rodziny 166,41 zł 55 osób 

 W porównaniu z rokiem 2018 zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń 

rodzinnych. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z niezmienionego od kilku lat kryterium 

dochodowego dla rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń uzależnionych od dochodu 

oraz systematyczny wzrost płacy minimalnej. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła 

się z kolei liczba dzieci korzystająca ze świadczenia wychowawczego, co wiąże się ze zmianą 

od dnia 1 lipca 2019 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i zniesieniem 

kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko. 

 Ośrodek realizował zadania w zakresie postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2019 

roku prowadzono postępowanie wobec 5 dłużników. W celu zwiększenia skuteczności 

egzekucji GOPS współpracował z Biurami Informacji Gospodarczej. Ponadto przeciwko 

dłużnikom alimentacyjnym, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Brok, złożono 

15 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od 

alimentacji, zgodnie z art. 209 §3 Kodeksu karnego. W wyniku prowadzonych działań 

w 2019 roku od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 69 957,92 zł, z czego na 

dochody gminy Brok przekazano kwotę 23 342,36 zł. 

 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. Karty w 2019 r. przyznano 55 osobom z 

rodzin wielodzietnych. Wzrost o 20 osób w stosunku do roku poprzedniego spowodowany był 

wejściem w życie zmian w ww. ustawie i rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do 

otrzymania karty o osoby, które miały kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci. 

 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 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. zostało zakwalifikowanych do pomocy  w ramach 

programu 145 osób, natomiast w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. 139 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. 

W związku z powyższym przy GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego 

zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań na 

rzecz przeciwdziałaniu przemocy. 

 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 2019 do Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło     8 Niebieskich Kart,  po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy dokonano w 6 przypadkach zamknięcia realizacji procedury. 

 Od 26 lat Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkania wigilijne dla osób 
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samotnych    z terenu miasta i gminy, które cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców, 

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

 W 2019 r. GOPS uczestniczył w realizacji zadania zleconego w ramach Programu 

Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, w ramach którego w gminie Brok funkcjonuje 

Klubu ,,Senior+” dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, umożliwiający seniorom 

aktywne spędzanie wolnego czasu. Koszty funkcjonowania Klubu pokrywane są z Projektu 

„Gmina Brok przyjazna Seniorom”. 

 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, 

- Prokuraturą i Sądem. 

 W 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogólnie 549 decyzji administracyjnych, 

z czego 184 decyzje dotyczyły obszaru pomocy społecznej, a 365 decyzji dotyczyło obszaru 

świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Ponadto wydano 523 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego i świadczenia 

„Dobry start”. 

 Ośrodek wykorzystuje narzędzia informatyczne i procedury wewnętrzne (zgodne ze 

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

2019 r. drogą elektroniczną złożono 35,94% ogółu wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego oraz 36,52 % wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”. 

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

w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej, by poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy 

socjalnej, finansowej oraz wsparcie emocjonalne zapewnić im jak najdalej idącą celową pomoc 

w wyjściu z kryzysowych sytuacji. 

                                                                                                  

3. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 

 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku utworzony został uchwałą  

Nr XXXI/140/2002 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2002 r.  

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/150/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzone zostało 

przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Broku w szkołę ośmioletnią. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. uchwałą 

Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzono zakończenie 

działalności wchodzącego w skład ZPPO w Broku Publicznego Gimnazjum. Natomiast 

oddziały gimnazjalne włączone zostały do szkoły podstawowej. 

W 2019 r. w skład struktury organizacyjnej ZPPO w Broku wchodziła: 

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku; 

- Przedszkole Miejskie w Broku. 

Zadania z zakresu edukacji w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

realizowane były w oddziałach przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych. 
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Rok szkolny 2018/2019 2019/2020 

Przedszkole 

Liczba dzieci 72 56 

Liczba oddziałów 3 2 

Szkoła Podstawowa 

Liczba uczniów 170 168 

Liczba oddziałów 9 9 

Oddziały Gimnazjalne 

Liczba uczniów 21 - 

Liczba oddziałów 1 - 

 Publiczne Gimnazjum w Broku zostało włączone do struktur ośmioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku. Od 1 września 2019 r. 

gimnazjum nie funkcjonuje w ustroju szkolnym. 

 

Rok szkolny 2018/2019 2019/2020 

Przedszkole 

Nauczyciele 4 4 

Pracownicy niepedagogiczni 1 1 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

Nauczyciele 29 28 

Pracownicy niepedagogiczni 5 4 

 

Analiza badania osiągnięć edukacyjnych uczniów Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych w Broku za rok 2019 

Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów jest sprawdzianem i ocenianiem tych 

osiągnięć traktowanym jako proces łączny i wielostronnie uwarunkowany. Etapy sprawdzania 

(upewniania się o wynikach kształcenia) i oceniania (wartościowania tych wyników) 

przeplatają się. Ewaluacja osiągnięć uczniów w sensie poznawania, kontroli, analizy oraz oceny 

ich wiedzy i umiejętności należy do podstawowych ogniw procesu dydaktyczno-

wychowawczego współczesnej edukacji szkolnej. Nie jest ona celem samym w sobie tego 

procesu, lecz jego etapem, a zarazem środkiem prowadzącym do samokontroli i samooceny 

wiedzy i umiejętności uczniów. 

Poniższy pomiar i ocena odnoszą się nie tylko do końcowych efektów procesu kształcenia 

i wychowania fizycznego, ale całego procesu porównując oba semestry szkolne. Umożliwiają 

rozpoznanie warunków osobniczych poszczególnych klas, dostarczają przesłanek do 

przewidywania osiągnięć grupowych i szkolnych, pozwalają lepiej dostosować program do 

możliwości, potrzeb i zainteresowań. Jako źródło niezwłocznej informacji mogą sprzyjać 

podnoszeniu motywacji uczniów. 

KLASA III Publicznego Gimnazjum w Broku 

przedmiot semestr I semestr II 

religia 4,61 5,05 

j. polski 3,33 3,61 

j. angielski 3,52 3,71 
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j. niemiecki 3,28 3,43 

muzyka 4,66 4,8 

plastyka 4,57 4,57 

historia 2,8 3,09 

geografia  3,35 3,79 

biologia  3,14 3,66 

chemia 3,19 3,33 

fizyka 3,14 3,47 

matematyka  2,9 3,52 

informatyka 4,95 5,42 

w - f 4,42 4,38 

zajęcia artystyczne 5,19 4,95 

średnia klasy 3,84 4,1 

 

Osiągnięcia edukacyjne klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 są dobre.  

    Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum najwyższe średnie uzyskali z informatyki (5,42), zajęć 

artystycznych (4,95) i muzyki (4,8).  

    Najniższe średnie ocen zdobyli z historii(3,09), chemii(3,33) i języka niemieckiego(3,43). 

W większości przedmiotów w II semestrze poprawili swoje osiągnięcia edukacyjne z 

wyjątkiem zajęć artystycznych i w-f-u.  

 Największy postęp wykazali lepszymi osiągnięciami w stosunku do I badanego semestru 

z biologii, matematyki i geografii. 

 

KLASA VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Broku 

przedmiot semestr I semestr II 

religia 3,88 4 

j. polski 3,19 3,46 

j. angielski 3,19 3,5 

j. niemiecki 3,42 3,69 

historia 3,19 3,26 

w o s 3,84 3,88 

geografia  3,53 4,07 

biologia  3,26 3,69 

chemia 2,8 3,46 

fizyka 3,26 3,61 

matematyka  3,26 3,61 

informatyka 4,8 5,3 

w - f 3,76 4 
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e d b 3,42 3,38 

zajęcia artystyczne 4,23 4,96 

średnia klasy 3,55 3,86 

 

Osiągnięcia edukacyjne klasy VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 są 

dostateczne.  

   Uczniowie klasy ósmej najwyższe średnie uzyskali z zajęć artystycznych (4,96), geografii 

(4,07) i religii(4,0). Najniższe średnie ocen zdobyli z historii (3,26), edb (3,38) i języka 

polskiego (3,46). 

W większości przedmiotów w II semestrze poprawili swoje osiągnięcia edukacyjne 

 z wyjątkiem edukacji dla bezpieczeństwa.  

 Największy postęp wykazali lepszymi osiągnięciami w stosunku do I badanego semestru 

z chemii, zajęć artystycznych i geografii. 

 

KLASA VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Broku 

przedmiot semestr I semestr II 

religia 4,27 4,9 

j. polski 3,18 3,63 

j. angielski 3,86 3,77 

j. niemiecki 3,95 3,31 

muzyka 4,82 4,68 

plastyka 4,14 4,9 

historia 2,29 3 

geografia  3,27 4 

biologia  3,09 3,5 

chemia 3,18 3,36 

fizyka 3,36 3 

matematyka  3,18 3,13 

informatyka 4,63 5,22 

w - f 4,36 4,27 

średnia klasy 3,71 3,9 

 

Osiągnięcia edukacyjne klasy VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 są 

dostateczne. Uczniowie klasy siódmej najwyższe średnie uzyskali z informatyki (5,22), plastyki 

(4,9) i religii (4,9). Najniższe średnie ocen zdobyli z historii(3,0), fizyki(3,0) i matematyki 

(3,13). 

Z 57,2% przedmiotów w II semestrze poprawili swoje osiągnięcia edukacyjne z wyjątkiem 

języka angielskiego, języka niemieckiego, muzyki, fizyki, matematyki i w-f-u, które stanowią 

42,8 %. Największy postęp wykazali lepszymi osiągnięciami w stosunku do I badanego 

semestru z plastyki, religii i informatyki. 
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KLASA VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku 

 

przedmiot semestr I semestr II 

religia 5 4,61 

j. polski 3,3 3,3 

j. angielski 4 3,53 

muzyka 4,84 4,15 

plastyka 3 4,49 

historia 3,69 3,15 

przyroda 3,15 4,23 

matematyka  3,15 3,23 

zaj. komputerowe 5 5 

zaj. techniczne 5,38 5,46 

w - f 3,92 4,76 

j. niemiecki 3,23 3,15 

średnia klasy 4,08 4,12 

 

Osiągnięcia edukacyjne klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 są 

dobre. Uczniowie klasy szóstej najwyższe średnie uzyskali z zajęć technicznych (5,46), w-f-u 

(4,76) i religii(4,61). Najniższe średnie ocen zdobyli z historii(3,15), matematyki(3,23) i języka 

niemieckiego (3,15). 

Z 58,4% przedmiotów w II semestrze poprawili swoje osiągnięcia edukacyjne z wyjątkiem 

religii, języka angielskiego, muzyki, historii, języka niemieckiego, które stanowią 41,6 %.  

Największy postęp wykazali lepszymi osiągnięciami w stosunku do I badanego semestru 

z plastyki, przyrody i w-f-u. 

 

 

KLASA V a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku 

przedmiot semestr I semestr II 

religia 4,64 4,82 

j. polski 3,41 3,88 

j. angielski 3,58 3,58 

muzyka 4,47 4,76 

plastyka 5,05 5,05 

historia 3,35 3,47 

geografia  3,17 3,7 

biologia  3,94 4,11 

matematyka  3,64 3,7 

informatyka 4,94 5,23 
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technika 5,41 5,47 

w - f 5 5,05 

koło artystyczne 4,52 5,17 

średnia klasy 4,26 4,46 

Osiągnięcia edukacyjne klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 są 

dobre. Uczniowie klasy Va najwyższe średnie uzyskali z zajęć technicznych (5,47), informatyki 

(5,23) i koła artystycznego(5,17). Najniższe średnie ocen zdobyli z historii(3,47), języka 

angielskiego(3,58) i geografii (3,7) oraz matematyki (3,7). Z większości przedmiotów w II 

semestrze poprawili swoje osiągnięcia edukacyjne. Nie było przedmiotów, z których 

osiągnęliby wyniki niższe niż w I semestrze. Największy postęp wykazali lepszymi 

osiągnięciami w stosunku do I badanego semestru z geografii i koła artystycznego. 

KLASA V b  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku 

przedmiot semestr I semestr II 

religia 5,38 5,44 

j. polski 3,66 3,77 

j. angielski 4,11 4,22 

muzyka 4,55 4,77 

plastyka 4,66 5,11 

historia 3,61 3,5 

geografia  3,88 3,77 

biologia  4,05 4,27 

matematyka  3,66 3,44 

informatyka 4,77 5,27 

technika 5,11 5,16 

w - f 4,83 4,94 

koło artystyczne 4,55 5,05 

średnia klasy 4,4 4,53 

Osiągnięcia edukacyjne klasy Vb szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 są 

dobre. Uczniowie klasy Vb najwyższe średnie uzyskali z zajęć technicznych (5,16), religii 

(5,44) i informatyki(5,27). Najniższe średnie ocen zdobyli z historii(3,5), matematyki(3,44) i 

geografii (3,77) oraz języka polskiego (3,77). Z większości przedmiotów w II semestrze 

poprawili swoje osiągnięcia edukacyjne z wyjątkiem historii, geografii, matematyki. 

 Największy postęp wykazali lepszymi osiągnięciami w stosunku do I badanego semestru 

z plastyki i zajęć artystycznych. 

 

KLASA IV a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku 

przedmiot semestr I semestr II 

religia 4,73 4,73 

j. polski 3,52 3,76 

j. angielski 3,76 4,05 
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historia 3,64 3,58 

przyroda 3,94 4 

matematyka 3,82 3,82 

informatyka  4,82 5 

w - f 5 4,7 

technika 5,29 5 

plastyka 4,52 4,94 

muzyka 4,64 4,7 

średnia klasy 4,33 4,42 

Osiągnięcia edukacyjne klasy IVa szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 są 

dobre. Uczniowie klasy IVa najwyższe średnie uzyskali z plastyki (4,94), muzyki (4,7) i 

religii(4,73). Najniższe średnie ocen zdobyli z historii(3,58), matematyki(3,82) i języka 

polskiego (3,76). Z większości przedmiotów w II semestrze poprawili swoje osiągnięcia 

edukacyjne z wyjątkiem historii, techniki i w-f-u.  

 Największy postęp wykazali lepszymi osiągnięciami w stosunku do I badanego semestru 

z plastyki, języka angielskiego. 

 

KLASA IV b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku  

przedmiot semestr I semestr II 

religia 4,8 4,56 

j. polski 3,1 3,31 

j. angielski 3,6 4,12 

historia 3,7 3,81 

przyroda 3,8 4,18 

matematyka 3,9 3,37 

informatyka 4,9 4,93 

w - f 4,1 4,68 

plastyka 3,8 4,62 

muzyka 4,6 4,62 

technika 5 5,25 

średnia klasy 3,9 4,34 

 

Osiągnięcia edukacyjne klasy IVb szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 są 

dostatecznie dobre. Uczniowie klasy IVb najwyższe średnie uzyskali z techniki(5,25), 

informatyki (4,93) i w-f-u (4,68). Najniższe średnie ocen zdobyli z historii(3,81), 

matematyki(3,37) i języka polskiego (3,31). Z większości przedmiotów w II semestrze 

poprawili swoje osiągnięcia edukacyjne z wyjątkiem religii i matematyki.  

 Największy postęp wykazali lepszymi osiągnięciami w stosunku do I badanego semestru 

z w-f-u, języka angielskiego i plastyki. 
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KLASA ŚREDNIA OCEN  

I SEMESTR 

ŚREDNIA OCEN 

 II SEMESTR 

1. klasa IV a 4,33 4,42 

2. klasa IV b 3,9 4,34 

3. klasa V a 4,26 4,46 

4. klasa V b 4,4 4,53 

5. klasa VI 4,08 4,12 

6. klasa VII 3,71 3,9 

7. klasa VIII 3,55 3,86 

8. klasa III (gimnazjum) 3,84 4,1 

 

Wszystkie badane klasy szkoły podstawowej i gimnazjum poprawiły swoje osiągnięcia w 

porównaniu do semestru I.  

Najlepsze osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 miała klasa Vb.  

Najsłabsze osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 miała klasa VIII. 

Największy progres w stosunku do semestru I zauważalny jest w klasie IVb, która znacząco 

poprawiła swoje osiągnięcia.   

Analizując przedstawione dane okazuje się, że w klasach IV-III gimnazjum uczniowie 

najwyższe średnie osiągnęli z religii, informatyki i zajęć technicznych. Są to przedmioty, gdzie 

brak systematyczności w ich uczeniu nie ma większego wpływu na dalszą edukację. Duża grupa 

uczniów angażuje się w występy artystyczne i zadania kreatywne. 

Pozytywnym jest to, że wielu uczniów nastawionych jest nie jedynie na otrzymywanie 

dobrych ocen, ale na zdobywanie wiedzy.  

Najsłabsze wyniki uczniowie ZPPO w Broku osiągają z historii i matematyki. Najtrudniej 

jest im poprawić swoje osiągnięcia z historii. Spośród 8 badanych klas, tylko 5 poprawiło swoje 

osiągnięcia w semestrze II.  

Często trudno nakłonić dzieci do systematycznej pracy i uczenia się na bieżąco z lekcji na 

lekcję. Niepokoi fakt, iż uczniowie nie wykorzystują możliwości poprawy swoich ocen i 

zadowalają się ocenami dostatecznymi i dopuszczającymi. Często przystępując do poprawy nie 

są do niej przygotowani. Uczniowie niechętnie przystępują do konkursów sprawdzających 

wiedzę, bo wiąże się to z dodatkową pracą. Przedmioty wymagające stałej, bieżącej pracy 

należą zarazem do najtrudniejszych w szkole, a co się z tym wiąże wyniki z tych przedmiotów 

są słabsze od innych. 

Średnia szkoły – 4,21 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole 

Publicznych Placówek Oświatowych w Broku w obszarze „Wdrożenia nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego” 

 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019  w Zespole Publicznych 

Placówek Oświatowych w Broku w obszarze „Wdrożenia nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego” wykazała, że: 

 

1. Nauczyciele zapoznali się z nową podstawą programową głównie poprzez przeczytanie 

informacji w Internecie, na podstawie lektury własnej, a tylko 15% nauczycieli z nową 

podstawą programową zapoznało się na szkoleniach lub kursach. 
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2. Większość uważa, że realizowany przez  nich program nauczania gwarantuje efektywne 

nauczanie wszystkich treści ujętych w nowej podstawie programowej. 

3. 70% ankietowanych stwierdza, że  przy wyborze podręcznika kierowało się warunkami i 

sposobami realizacji nowej podstawy programowej. 

4. Wszyscy nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej z różną 

częstotliwością: na każdej lekcji, po każdym dziale lub na koniec semestru. 

5. Wszyscy nauczyciele zapoznali uczniów z wymaganiami na poszczególne oceny. 

6. Nauczyciele stosują różnorodne formy sprawdzania spełniania przez uczniów wymagań 

podstawy programowej. 

7. Wszyscy nauczyciele zapoznali się z treścią obowiązującej podstawy programowej. 

8. Nauczyciele przedstawili uczniom planowane do uzyskania wymagania wynikające  

z realizacji przyjętych programów nauczania w pełni uwzględniając podstawę 

programową. 

9. Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej w odniesieniu do każdego 

ucznia jak i do zespołu. 

10. Zdecydowana większość grona pedagogicznego nie napotkała trudności w realizacji 

podstawy programowej i nie występują zaległości w realizacji programów nauczania. 

11. Wszyscy nauczyciele posiadają plan dydaktyczny uwzględniający cele, treści zawarte w 

programie nauczania oraz warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Plany 

dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. 100% nauczycieli  realizując podstawę 

programową uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów poprzez indywidualne 

podejście do ucznia, stopniowanie trudności, dostosowanie metod, wymagań i form pracy 

do możliwości rozwojowych ucznia, pomoc przy wykonywaniu trudniejszych zadań oraz 

motywowanie do pracy. 

12. Nauczyciele oczekują stałego doposażania szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

13. Wszystkie badane klasy szkoły podstawowej i gimnazjum poprawiły swoje osiągnięcia 

w porównaniu do badanego semestru I.  

14. Najsłabsze wyniki są z przedmiotów, które wymagają stałej, bieżącej pracy i należą 

zarazem do najtrudniejszych w szkole. 

 

ZPPO w Broku, jako lider innowacyjnych rozwiązań. 

Od wielu lat dbano, by budowana misja placówki i planowane na każdy rok działania 

mogły znaleźć swoje urzeczywistnienie w podejmowanych działaniach skrupulatnie 

realizowanych przez kadrę zarządzającą oraz ciało pedagogiczne. W związku z tym ubiegły rok 

był bogaty w nowe przedsięwzięcia i projekty, a także pozwolił na kontynuację tych, które 

sprawdziły się w latach ubiegłych, dlatego dzisiaj możemy śmiało stwierdzić, że ZPPO 

w Broku jest liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych 

łączących tradycyjny model edukacji wspierany technologią cyfrową i nowoczesną bazą 

dydaktyczną, na co położyliśmy nacisk. Wdrażana jest indywidualizacja nauczania, 

dostosowując proces edukacyjny do potencjału każdego ucznia oraz jego tempa pracy. 

Uczniowie osiągają biegłość w zdobywaniu umiejętności, przejmując odpowiedzialność za 

swój rozwój. Nauczyciele są ekspertami w zakresie tworzenia środowiska wspierającego 

rozwój osobisty ucznia oraz przyjaznego uczenia się i nauczania. Zawsze uwzględniane są takie 

wartości jak: mądrość, kreatywność i odpowiedzialność. Wokół nich zbudowano szereg 

inicjatyw, które warte są odnotowania. 

Wartość: Mądrość 

Nowa pracownia językowa 

Dzięki zaangażowaniu i współpracy z Urzędem Gminy w Broku w 2019 r. w Ostrowi 

Mazowieckiej Burmistrz Gminy Brok Marek Młyński podpisał umowy z przedstawicielami 

Zarządu Województwa Mazowieckiego Ewą Orzełowską oraz Elżbietą Lanc w sprawie 
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udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu 

Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych". W związku z tym Gmina Brok 

otrzymała dotację w kwocie 36 080 zł na utworzenie pracowni językowej w Zespole 

Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. W ramach zadania zostało zakupione 26 

stanowisk uczniowskich, stanowisko nauczycielskie zarządzające pracownią, monitor 

interaktywny, słuchawki oraz niezbędne oprogramowanie. 

Przygotowana pracownia językowa otworzyła przed dziećmi nowe możliwości 

pozwalając im w nowoczesny i efektywny sposób nabyć i utrwalić umiejętności językowe. 

Wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię językową przyczyniło się do realizacji potrzeb 

edukacyjnych uczniów szkoły poprzez lepsze ich przygotowanie do posługiwania się językiem 

obcym, niwelowanie najtrudniejszej do pokonania bariery, jaką jest lęk przed mówieniem w 

języku obcym. Stworzyła też szansę uczniom na lepszy wynik w egzaminie zewnętrznym z 

języka angielskiego i ułatwiła lepszy start w szkole ponadpodstawowej.  

 

Nowa jakość edukacji 

Z racji rozszerzania oferty edukacyjnej, szkoła dba o jakość edukacji na każdym 

poziomie. Brane jest pod uwagę, że świat wokół nas nieustannie się zmienia, tak również 

metody pracy w szkole powinny się zmieniać i dostosowywać do wymagań współczesnego 

świata. Opracowywanych jest wiele programów nauczania stosujących nowoczesne metody 

pracy w szkole, które są konsekwentnie wprowadzane. W związku z tym w 2019 roku 

wszystkie klasy Szkoły Podstawowej zostały objęte autorskim programem artystycznym 

opracowanym przez wykwalifikowaną nauczycielkę. Izabela Duda - absolwentka Wydziału 

Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej, pedagog, instruktor wokalu i 

emisji głosu, założycielka zespołu wokalnego WAM Banda w Warsztatowej Akademii 

Musicalowej dba o rozwój artystyczny naszej młodzieży na warsztatach muzycznych oraz 

podczas lekcji muzyki, na których stawia na aktywizację w procesie nauczania, współpracę w 

grupie, a przede wszystkim odejście od skostniałych schematów i utartych form. 

Współpraca z Centrum Edukacji Filmowej.  

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach edukacji medialnej ZPPO w Broku podjęło 

współpracę z Centrum Edukacji Filmowej, dzięki czemu uczniowie uczestniczyli  

w edukacyjnej „Lekcji w kinie”. Tematem lekcji było: Co na ekranie z książki zostanie?  

O ekranizacjach i adaptacjach filmowych. Uczniowie podczas lekcji poznali różnice między 

ekranizacją a adaptacją, dowiedzieli się, które z ich ulubionych filmów są adaptacjami książek, 

odkryli, że można zekranizować sztuki teatralne, komiksy, a nawet gry, zobaczyli, jak wygląda 

praca nad adaptacją lektur szkolnych, dowiedzieli się, czym jest scenopis, przekonali się, 

dlaczego filmem nie można zastąpić czytania książki. 

Wartość: Odpowiedzialność 

Inwestycje dydaktyczne i remonty kolejnych pomieszczeń 

Biorąc pełną odpowiedzialność za jakość nauczania, a także funkcjonowania w szkole 

na początku roku szkolnego 2019/2020 jak co roku przemianie uległo kilka pomieszczeń 

placówki. W dwóch salach lekcyjnych zostały zamontowane monitory interaktywne, które są 

wykorzystywane w szeroko rozumianym procesie dydaktycznym oraz przyczyniły się do 

jakościowej zmiany sposobu nauczania i uczenia się. 

Pomieszczenia i sale budynku ZPPO w Broku są na bieżąco remontowane i wyposażane 

w nowe elementy. W niektórych salach zamontowano rolety do okien, a do sali oddziału zero 

zakupiona została nowa wykładzina. Przeprowadzone zostały remonty wielu pomieszczeń, 

doposażono również sale do przedszkola i sale lekcyjne. 
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Wartość: Kreatywność 

Spotkania z gośćmi specjalnymi, konferencje i siła edukacji pozalekcyjnej 

W misji pełnionej przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych zawsze istotne jest 

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

od wielu lat duży nacisk. W związku z tym, że świadomi jesteśmy jak ogromna jest siła edukacji 

kulturalnej szkoła w 2019 roku podtrzymała chęć współpracy z wieloma instytucjami kultury, 

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

Po raz kolejny chętni uczniowie wzięli udział w „Posiadach Witkiewiczowskich”, które były 

zwieńczeniem V Rajdu Rowerowego „W jak Witkacy” odbywającego się na terenie powiatu 

ostrowskiego. Podczas finałowego wydarzenia w Broku i w ramach jubileuszowej piątej edycji 

wszyscy przybyli mogli wysłuchać monodramu absolwentki ZPPO w Broku i wielokrotnej 

laureatki konkursu „Witkacy Dziś” Darii Wójcickiej. Uczennica przygotowała monodram z 

„Panny Tutli-Putli”. Kolejnym punktem była projekcja najnowszego filmu Stefana Okołowicza 

„Anioł i Syn”, poprzedzona słowem wstępnym gościa specjalnego, Marka Średniawy z 

Instytutu Witkacego. Na zakończenie, w ramach niespodzianki, odbył się pokaz filmu Iwana 

Gorszkowa „Gyubal Wahazar” z roku 2007, zrealizowanego w technice animacji poklatkowej. 

Celem Rajdu Rowerowego "W jak Witkacy" oraz finałowych "Posiadów Witkiewiczowskich" 

była popularyzacja twórczości wielkiego dramaturga i malarza Stanisława Ignacego 

Witkiewicza. Wydarzenie odbywa się przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Ostrowi Mazowieckiej, Urzędu Gminy Brok, ZPPO w Broku, Biblioteki Publicznej w Broku 

oraz Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne. Imprezie patronuje Instytut Witkacego. 

Współorganizatorem wydarzenia jest nauczycielka ZPPO w Broku Anna Pieńkos. 

 

 Nowa pracownia ceramiczna „Sztukarnia” 

 Wyprzedzając potrzeby uczniów placówki uwzględniane są wszystkie ich 

zainteresowania, chęć rozwijania swoich umiejętności, poznawania nowych technik, czy po 

prostu kreatywnego tworzenia.  W tym celu dzięki inicjatywie dyrektora szkoły, pani Joanny 

Ciskowskiej w roku szkolnym 2019/2020 powstała pracownia ceramiczna o nazwie 

„Sztukarnia”, która ma za zadanie pozwolić uczniom na profesjonalne poznanie nowej techniki 

tworzenia poprzez lepienie, formowanie i wyrabianie gliny, rozwijanie sprawności manualnej, 

wyobraźni przestrzennej oraz szerokich zainteresowań artystycznych. Praca z materiałem jaką 

jest glina uczy dyscypliny i cierpliwości. Uczestnicy mają możliwość zdobywania wiedzy na 

temat różnorodności materiału, na którym pracują. Poznają sposób pracy z gliną lejną oraz 

różnymi jej odmianami. Zajęcia w pracowni ceramicznej prowadzi nauczycielka Anna Pieńkos 

posiadająca uprawnienia do prowadzenia pracowni ceramicznej, która dzięki różnorodności 

materiału, którym się posługuje, pozwala swoim uczniom na rozwój i nabycie nowych 

umiejętności. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu 

Pracowni Ceramicznej „Sztukarnia”, który zawiera cele, metody i planowane efekty nauki.  

Pracownia ceramiczna jest profesjonalnie wyposażona i w pełni przygotowana do 

realizacji ceramicznych projektów. Uczniowie poznają tu cały proces projektowy: począwszy 

od szkicu aż do gotowego produktu. Prace wykonują w glinie oraz glinie lejnej, a modele 

sporządzają w gipsie. Podczas warsztatów tworzą ręcznie unikatowe przedmioty wg 

autorskiego projektu, uczą się odlewać formy gipsowe, które następnie będą wypalane i 

szkliwione. Szkoła cały czas jest w trakcie przygotowywania zaplecza pracowni i uaktualniania 

zapotrzebowania na materiały, co świadczy o jej dużym zaangażowaniu w proces 

indywidualizacji procesu nauczania i wychodzeniu naprzeciw potrzebom uczniów.  

Pracownia jest dostępna dla wszystkich uczniów, od klas I do VIII szkoły podstawowej. 

Dla każdego ucznia szkoła zakupiła odpowiednie materiały oraz fartuchy z autorskim logo 

pracowni zaprojektowanym przy pomocy nauczyciela w szkole. Półki wypełniają profesjonalne 
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narzędzia do formowania, modelowania, wycinania i ozdabiania. W przytulnej pracowni i miłej 

atmosferze uczniowie chętnie spędzają twórczo czas. 

 

Synergia działań 

Wymienione powyżej powzięte inicjatywy oraz działania stanowiły spójną całość, co 

pozwoliło w ubiegłym roku uzyskać efekt synergii w poszczególnych obszarach opracowanej 

przez dyrekcję szkoły strategii funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół. W ich realizacji 

najważniejsze dla szkoły stało się zagwarantowanie uczniom zarówno stosownych warunków 

nauki, dostępu do nowoczesnych metod nauczania, poszukiwanie różnorodnych form 

aktywizacji uczniów, unowocześnianie bazy dydaktycznej (doposażenie szkoły w pomoce 

multimedialne), ale także pogłębianie talentów poprzez uczestniczenie w nowych i 

kreatywnych formach kształcenia. Taka strategia rozwoju zaowocowała szeregiem ciekawych 

inicjatyw, projektów oraz współpracą z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi, 

wspomagającymi pozyskanie umiejętności samokształcenia i indywidualnego  rozwoju. 

Przyczyniło się to do sukcesów w konkursach, zarówno wiedzy, jak i sportowych, rozwojem 

osobistym oraz wzorową postawą obywatelską, jaką reprezentuje młodzież uczęszczająca do 

Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.   

 

 

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 2018/2019 r. szkoła funkcjonowała w następującej strukturze: 

1) Oddział „0” wraz z Punktem przedszkolnym – 15 osób 

2) kl. I – 6 osób 

3) kl. II – 1 osoba  

4) kl. III – 1 osoba 

5) liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi, w tym: 

- w pełnym wymiarze godzin – 3 

- w niepełnym wymiarze godzin – 2 

- pracownicy obsługi – 1 osoba. 

W roku szkolnym 2019/2020 r. szkoła funkcjonowała w następującej strukturze: 

1) Oddział „0” wraz z Punktem przedszkolnym – 15 osób 

2) kl. I – 3 osoby 

3) kl. II – 6 osób 

4) kl. III – 1 osoba  

5) liczba zatrudnionych nauczycieli, w tym: 

- w pełnym wymiarze godzin – 3 

- w niepełnym wymiarze godzin – 3 

- pracownicy obsługi – 1 osoba. 

 

Praca Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym ukierunkowana była na tworzenie 

optymalnych warunków i podejmowanie działań na rzecz ciągłego wszechstronnego rozwoju 
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dzieci i uczniów oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. W ciągu całego roku była 

ona analizowana i modyfikowana stosownie do zaistniałych potrzeb. 

Szkoła organizuje nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, koła zainteresowań: 

plastyczne, informatyczne, taneczne. 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele mogą liczyć na pomoc specjalistów:, logopedy, 

oligofrenopedagoga, specjalistów pedagogiki specjalnej specjalistę od spektrum autyzmu z 

elementami SI.  

Mając szeroki dostęp do technologii informacyjno- komunikacyjnych, nauczyciele wraz z 

uczniami mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie jej stosowania. 

  

Uczniowie  brali udział w konkursach  organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią. 

W ciągu roku szkolnego w szkole pracowało 6 nauczycieli  co w przeliczeniu na pełne etaty 

daje 4,45 pracowników. Szkoła zatrudnia 1 pracownika w charakterze woźnej. Przedszkole 

pracowało od godziny 7:00 do godziny 16:30. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynały się  

od godz. 8:15, kończyły się o godz. 14:20. 

 Systematycznie odbywało się dożywianie uczniów . Uczniom nieodpłatnie dostarczano mleko 

i przetwory mleczne w ramach „ Programu dla Szkół”. 

  

 

PRACA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZA 

         Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 15 dzieci. W całym roku  poprzez stosowanie 

przez wychowawczynie odpowiednich metod i form pracy dzieci skutecznie opanowywały 

zawarte w podstawie programowej wiadomości i umiejętności. Prowadzone były zajęcia 

ogólnodostępne aktywizujące dzieci oraz zajęcia dodatkowe. Dokonano dwóch szczegółowych 

diagnoz sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności oraz gotowości szkolnej. 

Wszystkie dzieci na miarę swoich możliwości osiągnęły zadawalające wyniki.  

Dzieci prezentowały swoje osiągnięcia podczas różnych uroczystości przedszkolnych i 

szkolnych, spotkaniach z rodzicami, dziadkami, babciami. Brały udział w konkursach 

plastycznych, recytatorskich, wystawach prac plastycznych, Aktywnie uczestniczyły w życiu 

przedszkolnym oraz szkolnym biorąc udział w wycieczkach, zabawach, spotkaniach. Praca 

wychowawczyni oraz dzieci była systematycznie wspierana przez rodziców. 

W klasach I-III ocena ma charakter opisowy. W naszej placówce obowiązek szkolny realizuje 

dwoje uczniów z orzeczeniem o  potrzebie kształcenia specjalnego, jeden uczeń z orzeczeniem 

o potrzebie indywidualnego nauczania. 

Wyznacznikiem poziomu pracy szkoły  są osiągniecia uczniów w konkursach. W 2019  

powodzeniem wśród uczniów cieszyły się konkursy plastyczne organizowane przez KRUS w 

Ostrowi Mazowieckiej i Bibliotekę Publiczną w Broku.  

Szkoła  konsekwentnie uświadamia uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy 

uczniowskiej,  nagradza uczniów prezentujących kulturalne zachowanie, przestrzegających 

ustalonych norm i zasad. Zapobiega agresji fizycznej, słownej wśród uczniów poprzez działania 

profilaktyczne i naprawcze,  zachęca uczniów do podejmowania wartościowych działań, 

wspiera ich ciekawe inicjatywy np. na rzecz potrzebujących ludzi, zwierząt, środowiska 

naturalnego. 

  

PRACA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA 

     Na pracę wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą szkoły złożyła się aktywna praca 

wychowawców klas, wychowawczyni w oddziale przedszkolnym oraz pozostałych nauczycieli 

pracujących w szkole. Odbywały się imprezy i uroczystości wynikające z zaplanowanego 

kalendarza imprez, których miejscem była szkoła, klasa oraz środowisko lokalne. 
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Wychowawcy i profilaktyczny charakter tych imprez pozwolił nam kształtować pożądane 

postawy wśród naszych uczniów min. tolerancji, społecznego zaangażowania, wzajemnej 

współpracy i pomocy. 

      

W roku 2019 odbyły się m. in.: 

- apele okolicznościowe, których celem było m. in. pielęgnowanie tradycji obchodów różnych 

świąt; 

- cykliczne konkursy plastyczne i recytatorskie; 

Nauczyciele realizowali cele wychowawcze i dydaktyczne poprzez organizowanie wycieczek 

np. do Wyszkowa na koncert zespołu „SYLABA”, do Ostrowi Mazowieckiej na lodowisko do 

kina, Ugniewa do gospodarstwa agroturystycznego, Ciechanowa do Muzeum Rolnictwa.  

Wycieczki i wyjścia miały charakter dydaktyczny i wiązały się  z realizacją podstawy 

programowej. W szkole często goszczą teatrzyki, spotkania przyrodnicze. 

Bardzo dobrze układała się współpraca z rodzicami zaangażowanymi w prace na rzecz klas, 

przedszkola i szkoły. W szkole z udziałem rodziców odbyło się spotkanie z Mikołajem, 

warsztaty bożonarodzeniowe. Przedstawiciele Rady Rodziców działali aktywnie współpracując 

z dyrektorem Szkoły w zorganizowaniu Balu Karnawałowego i Andrzejkowego. Przygotowali 

także wiele poczęstunków dla uczniów i zaproszonych gości do szkoły. Bardzo dobrze  

układa się także współpraca z organem prowadzącym Szkołę oraz z Partnerami i Przyjaciółmi  

Szkoły. 

         Organ prowadzący w roku 2019 skorzystał z programu: Mazowiecki Instrument 

Aktywacji Sołectw Mazowsze 2019, co pozwoliło wzbogacić plac zabaw o nowy, ciekawy 

sprzęt, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie. To przedsięwzięcie cieszy ogromnie młodych mieszkańców wsi Kaczkowo Stare, 

jak i również osoby mieszkające w dalszym sąsiedztwie.  

           Z rządowego programu „Aktywna tablica” w salach  lekcyjnych zawieszono dwa 

monitory. Dzięki temu korzystając ze specjalnych programów lekcje są ciekawe i angażujące 

uczniów. Dzięki przychylności władz szkoła i otoczenie zyskało bardziej estetyczny i przyjazny 

wygląd. Położono część nowego chodnika, przeprowadzono mały remont łazienki, 

wycyklinowano podłogę na korytarzu szkolnym oraz naprawiono przęsła ogrodzenia 

szkolnego. 

  

Podsumowując  działalność Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym w roku 2019, 

po analizie wyników w nauce, zachowaniu, przeprowadzonych diagnoz, analizie pracy 

opiekuńczej, profilaktyczno- wychowawczej,  można stwierdzić, że szkoła obrała i realizowała 

właściwe kierunki rozwoju, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz oczekiwania nauczycieli 

i rodziców. 

Realizacja wszystkich zadań, jakich podjęła się szkoła w roku 2019 była możliwa dzięki 

wytężonej pracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, rodziców, wspieraniu i 

zrozumieniu organu prowadzącego oraz instytucji współpracujących ze szkołą. 

 

5. Biblioteka Publiczna w Broku. 

 

1) Organ izacja  B ib l iotek i  

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 
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kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 .) 

− Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 

− 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. 

1. Dotacja Organizatora – 239 000 zł. 

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którego w 2019 pozyskano 

kwotę  6000 zł. 

 Z pozyskanego dofinansowania zakupiono 267 nowości wydawniczych. 

 

3) Kadra biblioteczna 

 W 2019 roku w Bibliotece zatrudnione były dwie osoby - łącznie z dyrektorem na 

umowę o pracę na pełnych etatach. Trzecia osoba została zatrudnia w ramach stażu w okresie 

od 12.07.2019 r. do 30.11.2019 r. 

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.   

 

1) Zakupy książkowe i dary czytelników 

W 2019 roku przybyło 933 wol., z tego z zakupu  681 wol. na łączną kwotę 15000 zł. 

• Z budżetu organizatora zakupiono 414 wol. na kwotę 9000 zł. 

• Z programu  MKiDN pozyskano kwotę w wysokości 6000 zł, za którą zakupiono 267 

nowości wydawniczych.   

• Biblioteka wzbogaciła się również o 252 wol. książek otrzymanych jako dary, o wartości 

488zł.   

 

Rok 

2019 

Wartość zakupów 

w [zł] 

Ze środków 

Organizatora 

biblioteki 

Z MKiDN Dary czytelników 

9000 zł 414 wol. - - 

6000 zł - 267 wol. - 

  488 zł - - 252 wol. 

 

2) 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. 

3) Zakup czasopism 

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca (dzienniki, tygodniki, 
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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  

4811 zł. 

4) Zbiory specjalne 

Biblioteka posiada również zbiory specjalne - audiobooki. Obecnie mamy na stanie 121 

audiobooków. 

5) Obsługa czytelnicza 

➢ Użytkownicy Biblioteki i odwiedziny w ciągu roku 

Wyszczególnienie Stan liczbowy ogółem 

Użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece 1638 

Czytelnicy 462 

Odwiedziny w Bibliotece 5816 

 

 

 

➢ Struktura czytelników według wieku: 

 

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

 

22          114            45            34               17              89               61                 80 

 

 

 

➢ Struktura czytelników według zajęcia: 

 

     Osoby uczące się   Osoby pracujące        Pozostali 

  

242                     119                      101 

 

 

 

6) Wykorzystanie usług bibliotecznych 

 

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku 

Rok 2019 Na zewnątrz Na miejscu 

Książki 5904 96 

 

7) Promocja biblioteki, książki, czytelnictwa 

 Biblioteka Publiczna w Broku prowadzi szeroką działalność edukacyjno – kulturalną dla 

wszystkich grup wiekowych mającą na celu promocję wiedzy i czytelnictwa. Oferuje 

znacznie więcej, niż dostęp do książek, choć to oczywiście priorytet działalności. Biblioteka, 

jest miejscem w którym można w sposób przyjemny i ciekawy spędzić wolny czas. 

Promocja książki i biblioteki odbywa się poprzez m.in.: pogadanki, odczyty, czytanie 

baśni, spotkania autorskie, głośne czytanie, akcje i imprezy biblioteczne, organizowanie 
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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.: wystawy, wykłady, 

prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki, wyświetlanie filmów, warsztaty 

dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, kursy komputerowe, sztuki teatralne. 

 

Biblioteka Publiczna w Broku w 2019 roku zorganizowała następujące imprezy 

i wydarzenia kulturalne: 

 

1. 18 stycznia 2019 r. Lekcja biblioteczna pt. Upominek dla Babci i dziadka”  

 
2. 28 stycznia 2019 r. Ferie zimowe w Bibliotece – zajęcia plastyczne 

 
3. 30 stycznia 2019 r. Ferie zimowe - spotkanie ze Strażakami z OSP w Broku 
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4. 31 stycznia 2019 r. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków 

 
5. 1 lutego 2019 r. Bal karnawałowy w bibliotece 

 
6. 4 lutego 2019 r. Ferie zimowe – zajęcia ruchowo-taneczne 
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7. 6 lutego 2019 r. Ferie zimowe – zajęcia kulinarne 

 
 

 

8. 8 lutego 2019 r. Walentynki w Bibliotece 

 
 

 

9. 12 lutego 2019 r. – Lekcja biblioteczna -Poznajemy bibliotekę 
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10.  1 marca 2019 r. - prelekcja poświęcona Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym z Mazowsza 

 
 

 

 

11.  15 marca 2019 r. Szkolenie dla Seniorów – Aktywny Senior w świecie finansów 

 
 

12.  18 -20 marca 2019 r. „Senior w sieci - świadome korzystanie z informacji” - zajęcia dla 

Seniorów w ramach Tygodnia z Internetem  
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13.  2 kwietnia 2019 r. Spotkanie z górnikiem 

 

 
 

 

14.  3 kwietnia 2019 r. - Warsztaty wielkanocne 

 
 

 

 

15.  5 kwietnia 2019 r. – Teatralne spotkanie z bajką 
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16.  13 kwietnia 2019 r. – „Rozstrzygniecie konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną” 

 
 

 

 

17.  24 kwietnia 2019 r. – Spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem 
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18.  3 maja 2019 r. – Uczciliśmy 228. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 
19.  5 maja 2019 r. – Koncert Andrzeja Rybińskiego 

 

 
 

20.  8 maja 2019 r. -  Konkurs Ortograficzny „O Pióro Burmistrza Gminy Brok” 
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21.  9 maja 2019 r. – TYDZIEŃ BIBLIOTEK -Atrakcją żywa małpka i pokaz iluzji 

 
 

22.  14 maja 2019 r. – Spotkanie z Krzysztofem Piersą – autorem książek  

 
 

 

23.  23 maja 2019 r. – Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu ortograficznego „O pióro Burmistrza 

Gminy Brok” 
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24.  24 maja 2019 r. – Lekcja biblioteczna - Upominek na „Dzień Matki” 

 

 
25.  30 maja 2019 r. – Warsztaty ogrodnicze dla seniorów -Zakładanie ogrodu przed biblioteką 

 

 
 

26.  6 czerwca 2019 r .- Zapoznanie młodego czytelnika z Biblioteką 
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27.  7 czerwca 2019 r. – Udział w akcji masowego czytania „Jak nie czytam jak czytam” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  5 lipca 2019 r.  Wakacje w Bibliotece – warsztaty plastyczno-literackie 

 
 

 

29.  7 lipca 209 r. – Najlepsi Czytelnicy Biblioteki nagrodzeni podczas Dni Broku 
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30.  6-7 lipca 2019 r. - Organizacja imprezy masowej 41 Dni Broku i Puszczy Białej 

 
31.  11 lipca 2019 r. – Wakacje w bibliotece- warsztaty malowania toreb ekologicznych 

 
 

 

 

32.  18 lipca 2019 r. – Wakacyjne spotkanie z policjantem 
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33.  26 lipca – Wakacje w bibliotece- Warsztaty decoupage 

 

 
34.  10 sierpnia 2019 r. – Nadbużański Festiwal Folkloru i Kultury 

 
 

 

 

35.  10 września 2019 r. – Akcja „Brokowscy bibliotekarze czytają w przedszkolach” 
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36.  11 września 2019 r. – Narodowe Czytanie w Broku 

 

 
37.  24 września 2019 r. – Spektakl teatralny „Czerwony Kapturek” 

 
 

 

38.  24 września 2019 r. – Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania 
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39.  Wrzesień 2019 r. – Miesięczna wystawa poświęcona Stanisławowi Moniuszce 

 
 

 

40.  30 września 2019 r. - Cykl spotkań w ramach realizowanego projektu „O finansach...w 

bibliotece” 

 
 

 

 

41.  1 października 2019 r. – Lekcja biblioteczna „Światowy Dzień Patków” 
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42.  3 października 2019 r. -  Rozdawanie wyprawek dla dzieci w ramach akcji „Mała Książka 

Wielki Człowiek” 

 
 

 

43.  3 października 2019 r. - Lekcja biblioteczna – Zaczytana klasa 

 
 

 

44.  4 października 2019 r. – Przyrodnicza lekcja biblioteczna 
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45.  4 października 2019 r. - Noc w Bibliotece 

 

 
 

46.  4 października 2019 r. – Bank przez Internet- Projekt „O finansach w bibliotece” 

 

 
 

 

47.  5 października 2019 r. - V Rajd Rowerowy "W jak Witkacy"  
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48.  9 października 2019 r. – Przedszkolaki poznają bibliotekę 

 

 
49.  10 października 2019 r. – Wykład historyczny prof. Krzysztofa Jabłonki 

 
 

 

 

 

50.  16 października 2019 r. – Wernisaż wystawy malarstwa koła plastycznego UTW 
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51.  17 października 2019 r. – Lekcja biblioteczna z listonoszem 

 

 
52.  19 października 2019 r. – II Gminny Dzień Seniora 

 

 
 

53.  21 października 2019 r. – Rozstrzygniecie konkursu „Jan Paweł II w oczach dziecka” 
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54.  18 października 2019 r. – Płatności bezgotówkowe – projekt „O finansach w bibliotece” 

 

 
55.  24 października 2019 r. -Literacko-plastyczne spotkanie z Zuzanną Orlińską 

 

 
 

 

 

56.  25 października 2019 r. – Bezpieczne finanse w sieci -Projekt „O finansach w bibliotece” 

 
 

 

 

http://www.brok.pl/
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57.  28 października 2019 r. Dzień animacji w bibliotece 

 
 

 

58.  5 listopada 2019 r. – Obchody Dnia postaci z Bajek - Teatrzyk niespodzianką dla 

najmłodszych 

 
59.  9 listopada 2019 r. – Uroczysta premiera spektaklu „Serenada” w wykonaniu amatorska 

„dojrzała” grupa teatralna działająca od roku przy Bibliotece Publicznej w Broku 

 
 

http://www.brok.pl/
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60.   8 listopada 2019 r.- spotkanie poświęcone tematowi oszczędzania na emeryturze -Projekt 

„O finansach w Bibliotece” 

 
61.   22 listopada 2019 r. - Uroczyste podsumowanie i rozdanie certyfikatów uczestnikom 

projektu „O finansach w Bibliotece” 

 

 
 

62.  22 listopada 2019 r. – Biblioteka gościła podróżnika Leszczka Szczasnego 

 

 
 

 

http://www.brok.pl/
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63.  7 grudnia 2019 r. – Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie na „Najładniejszą 

kartkę świąteczną” 

 

 
64.  8 grudnia 2019 r. – Organizacja IX Spotkania z Mikołajem i pokaz grupy tanecznej 

działającej przy Bibliotece Publicznej w Broku 

 
 

 

 

 

 

65.  27 grudnia 2019 r. Współudział w inicjatywie budowy szopki betlejemskiej w Broku 

 
 

http://www.brok.pl/
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66.  28 grudnia 2019 r. Wspólne kolędowanie z Biblioteką oraz premiera spektaklu „O Raju” w 

wykonaniu dziecięco-młodzieżowej grupy teatralnej działającej przy Bibliotece Publicznej w 

Broku 

 

 
 

8) Promocja Biblioteki w Internecie i prasie 

Biblioteka posiada swoją oficjalną stronę internetową (www.biblioteka.brok.pl), gdzie 

zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami w bibliotece.  Został stworzony 

także fanpage biblioteki na Facebooku, w którym zamieszczane są fotorelacje z imprez i zajęć 

bibliotecznych. 

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”. 

  

9) 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: 

http://www.brok.pl/
http://www.bip.brok.pl/
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• organizujemy imprezy gminne: Dni Broku i Puszczy Białej, Spotkanie z Mikołajem, w tym 

pozyskiwanie dotacji na ten cel; 

• organizujemy Święta Narodowe- 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 fanpage Urzędu na 

Facebooku. 

 

10) Projekty 

W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Broku zdobyła dofinansowania na ciekawe projekty.  

• Etno Polska 2019 

W swoich działaniach Biblioteka Publiczna w Broku promuje także edukację regionalną. 

Organizujemy i przeprowadzamy warsztaty związane z naszą rodzimą kulturą, zajmujemy się 

lokalną tradycją i historią regionu. Przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu EtnoPolska 2019, w miesiącu sierpniu zorganizowaliśmy największy w 

regionie Festiwal Folkloru   i Kultury pod nazwą „Nasze korzenie, nasza tradycja”. To było 

prawdziwe święto folkloru  w Broku, w którym wzięły udział niemal wszystkie zespoły z 

powiatu ostrowskiego a także  z regionu Mazowsza. Na nadbużańskich błoniach plaży miejskiej 

rozbrzmiewała tradycyjna muzyka ludowa oraz pieśni folklorystyczne, a udział w nim wzięło 

aż 18 zespołów ludowych. Występom na scenie towarzyszyły także rozstawione wokół stoiska 

wystawców, którzy zaprezentowali swoje wyroby regionalne z rękodziełem ludowym, 

tradycyjnym jedzeniem i napitkiem. Oczywiście były również atrakcje dla dzieci m.in.: wesołe 

miasteczko, animacje, skręcanie baloników oraz ciekawe warsztaty edukacyjne z bibułkarstwa 

i wyklejania strojów ludowych. Ideą festiwalu była prezentacja naszego pięknego regionu, 

ukazanie wspaniałego dorobku kulturowego i niezwykłych tradycji. Wszystkie Zespoły biorące 

udział  w Nadbużańskim Festiwalu Folkloru i Kultury otrzymały pamiątkowe grawertony, a 

cztery zwycięskie zespoły wyjechały z nagrodami pieniężnymi. Projekt obejmował także 

warsztaty krawieckie z szycia strojów ludowych (szycia spódnic, bluzek, gorsetów, zapasek, 

chustek, spodni i jaków), w którym udział wzięli członkowie zespołu ludowego „Jarzębina”. 

Osoby biorące udział w zajęciach poznały historię i kompozycję stroju regionalnego Puszczy 

Białej, nabyły umiejętności w specyfice szycia stroju ludowego. Po zakończonych warsztatach 

członkowie zespołu będą mieli nowe stroje ludowe. Ponadto Zespół ludowy „Jarzębina”, który 

znajduje się pod opieką Biblioteki przeszedł profesjonalne warsztaty emisji głosu i ruchu 

scenicznego. 

• „Zakup nowości wydawniczych”  

Biblioteka Publiczna w Broku stawia przede wszystkim na zainteresowanie książką, 

staramy się zwiększać liczbę aktywnych czytelników i dajemy możliwość uczestnictwa w wielu 

spotkaniach i wydarzeniach promujących literaturę. Z dofinansowania uzyskanego z MKiDN 

w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych” zakupiliśmy wiele nowych pozycji 

książkowych. 

• "O finansach ...w bibliotece" 

Prowadzone są także cykliczne zajęcia komputerowe dla Seniorów. Dodatkowo 

pozyskany został grant z FRSI i NBP w ramach 6. edycji programu  "O finansach ...w 

bibliotece". Dzięki realizacji tego projektu przekazaliśmy naszym mieszkańcom, osobom w 

wieku 50+ umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie finansów. Dwudziestka 

kursantów uczyła się, jak korzystać z bankowości elektronicznej, jak racjonalnie planować 

swoje domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone pieniądze. 

http://www.brok.pl/
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• „Mała Książka – Wielki Człowiek” 

Zamiłowaniem do książek chcemy również zachęcić kolejnym projektem, tym razem 

naszych najmłodszych mieszkańców. Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i rodziców rozdawane 

są bezpłatne wyprawki czytelnicze. Prezenty są elementem programu „Mała Książka – Wielki 

Człowiek”. 

 

11)  Biblioteka stworzyła dla mieszkańców możliwość rozwoju kulturalnego 

− Dzięki aktywnym działaniom przy Bibliotece powstały i działają trzy grupy artystyczne. 

Grupa zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, oraz dwie grupy  - teatralne dla dzieci i 

dorosłych. 

− Ciekawą i charakterystyczną formą działalności Biblioteki są imprezy okolicznościowe, 

przygotowywane wspólnie z samorządem gminnym z okazji m.in.: Dnia Kobiet, Dnia 

Matki, Dnia Seniora. 

Biblioteka jest miejscem spotkań, nauki i rozrywki. O tym, jak ważną rolę pełni w 

środowisku nasza biblioteka świadczyć mogą także liczby: w roku 2019 zrealizowanych 

zostało  66  wydarzeń kulturalno – edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, 

średnio pięć spotkań w miesiącu, a łącznie udział w nich wzięło 3680 osób!  

Stanowimy zatem  ważny punkt na kulturalnej mapie naszej „Małej Ojczyzny”.  

 

 

6. Klub Seniora w Broku. 

Od początku 2019 roku czynnie funkcjonuje Klub Seniora. Jest to miejsce, które skupia 

grupę osób powyżej 60 roku życia z gminy Brok. 

Wyremontowane pomieszczenia przy ul. Pułtuskiej 22 pozwoliły uczestnikom na 

swobodne spędzanie czasu, odpoczynek oraz udział w wielu ciekawych zajęciach. W styczniu 

została przeprowadzona rekrutacja. Zainteresowane osoby wypełniły formularz zgłoszeniowy, 

na bazie, którego Komisja Rekrutacyjna wyłoniła 15 osób z największą liczbą punktów, które 

stały się Uczestnikami Klubu Seniora oraz 5 osób, które trafiły na listę rezerwową. Nad całą 

działalnością placówki czuwała Opiekunka Klubu. W 2019 r. Klub funkcjonował trzy razy w 

tygodniu (poniedziałki, środy i piątki /w wakacje były to czwartki/) po 6 godzin dziennie. 

Zdjęcie 1 Uczestnicy Klubu Seniora 

http://www.brok.pl/
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W 2019 roku odbyły się cykliczne zajęcia dla wszystkich Uczestników Klubu Seniora: 

- Rehabilitacja 

Liczba godzin: 324 (dwa razy w tygodniu po 8 godzin - poniedziałki i środy) 

Prowadzący zajęcia: REHABILIS sp. z o.o., Tomasz Gryczon 

Przebieg zajęć: 

Podczas tych zajęć wykonywana jest seria ćwiczeń, poprawiająca stan fizyczny seniorów. 

Dodatkowo w trakcie spotkań z rehabilitantem każdy klubowicz ma możliwość skorzystania z 

masażu, który dopasowany jest do jego potrzeb oraz indywidualnych konsultacji i bieżącego 

omówienia stanu swojego zdrowia. 

 

Zdjęcie 2 Rehabilitacja grupowa 

 

• Gimnastyka 

Liczba godzin: 60 (raz w tygodniu po 1 godzinie – piątki lub czwartki) 

Prowadzący zajęcia: Justyna Jasko 

Przebieg zajęć: 

Zajęcia z gimnastyki składały się z rozgrzewki, czyli przygotowania mięśni i stawów 

do wysiłku, ćwiczeń ruchowych usprawniających mięśnie głębokie, gimnastyki relaksacyjnej, 

ćwiczeń izometrycznych, ćwiczeń równowagi i kończącego spotkanie podstawowego 

rozciągania. 

http://www.brok.pl/
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Zdjęcie 3 Zajęcia z gimnastyki 

 

3. Nordic Walking 

Liczba godzin: 12 (raz w tygodniu w ciepłe miesiące po 1 godzinie – piątki lub czwartki) 

Prowadzący zajęcia: Justyna Jasko 

Przebieg zajęć: 

Przy sprzyjającej pogodzie odbywały się zajęcia z Nordic Walking. Wykorzystując 

piękne krajobrazy miejscowości Brok, Uczestnicy Klubu wspólnie z instruktorką wybierali się 

na spacery wzdłuż plaży miejskiej. Podczas tych zajęć Seniorzy poprawiali kondycję i 

wzmacniali mięśnie pleców, nóg, brzucha, rąk i bioder, spalali kalorie, redukowali bóle szyi i 

ramion. Nordic Walking skutecznie poprawił koordynację ruchową, zwiększył wydolność 

http://www.brok.pl/
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oddechową organizmu, pozytywnie wpłynął na nastrój oraz procesy myślowe, co przełożyło 

się na inne zajęcia. 

Zdjęcie 4 Zajęcia z Nordic Walking 

 

4. Rękodzieło, florystyka oraz ćwiczenia manualne 

Liczba godzin: 151 (raz lub dwa razy w tygodniu po 2-3 godziny – środy, czwartki lub piątki) 

Prowadzący zajęcia: Edyta Cenzer 

Przebieg zajęć: 

Podczas zajęć z rękodzieła ujawnił się artystyczny zmysł seniorów. Piękne, wykonane 

własnoręcznie, dekoracje zdobiły pomieszczenia Klubu Seniora. Wykorzystując 

okolicznościowe święta uczestnicy przygotowywali palmy wielkanocne, pisanki, stroiki 

jesienne, naszyjniki hawajskie, a nawet lampiony i świeczniki. Tematyka prac podczas tych 

zajęć wynikała z danego miesiąca. 

 

 

 

 

 

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


~ 55 ~ 
 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2019 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

 

Zdjęcie 5 Zajęcia z rękodzieła, florystyki i ćwiczeń manualnych 

5. Warsztaty fotograficzne 

Liczba godzin: 48 (raz w tygodniu po 2 godziny – środy) 

Prowadzący zajęcia: EK StudioFoto 

Przebieg zajęć: Osoby, które korzystały z oferty Klubu Seniora miały możliwość rozwijania 

swoich pasji i zainteresowań. Przykładem są warsztaty fotograficzne, umożliwiające rozwój w 

tej dziedzinie oraz podstawową naukę, rozpoczynając od analizy budowy aparatu. 

Profesjonalny sprzęt, zapewniony przez prowadzących zajęcia, z łatwością zyskał przychylność 

seniorów i odkrywał przed nimi nowe horyzonty świata fotografii. 
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Zdjęcie 6 Zajęcia fotograficzne w plenerze 

 

7. Spotkania z ekspertami z różnych dziedzin 

Liczba spotkań: 20 (dwa razy w miesiącu) 

W ciągu roku Klub Seniora odwiedzili: 

- Dyrektor Banku PKO BP w Ostrowi Mazowieckiej, 

- sierżant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, 

- kosmetyczka (specjalizacja podologia i dziedzina dłoni oraz paznokci), 

- technik ogrodnik i architekt krajobrazu, 

- instruktorka tańca, 

- instruktorka jogi, 

- stomatolog, 

- grupa ratownicza, 

- stylistka ubioru, 

- makijażystka,  

- podróżnik,  

- psycholog. 

 

http://www.brok.pl/
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Zdjęcie 7 Ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy 

 

8. Wieczorek taneczno-muzyczny Liczba wydarzeń: 6 (raz na dwa miesiące) 

Przebieg wydarzeń: 

Oprócz dbania o zdrowie fizyczne, seniorzy dużą wagę przywiązywali do dobrego 

samopoczucia psychicznego, co umożliwiły wieczorki taneczno-muzyczne, uwalniające 

ogromne pokłady endorfiny. Możliwość spędzenia kilku godzin na parkiecie w rytmie gorących 

przebojów współczesnych, sprawiała, że uczestnicy sami wcześniej przygotowywali przekąski 

i zapraszali swoich najbliższych na wspólną potańcówkę. 

http://www.brok.pl/
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Zdjęcie 8 Wspólna zabawa podczas jednego z wieczorków taneczno-muzycznych 

 

9. Spotkania z dietetykiem 

Liczba zajęć: 4 

Prowadzący zajęcia: Adam Kuczyński 

Przebieg zajęć: 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z dietetykiem. Była to doskonała 

okazja do zwiększenia wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, dbania o regularność 

posiłków, stosowania odpowiedniej diety, a także poznania domowych sposobów na pyszne i 

bogate w witaminy koktajle. Często spotkania te przybierały formę warsztatów. Uczestnicy 

robili ciasteczka owsiane, tzw. „kulki mocy”, soki ze świeżych warzyw i owoców, oraz 

smaczne i zdrowe sałatki. 

http://www.brok.pl/
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Zdjęcie 9 Wspólne przyrządzanie koktajli 

10. Spotkania z psychologiem Liczba zajęć: 4 

Prowadzący zajęcia: OST-MED. SP. Z O.O. Magdalena Kopańska-Tobiasz 

Przebieg zajęć: 

Zajęcia skupiły się wokół typowej integracji, ćwiczeń stymulujących funkcje 

językowe i inne procesy poznawcze, komunikacji interpersonalnej oraz asertywności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 10 Warsztaty z psychologiem 
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11. Festyn Integracyjny Aktywny Senior 

Liczba wydarzeń: 1 (raz w roku) 

Przebieg wydarzenia: 

We wrześniu Uczestnicy wyszli poza mury Klubu Seniora i przenieśli się do lokalnej 

agroturystyki. Seniorzy mieli możliwość zaproszenia osób towarzyszących oraz specjalnych 

Gości. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego przywitania i przyjęcia drobnych 

upominków od delegacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostrowi Mazowieckiej. Całe 

przedsięwzięcie prowadził wodzirej, który cieszy się ogromną popularnością w naszym 

regionie. Wszyscy bawili się znakomicie. Tańce trwały bez przerwy. Wszyscy Uczestnicy 

korzystali z grilla, który był główną atrakcją tego wieczoru. Nie zabrakło także występów. 

Klubowiczki zaprezentowały Gościom specjalnie przygotowany na tę okoliczność układ 

taneczny, który przygotowywały od kilku miesięcy na zajęciach tanecznych. Zaśpiewały 

również piosenkę kabaretową, którą ćwiczyły w wolnych chwilach w Klubie. 

Zdjęcie 11 Pokaz taneczny Seniorek 

 

12. Kino plenerowe 

Liczba wydarzeń: 2 (dwa razy w roku) 

Przebieg wydarzenia: 

Kino plenerowe jest jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji, z której można 

skorzystać latem. Seanse pod chmurką dostępne są dla wszystkich i to całkowicie za darmo. 

Klub Seniora w Broku zorganizował takie wydarzenie na placu przy Bibliotece Publicznej. W 

programie znalazły się dwa filmy. Była to polska komedia romantyczna „Jeszcze raz”. 

Natomiast w kolejnym terminie widownia zgromadziła się na amerykańskim dramacie 

romantycznym „Twój na zawsze”. Odbiór kina plenerowego w Broku był bardzo pozytywny. 

http://www.brok.pl/
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Mieszkańcy oraz przyjezdni cieszyli się, że mogli skorzystać z nowoczesnej formy spędzania 

czasu wolnego. A sami organizatorzy – Seniorzy – byli dumni, ponieważ przy okazji kina 

mogli podzielić się ze wszystkimi jak spędzają czas w Klubie, ponieważ przed seansami 

zostały wyświetlone zdjęcia, ukazujące ofertę zajęć oraz pozostałe atrakcje w Klubie. 

 

Zdjęcie 12 Pokaz kina plenerowego 

 

 

13. Spotkania świąteczne 

Liczba wydarzeń: 2 (dwa w ciągu roku) 

Przebieg wydarzeń: 

Pierwsze spotkanie świąteczne, to tzw. „Jajeczko” z okazji świąt Wielkiej Nocy. W dniu 

wydarzenia już od rana kuchnię opanowały Panie, które same przyrządziły ucztę i pyszne 

smakołyki. Bogato zastawione stoły zachęcały nie tylko wyglądem, ale również i zapachem. 

Wyborna ryba w pomidorach oraz liczne sałatki dogodziły wszystkim podniebieniom. Już 

następnego dnia Panie wymieniały się przepisami i umawiały się na wspólne gotowanie. 
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Zdjęcie 13 Przygotowywanie posiłków 

W grudniowy przedświąteczny piątek zebrali się wszyscy Uczestnicy Klubu Seniora, a 

także zaproszeni na tę uroczystość Goście. Spotkanie świąteczne rozpoczęło się od przywitania 

i wprowadzenia w tematykę przez Pana Burmistrza. Następnie, wszyscy podzielili się 

opłatkiem, życząc sobie pogodnych i spokojnych Świąt spędzonych w gronie najbliższych 

osób. Spotkanie dopełniła wieczerza, która została przygotowana przez lokalną restaurację. 

Ryba po grecku, śledzie, karp, pierogi, krokiety, barszcz czerwony i kapusta wigilijna, to 

przysmaki, które zapełniły świąteczny stół. Nastrój dopełniły również dekoracje zrobione przez 

Seniorów na zajęciach manualnych. Wszyscy cieszyli się ze spotkania w tak miłym gronie. 

 

Zdjęcie 14 Spotkanie opłatkowe 
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14. Warsztat Modny Senior 

Liczba wydarzeń: 1 (raz na rok) 

Przebieg wydarzenia: Warsztat składał się z dwóch spotkań. Podczas pierwszego stylistka z 

Akademii Stylu wspólnie z Uczestnikami wybrała kreacje do finałowej sesji zdjęciowej „Na 

czerwonym dywanie”. Wcześniej Seniorzy otrzymali wytyczne, co należy przynieść ze swojej 

garderoby. Królowały kolorowe kapelusze, szale typu boa, korale, biżuteria, klipsy, broszki, 

rękawiczki, kabaretki i cekinowe kreacje. Każdy Uczestnik miał czas, żeby usiąść ze stylistką 

i na spokojnie omówić swój ubiór, a także dobrać odpowiednie dodatki. 

 

Zdjęcie 15 Finał sesji "Na czerwonym dywanie" 

 

15. Wyjazdy kulturalne 

Liczba wydarzeń: 6 (jeden na dwa miesiące) 

Uczestnicy Klubu Seniora wybrali się do: 

- Teatru Scena Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej, 

- kina Ostrovia w Ostrowi Mazowieckiej, 

- Teatru Komedia w Warszawie, 

- Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej, 

- kina w Wyszkowie, 

- warszawskiego Teatru Capitol. 
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Zdjęcie 16 Uczestnicy Klubu Seniora z twórcami spektaklu w Starej Elektrowni 

16. Wyjazdy całodniowe 

Liczba wydarzeń: 4 (4 w ciągu roku) 

Uczestnicy Klubu Seniora wybrali się do: 

- Ziołowego Zakątka w Korycinach, 

- Tykocina, 

- Warszawy na Ogólnopolską Paradę Seniorów, 

- Wilanowa. 

Zdjęcie 17 Udzielanie wywiadów podczas Ogólnopolskiej Parady Seniorów 
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17. Opaski życia  

Liczba wydarzeń: 1 Przebieg wydarzenia: 

 

Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie połączone z przeszkoleniem użytkowania 

opasek życia, tzw. teleopieki. System teleopieki podnosi jakość świadczonych usług przez 

jednostkę, zwiększa poczucie bezpieczeństwa podopiecznych oraz optymalizuje pracę 

opiekunów. Dzięki automatyzacji pomiarów medycznych oraz funkcjom detekcji upadku 

system sam informuje opiekuna o konieczności podjęcia reakcji. Przycisk SOS dodatkowo 

wzmacnia bezpieczeństwo użytkownika opaski teleopieki. Opaka zapewnia szybką reakcję na 

sytuacje alarmowe (sos, upadek), zapobiega nieświadomym oddaleniem podopiecznych z 

ośrodka bądź z domu, przypomina o zażyciu leków czy lokalizuje użytkownika. Każda z Pań 

otrzymała taką opaskę, która pomoże w codziennym funkcjonowaniu i dodatkowo wspomoże 

przy zagrożeniu życia. 

Zdjęcie 18 Spotkanie poświęcone opaskom życia 

 

Życie codzienne Klubu rozkwitło. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. 

Dodatkowo, został założony specjalny kalendarz, w którym zaznaczany był dzień imienin 

wszystkich Uczestników. Z tej okazji Solenizant, w dniu swojego święta, został obdarowany 

gromkim „Sto lat” oraz drobnymi słodkościami. 

 

Wszystkie inicjatywy, które były podejmowane w ramach Klubu Seniora sprawiły, że 

wśród mieszkańców Broku umocniło się poczucie przynależności do małej społeczności, 

tętniącej nowym życiem i dużymi pokładami energii. 
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7. Współpraca z innymi jednostkami, instytucjami i społecznościami samorządowymi. 

 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Broku. 

Na terenie Gminy Brok działa jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.   

OSP Brok funkcjonuje w następującej strukturze organizacyjnej: 

a) Zarząd OSP 

Prezes - Andrzej Domasik 

Naczelnik 

i Z-ca Prezesa  
- Dariusz Brzostek 

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)   

 

W roku 2019 OSP w Broku uczestniczyła 59 razy w akcjach ratowniczo – gaśniczych:  

- w gaszeniu pożarów 10 razy (poza terenem gminy 4 razy), 

- w likwidacji miejscowych zagrożeń 36 razy (poza terenem gminy 1 raz), 

- w organizowanych przez PSP ćwiczeniach OSP 1 raz, 

- alarmy fałszywe 2 razy.  

 W porównaniu do roku 2018 nastąpił spadek liczby wyjazdów do akcji ratowniczo – 

gaśniczych: 

- pożarów 11 

- miejscowych zagrożeń 20.  

 

Stan i zakres wyszkolenia na rok 2019  

Ilość druhów wyszkolonych: 

- 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, 

- 8 druhów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- 7 druhów z zakresu wyszkolenia naczelników OSP, 

- 16 druhów z zakresu wyszkolenia dowódców OSP, 

- 8 druhów z zakresu wyszkolenia w komorze dymowej. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Broku w roku 2019 zakupiła: 

1) Z dotacji celowej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie 

gotowości bojowej OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w 

kwocie 7.710 zł:  

- hełmów strażackich 4 szt. 

- ubranie specjalne 1 szt. 

2) Z dotacji Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na wyposażenie 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 18.400 zł; środków własnych OSP 

w wysokości 1.100 zł; środków Gminy Brok w wysokości 1.000 zł: 

- kombinezon do pracy w wodzie 2 szt. 

- radiotelefon 2 szt. 

- latarka – 5 szt. 

- defibrylator 1 szt. 

 

3) Z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 2x 5.000 zł; 

środków własnych OSP w Broku w wysokości 436 zł: 

- mundur wyjściowy OSP kpl 4 sztuki 

- projektor multimedialny 1 szt. 

- bieżnia 1 szt. 

- atlas z wyposażeniem 1 szt. 

 

 

Największym problemem OSP w Broku w 2019 r. i obecnie są starzejące się wozy bojowe, 

które pomimo stałej konserwacji i naprawom nie zapewniają już w 100% gotowości bojowej. 

Stanowi to poważny problem zarówno dla jednostki jak i dla bezpieczeństwa mieszkańców 

Miasta i Gminy Brok.  

 

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 2019 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 byli w każdy czwartek  

w godz. 1600-1800.  

W 2019 r. Dzielnicowym w Gminie Brok był sierż. Marcin Głowacki. 
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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 2019 r. przedstawicielem 

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

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji 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. 

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. 

 

Budżet Gminy Brok na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr II/8/2019 Rady Gminy w Broku 

w dniu 28 grudnia 2018 r. W 2019 r. podjęto pięć uchwał zmieniających uchwałę budżetową 

oraz jedenaście zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Budżet Gminy  

za 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.506.867,78 zł, przy planowanym 

deficycie w kwocie 147.481,08 zł. 

Po stronie przychodów budżetu wprowadzono wolne środki z wykonania budżetu roku 2018 

w kwocie 917.909,08 zł. 

Rozchody budżetu wyniosły 770.428,00 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 pn. ”Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok” -

200.000,00 zł, 

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu roku 2018 -

250.000,00 zł. 

Gmina spłaciła również 61.180,84 zł należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 13.763.067,76 zł, w tym: 

1) dochody bieżące wykonano w kwocie 13.611.531,88 zł, w tym: 

−dochody z subwencji ogólnej wyniosły 4.194.226,00 zł, 

−dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wyniosły 4.879.145,33 zł, 

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

(PIT)wyniosły  1.897.762,00 zł, 

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

(CIT)wyniosły 4.775,05 zł, 

−dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.647.525,96 zł, 

- pozostałe stanowiły kwotę 988.097,54 zł, 
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2) dochody majątkowe wyniosły 151.535,88 zł, w tym: 

- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły  5.784,00 zł, 

- z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły   

2.508,74zł, 

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniosły  

143.243,14 zł. 

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 12.256.199,98 zł, z tego: 

wydatki bieżące stanowiły kwotę 12.058.463,91 zł a wydatki majątkowe wyniosły 197.736,07 

zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 1,6 %. Różnica między 

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2018 r. wyniosła  1.553.067,97 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 2019 wyniosły  

1.654.348,86 zł. 

Zadłużenie Gminy Brok na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło ogółem 1.725.195,00 zł  

i dotyczyło zadłużenia wobec: 

 -WFOŚiGW z tyt. zaciągniętych pożyczek – 201.695,00 zł, 

-NFOŚiGW z tyt. zaciągniętej pożyczki – 273.500,00 zł, 

-Banku Spółdzielczego z tyt. zaciągniętych kredytów –1.250.000,00 zł. 

Dług Gminy stanowił 12,5% wykonanych dochodów. 

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

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

koniec 2019 r. wyniósł 5,06%. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Brok na lata 2019-2022 

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 2019 rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Szczegółowe 

sprawozdanie Burmistrza Gminy Brok z dnia 17 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy 

Brok za 2019 rok opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brok. 

  

 

Stawki podatkowe w gminie Brok obowiązujące w 2019 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 

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 
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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 2113 

Ilość wysłanych upomnień 251 

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 19 

 

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.), jeżeli nie stanowią własności innych podmiotów. 

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 gminy. Majątek nieruchomy gminy można podzielić na grunty, obiekty budowlane  

i pozostałą infrastrukturę: wodociągi, sieci kanalizacyjne i drogi.  

 

 Gmina Brok posiada 110,5 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 16.829.621 zł. 

         Możemy tu wyróżnić: 

- 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.  8,7 ha           - o wartości   3.211.000 zł. 

- tereny  rekreacyjne       - pow. 13,5 ha           - o wartości   3.220.200 zł.  

- grunty  pozostałe          - pow. 10,5 ha           - o wartości   2.497.458 zł. 

 

 Ogółem obiekty budowlane i infrastrukturalne oszacowane są na ok. 30 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 w Bojanach i Laskowiźnie, budynek Straży Pożarnej 

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

wraz z wyposażeniem, zabudową towarzyszącą i urządzeniami infrastruktury technicznej, 

budynki gospodarcze, garażowe, baza sprzętu referatu komunalnego z zabudową oraz 

infrastrukturą techniczną, szalet miejski w Broku, pozostała infrastruktura techniczna: 

wodociągi na terenie miasta  i gminy, kanalizacja sanitarna w Broku, stacja wodociągowa  
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w Bojanach, studnie głębinowe w Kaczkowie Starym, stacja uzdatniania wody w Broku, 

oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą, stacje transformatorowe w Broku przy ul. Pułtuskiej i 

na osiedlu „Ludwinowo”, składowisko odpadów – w trakcie likwidacji, 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 Radzie Gminy w Broku, 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 2019 r.: 

 

 W 2019 r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów                    

(t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo 

własności na rzecz wieczystych użytkowników działek przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe - łącznie o powierzchni 1,4127 ha. Właściciele działek przez okres 20 lat będą 

wnosić opłatę przekształceniową.   

 W użytkowaniu wieczystym pozostały 32 działki letniskowe, usługowe i rolne.  

 

VI. Działalność inwestycyjna. 

 W roku 2019 przeznaczono z budżetu Gminy na wydatki majątkowe kwotę  

197736,07 zł, co stanowi 1,6 % ogółem poniesionych wydatków. 

Na realizację inwestycji do budżetu Gminy wpłynęły środki  z budżetu Województwa 

Mazowieckiego 66080,00 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 - 405942,50 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 7598,04 zł. Podpisano również umowy 

na dofinansowanie w ramach środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW 2014-2020 – 1930763,00 zł.   

 

 

Rewitalizacja basenu portowego 

W dniu 5 marca 2019 r. w Warszawie Burmistrz Miasta i Gminy Brok podpisał umowę                           

o dofinansowanie realizacji zadania  pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu  

Pozyskane środki zewnętrzne

PROW Budżet WM RPO WM WFOŚiGW

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


~ 72 ~ 
 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2019 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

nad rzeką Bug w Broku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Projekt zakłada wykonanie prac związanych z pogłębieniem basenu portowego przy 

Promenadzie w Broku oraz uporządkowaniem terenu. W ramach zadania planowane jest 

również  wykonanie pomostu rekreacyjnego oraz pomostu do cumowania kajaków, 

oświetlenie terenu, wykonanie zadaszonych miejsc odpoczynku oraz ustawienie małej 

architektury. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 998776,11 zł, otrzymane 

dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 500 000 zł. W roku 2019 rozpoczęto 

postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Inwestycja realizowana 

będzie w roku 2020.  

 

Projekt „Zagospodarowania przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku” 

Kolejne ulice z nową nawierzchnią 

Dzięki pozyskanym środkom unijnym w latach 2020-2021 kolejne ulice w Broku zyskają 

nową nawierzchnię. W dniu 7 maja 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie 

realizacji inwestycji przebudowy ulic na terenie miasta Brok. W ramach zadania na ul. A. 

Mickiewicza, ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Wł. Reymonta 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).   

Trzy granty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

Podobnie jak w roku ubiegłym, w roku 2019 Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego uruchomił Mazowiecki Program Aktywizacji Sołectw. W ramach 

Programu  złożone zostały trzy wnioski o dotację w wysokości łącznie 30 000 zł. Dotacje 

stanowiły 50 % kosztów wykonania zadań. Dzięki pozyskanym funduszom  świetlica 

wiejska przy ul. Czuraj w Broku zyskała nowe łazienki oraz parking przed budynkiem. 

Całkowity koszt realizacji zadania w sołectwie Czuraj wyniósł 22 256,29 zł.   
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W ramach Programu pozyskane zostały również fundusze na zagospodarowanie zieleni  

na Placu Kościelnym w Broku. Dotacja pozwoliła na wykonanie instalacji nawadniającej 

oraz  urządzenia na nowo trawników.  Na realizację zadania wydatkowano kwotę 23 341,00 zł. 

Otrzymane środki pozwoliły na urządzenie przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym 

placu zabaw dla dzieci. Koszt wyposażenia placu zabaw oraz wykonania chodnika przy Szkole 

stanowił kwotę 21955,15 zł. 

 

Dofinansowanie na nowoczesną pracownię językową  

W sierpniu br. w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku urządzona została 

nowa pracownia językowa. Dotację w wysokości 36 080,00 zł pozyskano w ramach 

Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Koszt 

całkowity pracowni wyniósł  55 785,95 zł.  W sali stworzono 26 stanowisk uczniowskich 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy. Do pracowni zakupiono nowe meble i 

tablicę multimedialną.  

Budowa PSZOK-u  

Gmina Brok posiada podpisaną umowę o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w miejscowości Brok w ramach działania 5.2 Gospodarka odpadami 

typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punków Selektywnego Zbierania 
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Odpadów Komunalnych,  RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ciągu 

całego roku 2019 prowadzone było przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie  w związku 

z wniesionym odwołaniem od wydanej przez Starostę Ostrowskiego decyzji o pozwoleniu na 

budowę, co uniemożliwiło podjęcie jakichkolwiek działań związanych z realizacją inwestycji. 

Utylizacja azbestu 

W sierpniu 2019 r. wykonano zadanie związane z usuwaniem wyborów azbestowych z terenu 

gminy. Koszt całkowity zadania wyniósł 15196,09 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiła 7598,04 zł, tj. 

50% kosztów ponieśli właściciele nieruchomości z których odebrano odpady. Łącznie usunięto 

z terenu gminy Brok 42 tony azbestu.  

Projekt – „Gmina Brok przyjazna Seniorom” 

Zgodnie z podpisaną umową w roku 2019 realizowany był projekt współfinansowany 

ze środków unijnych „Gmina Brok przyjazna Seniorom”. W styczniu przeprowadzona została 

rekrutacja do Klubu Seniora w Broku. W ramach pozyskanych środków unijnych zakupione 

zostało wyposażenie Klubu: meble, sprzęt AGD i RTV, urządzenia do ćwiczeń. Prowadzone 

również były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 5 osób. Łącznie w roku 2019 

wydatkowano na cele projektu: 292.211,46 zł, otrzymane środki dotacji wyniosły 

405952,50 zł. Projekt kontynuowany będzie w roku 2020. 

Oprócz opisanych wyżej zadań, prowadzone również były działania w celu pozyskania dotacji 

z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę boiska sportowego na terenie Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz remont sali w strażnicy OSP w Broku. 

Niestety ze względu na ograniczoną ilość środków nie udało nam się pozyskać funduszy                        

na powyższe działania.  

Czyniono również starania o pozyskanie dofinansowania  na rozbudowę systemu kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Broku. W dniu 13 września 2019 r. złożony został 

wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru dla operacji typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” z PROW 2014-2020. Niestety ze względu na ograniczoną pulę funduszy 

przeznaczonych na dotacje otrzymaliśmy odmowę przyznania pomocy. O kolejności 

przyznania środków decydują warunki określone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa                            

i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”. Wśród warunków znajdują się takie kryteria m.in. jak: podstawowy dochód 

podatkowy gminy, średnia stopa bezrobocia, wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania 

gminy, ilość miejscowości na terenie gminy, średnia gęstość zaludnienia. Na wysokość 

powyższych wskaźników Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.  

 

VII. Gospodarka komunalna. 

 

 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Referat Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy w Broku 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 
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Stacje uzdatniania wody     2 

Długość zbiorczej sieci wodociągowej   37,92 km 

Ilość przyłączy wodociągowych   1222 szt. 

Pobór wody z SUW w Broku   131 767 m³ 

Pobór wody z SUW w Bojanach       8 133 m³ 

 

Sołectwa posiadające sieć kanalizacyjną  1 

Miejska oczyszczalnia ścieków   1 

Długość zbiorczej sieć kanalizacyjnej  10,82 km 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych   318 szt. 

Indywidualne oczyszczalnie ścieków   29 szt. 

Szamba przydomowe     532 

Ilość ścieków odebranych     46 031 m³ 

w tym dowożonych       9 886 m³ 

 

 W roku 2019 wykonano kilkanaście przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

 Planowane są dalsze inwestycje z zakresu gospodarki wodnościekowej. Opracowana 

została dokumentacja projektowa na budowę 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 oraz ul. Gościniec Ostrowski. 

 

2) Gospodarka odpadami 

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

1 lipca roku 2013 gminy zostały obarczone zadaniami 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 zostały nieruchomości letniskowe. Od początku system przyjęty w gminie Brok 

zakładał segregację odpadów u źródła. 

 

 W roku 2019 stawki miesięczne za odbiór segregowanych odpadów komunalnych 

pobierane od gospodarstwa domowego podzielono na następujące kategorie: 

gospodarstwo liczące 5 i więcej osób      40,00 zł 

gospodarstwo liczące 3-4 osoby    30,00 zł 

gospodarstwo liczące 2 osoby    20,00 zł 

gospodarstwo  jednoosobowe    10,00 zł 

 Ryczałt roczny od budynku letniskowego wynosił  120,00 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 stawek ustalonych dla odpadów segregowanych 

 Z uwagi na rozwiązanie w listopadzie 2019 r. przez ZGKiM w Małkini Górnej 

obowiązującej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, konieczne było 

natychmiastowe podjęcie działań dot. znalezienia nowej firmy świadczącej takie usługi. 

W grudniu 2019 r. w/w usługi wykonywane były przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej. 
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W roku 2019 na terenie gminy Brok zebrano następujące ilości odpadów komunalnych 

(informacja wskazana na podstawie danych ujętych w składanych sprawozdaniach przez 

ZGKiM w Małkini Górnej za I półrocze 2019 r. oraz w oparciu o dane szacunkowe 

 za II półrocze 2019 r.): 
 

Rodzaj odpadów6) 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych7) [Mg] 

Opakowania z papieru i tektury 15,828 

Opakowania z tworzy sztucznych 64,888 

Zmieszane odpady opakowaniowe 17,812 

Opakowania ze szkła 38,003 

Niesegregowane odpady komunalne 398,491 

Odpady wielkogabarytowe 8,980 

Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach -ex. Popiół z palenisk domowych 
5,518 

Odpady ulegające biodegradacji 7,140 

Zużyte opony 2,750 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i 4,781 

SUMA 564,190 

 

3) Utrzymanie czystości obiektów użyteczności publicznej 

  Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Brok w roku 2019 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: 

- budowa nawodnienia na skwerze przy Placu Kościelnym w Broku, pozwalającym na 

utrzymanie trawników i rabat kwiatowych w pięknej zielonej scenerii, 

- posadzenie drzewka świerkowego choinki, przed ratuszem miejskim, 

- wykonanie remontu chodnika z płyt chodnikowych 35x35x5 na ulicy Brzostowej, 

- skruszenie gruzu betonowego wykorzystywanego na podbudowę remontu ulic; 

- dokonano naprawy dróg gminnych i dojazdowych do pól, 

- na terenie miasta wykonano kilkanaście przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych w celu 

poprawy infrastruktury technicznej i sanitarnej miasta, 

- wybudowano parking z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej na ul. Czuraj, wraz z 

wykonaniem przyłącza wodociągowego i montażu zbiornika do odbioru ścieków, 

- rozbiórka budynków gospodarczych na działce przy Placu Kościelnym 6, wraz z 

uporządkowaniem terenu, 

-  w 2019 roku Referat wykonał odwodnienia dróg gminnych, poprzez budowę i odmulenie 

rowów przydrożnych, usunięcie zbędnych drzew i krzewów łącznie z wyrównaniem poboczy, 

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

budynków gminnych, 

- na bazie Referatu Gospodarki Komunalnej dokonano niezbędnych napraw maszyn i sprzętu 

służącego do obsługi komunalnej miasta i gminy. 
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VIII. Realizacja uchwał Rady Gminy w Broku. 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. w sposób 

określony uchwałami.  

W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie  

z planem pracy Rady przyjętym uchwałą Nr II/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Wypełniając 

dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku. Rada Gminy obradowała na 

 6 sesjach zwyczajnych i podjęła 57 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.  

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Burmistrz Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy  

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw 

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 

Opis wykonania (przebieg 

realizacji np. podjęte akty 

wykonawcze, przyczyny braku 

efektywności) - wnioski 

Uchwała 
Obowiązująca- 0 

Nieobowiązująca

-N 

Uwagi 

1. Uchwała 

Nr III/22/2019  

z dnia 

29 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2019 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r., poz. 4480). 

O  

w 2019 r. 

.  

2. Uchwała  

Nr III/23/2019  

z dnia 29 marca 

2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019 – 2022. 

Uchwała weszła  w życie z dniem 

podjęcia.  

O 

w 2019 r. 

 

 

3. Uchwała 

Nr III/24/2019  

z dnia  

29 marca 2019 r.  

 

w sprawie wyboru przedstawiciela 

do Zgromadzenia 

Międzygminnego Związku 

„Ziemia Ostrowska”. 

   

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia.  

O  
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4. Uchwała  

Nr III/25/2019  

z dnia  

29 marca 2019 r.  

 

w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 2019 r. poz., 4494). 

O  

5. Uchwała 

Nr III/26/2019 

z dnia  

29 marca 2019 r.  

 

 w sprawie funduszu sołeckiego. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O 

w 2020 r. 

 

6.  Uchwała 

Nr III/27/ 2019 

z dnia  

29 marca 2019 r.  

 

zmieniająca uchwałę 

 Nr V/25/2015 z dnia 30 marca 

2015 r. w sprawie określenia 

warunków udzielenia bonifikaty 

od opłat z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Brok i wysokości stawki 

procentowej tej bonifikaty. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 4495). 

O  

7. Uchwała  

Nr III/28/2019 

z dnia  

29 marca 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie trwałego zarządu 

nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Brok. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O  

8. Uchwała  

Nr III/29/2019 

z dnia  

29 marca 2019 r.  

 

w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody. 

 

 Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r., poz. 4496). 

O  

9. Uchwała  

Nr III/30/2019 

 w sprawie zmiany 

rozporządzenia nr 13 Wojewody 

O  
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z dnia  

29 marca 2019 r.  

 

 

Mazowieckiego z dnia 26 lutego 

2008 r. w sprawie pomników 

przyrody położonych na terenie 

powiatu ostrowskiego(Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 29, poz. 1069) 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 4498). 

 

10. Uchwała 

Nr III/31/2019 

z dnia  

29 marca 2019 r.  

 

 

w sprawie zmiany rozporządzenia 

nr 13 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie 

pomników przyrody położonych 

na terenie powiatu ostrowskiego 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 29, poz. 

1069) 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r., poz. 4842). 

O  

 

 

11. Uchwała  

Nr III/32/2019 

z dnia  

29 marca 2019 r. 

  

w sprawie ustalenia stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., 

poz. 4498). 

O  

12. Uchwała  

Nr III/33/2019 

z dnia  

29 marca 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Brok w 2019 r.”. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

O  

w 2019 r.  
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13. Uchwała  

Nr IV/34/2019  

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej 

gminy Brok za rok 2018. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia.  

O  

14. Uchwała 

Nr IV/35/2019  

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie rodzaju świadczeń 

przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej oraz 

warunków i sposobów ich 

przyznawania dla nauczycieli 

szkół i przedszkola prowadzonych 

przez Gminę Brok. 

 

 Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 7413). 

O  

15. Uchwała  

Nr IV/36/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli oraz maksymalnej 

kwoty dofinansowania w 2019 r. 

za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w gminnych 

jednostkach oświatowych 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r., poz. 7414) 

O  

w 2019 r. 

 

16. Uchwała  

Nr IV/37/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia uchwały  

Nr VIII/38/1990 Rady Gminy i 

Miasta w Broku z dnia 15 grudnia 

1990 r. 

 Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 7415). 

O  

17. Uchwała  

Nr IV/38/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Bojany. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

O  
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ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 7416). 

18. Uchwała  

Nr IV/39/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Brok. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 7417). 

O  

19. Uchwała  

Nr IV/40/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Brzostowa. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

7418). 

O  

20. Uchwała  

Nr IV/41/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Czuraj. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

7419). 

O  

21. Uchwała  

Nr IV/42/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Kaczkowo Nowe. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 7420). 

O  

22. Uchwała  

Nr IV/43/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Kaczkowo Stare. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

O  
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ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 7421). 

23. Uchwała  

Nr IV/44/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statut 

Sołectwa Laskowizna 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., 

poz. 7422). 

O  

24. Uchwała  

Nr IV/45/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Stare Miasto. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 7423). 

O  

25. Uchwała  

Nr IV/46/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Zamoście. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 7424). 

O  

26. Uchwała  

Nr IV/47/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Brok na lata 

2019 – 2023. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

 

O  

27. Uchwała 

Nr IV/48/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Brok. 

 

O  
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 Uchwała weszła w życie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 7425). 

28.  Uchwała  

Nr IV/49/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie 

Gminy Brok, warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

 

Uchwała podlegała ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

i weszła w życie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 7426). 

O  

29. Uchwała  

Nr IV/50/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Brok. 

 

 Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu w 

sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie gminy.  

O  

30. Uchwała  

Nr IV/51/2019 

z dnia  

31 maja 2019 r.  

. 

w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Brok  

lub jej podległym jednostkom  

oraz warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga 

będzie stanowić pomoc publiczną 

oraz wskazania organu lub osób 

uprawnionych  

do udzielania ulg 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą 

O  
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obowiązującą do dnia 30 czerwca 

2021 r (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 7427). 

31. Uchwała  

Nr V/52/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r. 

. 

w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gminy Brok wotum 

zaufania 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O  

32. Uchwała  

Nr V/53/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Gminy Brok za 2018 r. oraz 

sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Brok za 2018 r. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O  

33. Uchwała  

Nr V/54/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r. 

 

 w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gminy Brok 

absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 r. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O  

34. Uchwała  

Nr V/55/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r. 

 

 w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych na drzewach 

pomnikach przyrody 

stanowiących zadrzewienie 

przykościelne. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O  

35. Uchwała  

Nr V/56/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r. 

 

 w sprawie wprowadzenia, 

ustalenia wysokości stawek oraz 

wyznaczenia inkasenta poboru 

opłaty targowej. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

8652). 

N Uchwała nr 
16.240.2019 

Kolegium 

Regionalnej 
Izby 

Obrachunko

wej w 
Warszawie z 

dnia 

22.07.2019 r. 
– orzeczenie 

o 

nieważności 
uchwały 

36. Uchwała  

Nr V/57/2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia gminnego 

wieloletniego programu 

O  
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z dnia  

28 czerwca 2019 r.  

 

osłonowego „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 -2023. 

 

 Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego,  

z mocą obowiązującą od dnia  

1 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 8689). 

37. Uchwała  

Nr V/58/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r. 

 

 

 w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego 

uprawniającego doświadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej 

w formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku i żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 – 2023. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, 

z mocą obowiązującą od dnia  

1 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

8653). 

O  

38. Uchwała  

Nr V/59/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r.  

 

 w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 – 2023. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z 

mocą obowiązująca od dnia 

1 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

8654). 

 

O  
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39. Uchwała  

Nr V/60/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r.  

 

w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Brok 

oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych  

od dnia 1 września 2019 r. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

 z 2019 r., poz. 8655).  

O  

40. Uchwała  

Nr V/61/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r.  

 

 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2019 r. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 2019 r., poz. 8656). 

O  

w 2019 r. 

 

41. Uchwała  

Nr V/62/2019 

z dnia  

28 czerwca 2019 r.  

 zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brok na lata 

2019 – 2022. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O  

w 2019 r.  

 

42. Uchwała  

Nr VI/63/2019 

z dnia  

27 września 2019 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2019 r. 

 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

11630). 

O  

w 2019 r.  

 

43. Uchwała  

Nr VI/64/2019 

z dnia  

27 września 2019 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Brok. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

O  
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Województwa Mazowieckiego, 

 z mocą obowiązującą od dnia  

1 września 2019 r (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., 

 poz. 11631). 

44. Uchwała  

Nr VI/65/2019 

z dnia  

27 września 2019 r. 

 

 w sprawie ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia dla osób 

bezdomnych. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

11632).   

O  

45. Uchwała  

Nr VI/66/2019 

z dnia  

27 września 2019 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Brok.  

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 11633). 

O  

46. Uchwała  

Nr VI/67/2019 

z dnia  

27 września 2019 r.  

 

w sprawie wprowadzenia i 

ustalenia wysokości stawek oraz 

wyznaczenia inkasenta poboru 

opłaty targowej. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 11634). 

O  

47. Uchwała  

Nr VI/68/2019 

z dnia  

27 września 2019 r.  

w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O  

48. Uchwała  

Nr VII/69/2019 

 w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania ze świetlic wiejskich 

będących własnością Gminy 

O  
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z dnia  

9 grudnia 2019 r.  

 

Brok, sposobu ustalania opłat  

za korzystanie z nich oraz 

powierzenia Burmistrzowi Gminy 

Brok uprawnienia do stanowienia  

ich wysokości. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływnie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

15088). 

49. Uchwała  

Nr VII/70/2019 

z dnia 

9 grudnia 2019 r.  

 

 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2019 r. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 15089). 

 

O 

w 2019 r.  

 

50. Uchwała 

Nr VII/71/2019 

z dnia  

9 grudnia 2019 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia dla osób bezdomnych. 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r.,  

poz. 15090).  

O  

51. Uchwała 

Nr VII/72/2019 

z dnia 

9 grudnia 2019 r. 

  

w sprawie określenia wysokości 

stawek oraz sposobu poboru 

podatku od nieruchomości. 

 

1. Uchwała została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2019 r., poz. 15091.) 

2. Uchwała weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r.  

O  

52. Uchwała  

Nr VIII/73/2019 

 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2019 r. 

 

O  

w 2019 r.  
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z dnia  

30 grudnia 2019 r.  

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2020 r., poz. 315).  

53. Uchwała  

Nr VIII/74/2019 

z dnia  

30 grudnia 2019 r.  

 

 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Brok na 2020 r. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2020 r. i została 

ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2020 r.,  

poz. 316). 

O  

w 2020 r. 

 

54. Uchwała  

Nr VIII/75/2019 

z dnia  

30 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brok na lata 

2020 – 2024. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2020 r.  

O 

 

 

55. Uchwała  

Nr VIII/76/2019 

z dnia  

30 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Brok na rok szkolny 2019/2020 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2020 r., poz. 317). 

 

 

O 

w roku 

szkolnym 

2019/2020 

 

56. Uchwała  

Nr VIII/77/2019 

z dnia  

30 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2020 r. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

O 

w 2020 r. 

 

57. Uchwała  

Nr VIII/78/2019 

z dnia  

30 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy oraz przyjęcia 

planów pracy stałych komisji 

Rady Gminy na 2020 r. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia.  

O  
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58. Uchwała  

Nr VIII/79/2019 

z dnia  

30 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Brok w 2020 roku” 

 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2020 r., poz. 318). 

O  

 

 

IX. Realizacja gminnych programów i strategii. 

1. Plan zagospodarowania Przestrzennego. 

Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Brok: 

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) rozpoczęto procedurę uchwalania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok. Gmina Brok 

posiada obowiązujące Studium, uchwalone uchwałą Nr XIII/82/2004 Rady Gminy w Broku z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. Potrzeba opracowania nowego studium wynika z nowych wyzwań 

rozwojowych gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych. Gmina posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które pokrywają obszar o łącznej powierzchni ok. 272 ha, co stanowi 2,5% 

całkowitej powierzchni Gminy. W celu rozszerzenia zasięgu miejscowych planów z 

uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, ochrony przyrody i zasobów środowiska, ochrony zabytków i dziedzictwa 

kulturowego, prawa budowlanego oraz szeregu innych aktów normatywnych, w 2019 r 

sporządzono projekt nowego Studium, które powinno zostać uchwalone  w 2020 r. 

 

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 

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


~ 91 ~ 
 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2019 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

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 2019 r. wykonano 

następujące działania: 

- przeprowadzono dwa spotkania z mieszkańcami dotyczące wdrażania zapisów uchwały 

antysmogowej. Pierwsze dotyczyło możliwości uzyskania wsparcia finansowego z rządowego 

programu „Czyste Powietrze”, na którym można było dowiedzieć się o zasadach uzyskania 

dofinansowania przez osoby fizyczne i  właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie 

domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko - emisyjnego kotła grzewczego. Na 

drugim spotkaniu przedstawiona została prezentacja dotycząca pozyskania dotacji  na wymianę 

urządzeń grzewczych, budowę instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp 

ciepła w budynkach mieszkalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. W imieniu osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie, 

Gmina Brok złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację zadania w ramach osi 

priorytetowej IV Przejście  na gospodarkę niskoemisyjna  Działanie 4.3 Redukcja 

zanieczyszczeń powietrza. W trakcie spotkań mieszkańcy zostali również poinformowani o 

możliwości pozyskania dofinansowania do zakupu instalacji fotowoltaicznych z programu 

priorytetowego „Mój prąd”; 

- w ramach działań informacyjnych na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz corocznym 

biuletynie „Brokowiak” zamieszczano informacje dotyczące uchwały antysmogowej i 

obowiązków z niej wynikających oraz informacje uświadamiające społeczeństwo    o 

zagrożeniach dla zdrowia płynących ze spalania paliw stałych i odpadów na stronach; 

- z zakresu gospodarki wodno – ściekowej rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 

wykonanie nowych przyłączy wodociągowych w ilości 8 sztuk oraz przyłączy kanalizacyjnych   

w ilości 20 sztuk; 

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów –  przyjmowanie wniosków                             

od mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu, stałe przyjmowanie deklaracji 

związanych z gospodarowaniem odpadami w gospodarstwach domowych oraz bieżąca kontrola 

związana z wnoszeniem opłat; 

- ochrona klimatu i jakości powietrza - przebudowa i modernizacja dróg gminnych - podpisano 

umowę 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.  

 

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”. 
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Program rewitalizacji, jak i sam jej proces ma na celu pobudzenie aktywności środowisk 

lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych problemami społecznymi 

obszarach. Podjęte działania prowadzić mają do polepszenia jakości życia mieszkańców,                   

w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Pozwolą na trwałą odnowę obszaru, poprawę 

ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowane rozwiązania 

architektoniczne i urbanistyczne, które stworzą przyjazną i atrakcyjną przestrzeń do życia                

dla wszystkich mieszkańców oraz zwiększą zainteresowanie inwestorów tym obszarem. 

W ramach zawartych w Programie projektów rewitalizacyjnych w roku 2019 wykonano 

następujące działania: 

- projekt rewitalizacyjny Plaża miejska nad brzegiem rzeki Bug wraz z miejscami aktywności 

mieszkańców i zagospodarowaniem tarasu widokowego – podpisano umowę                                           

o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad 

rzeką Bug w Broku” w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach którego pogłębiony 

zostanie basen portowy przy Promenadzie w Broku, wykonany pomost rekreacyjny                            

oraz pomost do cumowania kajaków, oświetlenie terenu, zadaszone miejsca odpoczynku oraz 

ustawiona mała architektura. Realizacja zadania nastąpi po przeprowadzonej procedurze 

przetargowej i wyłonieniu wykonawcy; 

- w ramach zwiększenia oferty kulturalnej i spędzania wolnego czasu otwarty został „Klub 

Seniora”, którego zadaniem będzie poprawa jakości życia i organizacja wolnego czasu                          

dla grupy seniorów z terenu gminy oraz zwiększenie aktywnego ich uczestnictwa w życiu 

społecznym. Na funkcjonowanie klubu Gmina Brok pozyskała środki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

- w ramach przedsięwzięć związanych z przebudową dróg  lokalnych i nową organizacją ruchu 

- podpisano umowę 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. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2021. 

 

5. Program opieki nad zabytkami. 

Gmina Brok nie posiada obowiązującego Programu opieki nad zabytkami. Prowadzona                

jest Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych Gminy Brok. W 2019 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. 

 

Gmina Brok złożyła wniosek o dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz 

montaż instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, którzy zadeklarowali udział  w projekcie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja 

zanieczyszczeń powietrza.  

 

7. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

W roku 2019 obowiązywała UCHWAŁA NR III/33/2019 RADY GMINY w BROKU  z dnia 

29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2019 roku”. 

 Budżet ww. programu wynosił 13 000,00 zł z czego przeznaczono: 
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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 – 7 400,00 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 – 4 842,60 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 zaistniała potrzeba podjęcia działań i nie poniesiono kosztów. 

 

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok został 

przyjęty do realizacji uchwałą Nr II/15/2018 Rady Gminy w Broku w dniu 28 grudnia 2018 r.  

Do dnia 14 października 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych działała w składzie: 

• Joanna Ciskowska – przewodnicząca  

• Dorota Borowa – członek 

• Grażyna Czarkowska – członek 

• Piotr Radziszewski – członek 

 Zarządzeniem Burmistrza Gminy Brok Nr 44/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie 

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołano nowy 

zespół GKRPA w składzie: 

• Joanna Aleksandra Mazek – przewodnicząca, 

• Dorota Borowa – sekretarz, 

• Grażyna Czarkowska – członek, 

• Marek Koziara – członek, 

• Sierż. Marcin Głowacki – członek, 

• Sylwia Brzostek – 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 w społecznych kampaniach, 

współfinansowanie działalności edukacyjnej, sportowej, realizowanej przez jednostki 

organizacyjne gminy. 

 

PRACA GMINNEJ KOMISJI ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W GMINIE BROK W 2019 ROKU. 

Kierunkami działania na płaszczyźnie profilaktyki alkoholowej, było: 
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- 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 2019 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 przedstawienia teatralne, 

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 2019 Komisja nie składała wniosków do Sądu Rejonowego. Nikt też nie skorzystał 

z leczenia odwykowego ambulatoryjnego. 

3) Inne działania Komisji: 

W 2019 Komisja, opiniowała 23 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 10; 

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

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

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 3; 

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 2. 

powyżej 18% alkoholu: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 4. 

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 1 

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 2019-2023 został przyjęty 

uchwałą Nr IV/47/2019 Rady Gminy z  dnia 31 maja 2019 r. 
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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 2019 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zgłosiła się 

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

 

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 przyjęty 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 2019 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.  
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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. 

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 2019 Gmina po raz kolejny otrzymała dofinansowanie                              

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie                         

na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Brok” w 

kwocie 7.598,04 zł. W ramach zadania dokonano demontażu, załadunku, transportu                            

i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych stanowiących pokrycia dachowe w ilości 

1,380 tony oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowo - 

cementowych  w ilości 41,022 tony. Łącznie, w roku 2019 Gmina przekazała  na składowisko 

odpadów niebezpiecznych 42,402 ton wyrobów zawierających azbest.  

 

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 2019 r. w Gminie Brok miały miejsca następujące wydarzenia: 

 

1. IV Spotkanie Noworoczne w Sali widowiskowej w Broku  

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Sali widowiskowej w Broku odbyło się tradycyjne uroczyste 

Spotkanie noworoczne, władz samorządowych z przedstawicielami instytucji, firm 

działających na terenie miasta i gminy Brok, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. 

Spotkanie noworoczne uświetnił koncert,  Moniki Urlik. Przy  dźwiękach fortepianu i 

gitary artystka zaśpiewała  najpiękniejsze polskie pastorałki, wielkie światowe przeboje miedzy 

innymi piosenki Whitney Houston oraz utwory własne. 

Gospodarz spotkania - Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński, w swoim 

wystąpieniu przedstawił osiągnięć minionego roku oraz podzielił się zamierzeniami i planami 

na 2019 r. 
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2. 1 marca uczciliśmy Żołnierzy Niezłomnych  

W ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Gmina Brok 

przygotowała uroczystości mające na celu oddanie pamięci i  hołd  Bohaterom walki o 

niepodległość Polski. 

W programie uroczystości znalazła się bardzo interesująca prelekcja poświęcona 

Niezłomnym – Żołnierzom Wyklętym z Mazowsza przedstawiona przez prof. Krzysztofa 

Jabłonkę, która odbyła się 28 lutego br. w Bibliotece Publicznej w Broku. 
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Następnie w piątek 1 marca br. o godz. 9:00 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów, przy 

symbolicznej Tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym umiejscowionej w lesie na terenie 

cmentarza wojennego przy trasie Brok – Małkinia, przez obecne delegacje, które oddały hołd 

bohaterom walk powstańczych. Wieńce złożyli przedstawiciele: Władz samorządowych, 

Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, Biblioteki Publicznej w Broku oraz 

Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Dalsza część obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych miała miejsce w Sali Widowiskowej w Broku, gdzie wyświetlono film w 

reżyserii Jerzego Zalewskiego pt. „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać ”. 
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3. Uroczyste obchody Dnia Kobiet  

W piątkowe popołudnie, 8 marca br. w Sali Widowiskowej w Broku odbyły się uroczyste 

obchody Dnia Kobiet, na które Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński zaprosił 

wszystkie Panie z miasta i gminy Brok.  

Przed uroczystością każda z przybyłych pań otrzymała pięknego tulipana, co dodatkowo 

podkreśliło wyjątkowy charakter wieczoru. 

Po rozpoczęciu uroczystości i złożeniu życzeń przez p. Burmistrza przyszedł czas na występ 

znanego zespołu z Łódzkiego Teatru Piosenki. 

Podczas godzinnego koncertu "Ach to boskie włoskie życie" zgromadzona publiczność 

miała okazję wysłuchać znane wszystkim , piękne, pełne emocji i miłości włoskie przeboje 

sprzed lat. 

Koncert okazał się wyjątkowym wydarzeniem, które spotkało się z gorącym przyjęciem 

publiczności. Przybyłe Panie nie tylko gromko oklaskiwały artystów - ale również tańczyły i 

śpiewały razem z artystami znane i lubiane piosenki. Po koncercie p. Burmistrz zaprosił 

wszystkich przybyłych na słodki poczęstunek. 
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4. IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Brok  

W niedzielę, 24 marca 2019 r. w hali sportowej w Zespole Publicznych Placówek 

Oświatowych w Broku odbył się IV 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 7 drużyn. Były to drużyny: Urzędu Gminy w Broku, Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, Rady Rodziców przy ZPPO w Broku, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej 

KP „Orły”, Autoservice z Broku, PLAST-FOL z Broku. Sędzią turnieju był p. Arkadiusz 

Borowy. 

Po sześciogodzinnych zmaganiach Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 

Burmistrza zakończył się zwycięstwem drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku. Drugie 

miejsce zajęła drużyna PLAST-FOL z Broku, trzecie miejsce przypadło drużynie Komendy 

Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej KP „Orły”. Przez cały turniej drużyny 

dopingowała grupa czirliderek z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz 

przybyła widownia.  

Po zakończeniu rozgrywek sportowych Burmistrz p. Marek Młyński wręczył 

zwycięskim drużynom puchary, medale oraz pamiątkowe dyplomy. 

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


~ 101 ~ 
 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2019 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

 

 
5. Obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9. Katastrofy Smoleńskiej  

Gmina Brok już od 2014 roku organizuje obchody rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i 

Katastrofy Smoleńskiej, by oddać hołd Ofiarom tych tragicznych wydarzeń i zachować je w 

pamięci. 

Tegoroczne uroczystości odbyły się 10 kwietnia 2019 r. pod Obeliskiem upamiętniającym 

Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej przed budynkiem Urzędu Gminy w Broku z 

udziałem zaproszonych gości m.in.: duszpasterzy brokowskiej parafii: ks. Prałata Jarosława 

Hrynaszkiewicza Proboszcza Parafii Brok oraz ks. Prałata Stanisława Skarżyńskiego, 

przedstawicieli władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Brok p. 

Markiem Młyńskim oraz Przewodniczącym Rady Gminy p. Sylwestrem Runo, przedstawicieli 

Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, Stowarzyszenia 

"Rodzina Policyjna", dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy 

Brok, nauczycieli i młodzieży szkolnej oraz zebranych Mieszkańców Miasta i Gminy. 

Punktualnie o godzinie 8:41, czyli o godzinie, o której doszło do katastrofy 10 kwietnia 

2010 roku w Smoleńsku, w mieście zabrzmiały syreny alarmowe. Licznie przybyłych na 

uroczystości powitał Burmistrz p. Marek Młyński. W swym przemówieniu podkreślił, jak 

bolesne wspomnienia wiążą się z Katyniem i Smoleńskiem. Następnie po krótkiej modlitwie 

poprowadzonej przez Proboszcza ks. Prałata Jarosława Hrynaszkiewicza poszczególne 

delegacje uroczyście złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci w hołdzie 

pomordowanym i tragicznie zmarłym.  
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6. Uroczyste obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

Uroczysta Msza Święta, składanie wiązanek kwiatów przez delegacje, a także 

okolicznościowe występy i koncert - tak w Broku uczczono 228. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 
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Uroczystości upamiętniające uchwalenie drugiej na świecie i pierwszej w Europie 

Konstytucji rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Andrzeja 

Apostoła w Broku. Nabożeństwo z udziałem pocztów sztandarowych, rozpoczęło się o godzinie 

10:30. W świątecznej Mszy, którą prowadził ksiądz Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz - 

Proboszcz parafii w Broku udział wzięli: Burmistrz Gminy p. Marek Młyński, Przewodniczący 

Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo wraz z Radnymi i Sołtysami, kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych, nauczyciele i pracownicy szkół, instytucji publicznych, organizacji 

społecznych, młodzież szkolna oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Broku. 

Po zakończeniu części liturgicznej uczestnicy uroczystości przeszli na „Skwer 

Niepodległości”, gdzie po wspólnym zaśpiewaniu Hymnu Państwowego z Zespołem ludowym 

„Jarzębina”, swoje okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy Brok p. Marek 

Młyński. Następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego delegacje złożone z władz 

samorządowych, gminnych szkół, Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Broku, Biblioteki Publicznej w Broku, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” z 1928 

r. oraz Zespołu ludowego „Jarzębina” i Społecznej Straży Rybackiej złożyły wiązanki biało-

czerwonych kwiatów. 

Ostatnim punktem uroczystości były występy uczniów z Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych w Broku oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu ludowego 

„Jarzębina” z Broku. 
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7. Andrzej Rybiński zaśpiewał dla mieszkańców Broku  

W niedzielne popołudnie 5 maja, Sala widowiskowa w Broku zapełniła się gronem 

wielbicieli talentu i piosenek Andrzeja Rybińskiego. Wokalista znany między innymi z takich 

niezapomnianych przebojów, jak „Nie liczę godzin i lat”, „Czas relaksu” czy „Pocieszanka” i 

wielu innych spotkał się z brokowską publicznością w ramach cyklu „Spotkanie z gwiazdą”. 

Przez blisko dwie godziny artysta opowiadał anegdoty związane z jego muzyczną karierą oraz 

występami w zespołach „2 plus 1” i „Andrzej i Eliza”, zdradził również jak powstawały jego 

najsłynniejszy piosenki, a także jak to się stało, że zaczął śpiewać. Całość spotkania uzupełnił 

recital. Publiczność usłyszała zarówno najnowsze, jak i te najsłynniejsze utwory Andrzeja 

Rybińskiego – „Pocieszanka”, „Na dnie serca schowaj żal”, „Czas relaksu”, „Nie płacz 

maleńka”, „Po sezonie”, „Dobra miłość między nami” i „Za każdą cenę”. Przebój „Nie liczę 

godzin i lat” Artysta zaśpiewał razem z publicznością. „Spotkanie z gwiazdą” poprowadził 

dziennikarz radiowy p. Marian Dachniewski. Na zakończenie publiczność podziękowała 

Andrzejowi Rybińskiemu owacją na stojąco. 
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8. Gminny Dzień Matki w Broku  

We wtorkowe popołudnie, 28 maja w Sali widowiskowej w Broku odbył się uroczysty 

koncert w wykonaniu uczniów oraz absolwentów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 

w Broku z okazji Dnia Matki. Spotkanie było okazją by podziękować wszystkim mamom za 

ich pracę i trud wykonywany każdego dnia, a także za ich dobroć, ciepło i bezgraniczną miłość. 

W czasie godzinnego koncertu młodzież śpiewała piosenki i recytowała wiersze skierowane 

do "Kochanych Mam". Koncert upłynął w miłej atmosferze, a zgromadzona publiczność 

nagrodziła wszystkich występujących gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości 

wszystkie obecne Mamy zaproszone zostały na słodki poczęstunek, tort opatrzony napisem 

Gminny Dzień Mamy. 
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9. Gminny Dzień Dziecka w Broku  

Olbrzymi dmuchany plac zabaw, dmuchana zjeżdżalnia, zabawy z animatorami, wata 

cukrowa - to tylko jedne z wielu atrakcji,  które czekały na dzieci z okazji ich święta na boisku 

szkolnym Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 

W dniu 3 czerwca 2019 r. odbyła się tam największa tego typu impreza, w której udział 

wzięły dzieci z ZPPO w Broku oraz Gminy Brok. W tym wyjątkowym dniu boisko szkolne 

zamieniło się w ogromny plac zabaw, na którym zagościła radość. Na każde dziecko czekał 

ciepły posiłek i słodki upominek. 
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10.   41. Dni Broku i Puszczy Białej  

W dniach 6 i 7 lipca 2019 roku, na Plaży miejskiej w Broku po raz czterdziesty pierwszy odbyła 

się największa impreza plenerowa w naszej gminie - Dni Broku i Puszczy Białej. Wspaniała 

zabawa, bogata w liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, koncerty, zabawy taneczne sprawiły, 

że tłumy mieszkańców Broku i całego regionu, zdecydowało się spędzić weekend w naszym 

mieście. Gwiazdami Dni Broku były takie zespoły jak: Chucho, Luka Rosi, Miły Pan, Łobuzy, 

Wysokie Stężenie Bluesa oraz Kapela Góralska Ciupaga. 

Organizatorem Dni Broku i Puszczy Białej był Burmistrz Gminy Brok oraz Biblioteka 

Publiczna w Broku, a współorganizatorem - Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat 

honorowy Imprezy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. 

W sobotni poranek, tradycyjnie w ramach obchodów Dni Broku odbył się Turniej piłki 

siatkowej o puchar Burmistrza Gminy Brok. Na plaży rywalizowało aż 14 drużyn. Najlepsi 

okazali się zawodnicy: Heronimek Hubert i Pasek Maciej. Kolejne miejsca zajęli: Urbankowski 

Artur i Wysocki Rafał oraz Afanasev Monika i Afanasev Maksim. 

Po południu, jako pierwsze na scenie swoje talenty zaprezentowali uczniowie z Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz zespół taneczny działający przy Bibliotece 

Publicznej w Broku. 

Następnie o godzinie 18:00 uroczystego otwarcia 41. Dni Broku i Puszczy Białej dokonał 
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Burmistrz p. Marek Młyński. Burmistrz powitał na nadbużańskiej plaży przedstawicieli władz 

powiatu ostrowskiego, wójtów sąsiednich gmin, kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu, Przewodniczącego Rady Gminy w Broku wraz z radnymi i sołtysami, swoich 

współpracowników, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sponsorów imprezy, 

przedstawicieli mediów, oraz przede wszystkim mieszkańców i wszystkich obecnych w dniu 

Święta Miasta. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane wszystkim sponsorom, 

których wsparcie pomogło w organizacji Dni Broku. 

Tradycyjnie, podczas uroczystego otwarcia p. Burmistrz wręczył stypendia najlepszym 

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

zostali: Julia Sztandera - Prymus Publicznego Gimnazjum w Broku, Cezary Kruk – Prymus 

klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Broku oraz Szymon Macioch – Najlepszy 

Sportowiec Publicznego Gimnazjum w Broku i Klaudia Dyoniziak -  Najlepszy Sportowiec  

Publicznej Szkoły Podstawowej w Broku. Słowa podziękowań zostały też skierowane do p. 

Joanny Ciskowskiej Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, którego 

młodzież szkolna została nagradzana. 

Ponadto p. Burmistrz uhonorował statuetką szczególnie zasłużonego mieszkańca naszej Gminy 

p. Hieronima Pakulskiego weterana walk o niepodległość Ojczyzny, represjonowanego przez 

służby specjalne Polski Ludowej, za krzewienie postaw patriotycznych i upowszechnianie 

wiedzy o historii. 

Po oficjalnej części uroczystości na scenie pojawiły się gwiazdy muzyki tanecznej. Cykl 

koncertów rozpoczęły latynoamerykańskie rytmy zagrane przez zespół Chucho. Zaraz po nim 

wystąpili Luka Rosi i Miły Pan, którzy porwali publiczność do wspólnej zabawy. 

Niekwestionowaną gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Łobuzy, który przyleciał na 

koncert helikopterem. Ponad godzinny koncert zgromadził kilkutysięczną publiczność. Po 

udanym występie zespół rozdawał licznie zgromadzonym fanom autografy. 

Wieczór zakończyła dyskoteka połączona z wyborem Miss i Mistera Plaży, które 

przeprowadzili Przemek „Sas” Sasowski oraz Paweł „Pawelec”, doskonale wszystkim znani 

prezenterzy z Radia Vox Fm i Eska. 

Kolejny dzień Dni Broku - niedziela, 7 lipca była również wypełniona licznymi atrakcjami. Od 

wczesnych godzin porannych nad rzeką Bug odbywały się zawody wędkarskie o Puchar 

Burmistrza Broku, których zwycięzcami zostali: Marek Zieliński, Ryszard Burata, Waldemar 

Drozd, Adam Krysznak, Sebastian Gregorek i Marek Choromański. 

Na boisku szkolnym siedem drużyn próbowało swoich sił w Turnieju piłki nożnej o Puchar 

Burmistrza Broku. Najlepszą drużyną okazała się "Dream Team", drugie miejsce zajęła drużyna 

"Potężne Santosy", a trzecie miejsce przypadło drużynie "Team Nevada". 

W Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku została odprawiona Msza Święta w intencji 

Mieszkańców Miasta i Gminy. 

Tradycyjnie po południu, na scenie odbył się przegląd muzyki ludowej i biesiadnej z udziałem 

zespołów z sąsiednich miast i gmin. Na brokowskiej scenie wystąpiły: Zapominajka, Cyganerii, 

Sadowianki, Małkinianka, Retro Band, Świtanki, Nadbużanie, Wyszkowiacy, oraz nasza 

brokowska Jarzębina. Znane utwory ludowe śpiewali nie tylko wykonawcy, ale też publiczność, 

której występy przypadły do gustu. 

Jak na rodzinną niedzielę przystało, przez całe popołudnie odbywały się także animacje dla 

dzieci, które zabawiały m.in. Pszczółka Maja i Konik Polny – Filip. 

Część koncertową niedzielnego popołudnia rozpoczął łochowski zespół Wysokie Stężenie 

Bluesa, grający muzykę rockowo-bluesową. Aranżacje znanych przebojów, a także własne 

kompozycje zespołu wszystkim przypadły do gustu zgromadzonym na plaży. Tego dnia 

gwiazdą wieczoru była Kapela Góralska Ciupaga - finaliści programu „Mam Talent”. 

Połączenie melodii ludowych i muzyki folkowej, sprawiły, że brokowska publiczność bawiła 

się doskonale podczas koncertu. 
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Ten ostatni dzień świętowania w Broku zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, z największymi 

hitami z list przebojów, którą zafundował publiczności Dj Rawa. Chętnych do zabawy jak 

zawsze nie brakowało. 

Jak co roku Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji towarzyszących imprezie, a były to 

m.in.: gry, konkursy, animacje, turnieje sportowe, a także piknik edukacyjny „Cud Miód” z 

warsztatami robienia świec z wosku pszczelarskiego. Nie zabrakło też wesołego miasteczka, 

przejażdżki na kucykach oraz licznych straganów z rękodziełem i wieloma innymi atrakcjami. 

Imprezie, jak co roku, towarzyszyły liczne stoiska promocyjne, w tym stoisko Urzędu Miasta i 

Gminy Brok, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, Komendy Powiatowej Policji, 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Banku Spółdzielczego.  
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11. Nadbużański Festiwal Folkloru i Kultury w Broku  

Muzyka ludowa zawładnęła w sobotę 10 sierpnia brokowską plażę miejską. Podczas 

Nadbużańskiego Festiwalu Folkloru i Kultury pn.„Nasze korzenie, nasza tradycja” blisko 300 

artystów zachwyciło licznie przybyłych mieszkańców gminy Brok oraz gości z całego regionu 

swoim śpiewem, żywiołowością, kolorowymi strojami ludowymi i nastrojem pięknej 

folklorystycznej muzyki. Była to pierwsza tego typu impreza w naszej gminie. 

To był wyjątkowy dzień i prawdziwe święto folkloru w Broku, w którym wzięły udział niemal 

wszystkie zespoły z powiatu ostrowskiego a także z regionu Mazowsza. Na nadbużańskich 

błoniach plaży miejskiej rozbrzmiewała tradycyjna muzyka ludowa oraz pieśni folklorystyczne 

w wykonaniu wspaniałych artystów. Tego dnia mogliśmy podziwiać aż 18 zespołów ludowych. 

Były to zespoły: „Sadowianki” z Sadownego, „Kwiaty Polskie" z Chmielewa, „Zabrodzianki” 

z Zabrodzia, „Wiśniewiacy” z Wiśniewa,  „Jesienne Róże” z Tłuszcza,  „Cyganeria”  z Ostrowi 

Mazowieckiej, Kapela „Niepokorni” z Węgrowa,  „Chrostowiacy” z Chrostowa,  „Przekrój” z 

Chrostowa , „Retro Band” z Ostrowi Mazowieckiej, „Pod Wierzbami” z Troszyna, „Świtanki” 

z Przedświcia, Kapela Ludowa „Mazowszanie” z Wołomina, „Wyszkowiacy” z Wyszkowa,  

„Małkinianka” z Małkini, Zespoły Pieśni i Tańca „Oberek” z Wyszkowa i „BezWianka” z 

Ostrowi Mazowieckiej oraz oczywiście nasza brokowska „Jarzębina”. 

Występom na scenie towarzyszyły także rozstawione wokół stoiska wystawców, którzy 

zaprezentowali swoje wyroby regionalne z rękodziełem ludowym, tradycyjnym jedzeniem i 

napitkiem. Byli to m.in: Szklana pracowania Lidii Kostrzyńskiej ze szkłem artystycznym; 

Fundacja Akomodacja z rękodziełem; Bractwo Kamienieckie Jerzy Sadkowski z domowymi 

przetworami; Arkadiusz Najmoła z wyrobami z wikliny; Gospodarstwo rolne Ewa 

Kiersznowska z ciastami regionalnymi; Małgorzata Bobek z robótkami szydełkowymi i 

decoupage; Gospodarstwo pasieczne Mirosław Pędzich z miodami; Garncarnia Babrzysko 

Andrzej Kłosek z wyrobami garncarskimi i wielu innych. 

Oczywiście były również atrakcje dla dzieci m.in.: wesołe miasteczko, animacje, skręcanie 

baloników oraz ciekawe warsztaty edukacyjne z bibułkarstwa i wyklejania strojów ludowych.  

Imprezie towarzyszyło stoisko promocyjne Urzędu Miasta i Gminy Brok, które cieszyło się 

dużym zainteresowaniem. 

O godz. 15:00 nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy. Gości Festiwalu powitali organizatorzy 

wydarzenia Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński oraz Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Broku p. Ewa Młynarczuk. Podkreślili, że festiwal organizowany jest po raz 

pierwszy, a jego ideą jest prezentacja naszego pięknego regionu, ukazanie wspaniałego dorobku 
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kulturowego i niezwykłych tradycji. 

Występy zespołów ludowych odbywające się w ramach Nadbużański Festiwal Folkloru i 

Kultury w Broku oceniało fachowe Jury w składzie:  Jacek Wójcik – przewodniczący, 

kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca  „Kurpie”, Małgorzata Marczyk – członek jury, 

nauczyciel muzyki, folklorystka i Roman Gruz - producent muzyczny, muzyk, kompozytor i 

aranżer. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przeglądu Jury przyznało następujące 

nagrody i wyróżnienia:  pierwsze miejsce; puchar, dyplom i nagrodę pieniężna w wysokości 

1000 zł otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Oberek” z Wyszkowa. 

Drugie miejsce i nagrodę pieniężna w wysokości 700 zł otrzymała Kapela Ludowa 

„Mazowszanie” z Wołomina. Trzecie miejsce i nagrodę pieniężna w wysokości 500 zł 

przypadło natomiast Zespołowi Pieśni i Tańca „BezWianka” z Ostrowi Mazowieckiej. 

Nagrodę publiczności oraz 300 zł otrzymał Zespół ludowy „Jarzębina” z Broku. 

Wszystkie Zespoły biorące udział w Nadbużańskim Festiwalu Folkloru i Kultury otrzymały 

pamiątkowe grawertony z rąk Burmistrza Pana Marka Młyńskiego. 

Było to wyjątkowo udanie i ciekawe sobotnie popołudnie w Broku. 

Nadbużański Festiwal Folkloru i Kultury został objęty honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Starosty ostrowskiego Pana 

Zbigniewa Chrupka. Wydarzenie zostało dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury w 

ramach programu EtnoPolska 2019. 
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12. Wojewódzkie Ćwiczenia Sztabowo-Terenowe pk. BUG 2019 w Broku  

W dniu 28 września br. na terenie ośrodka agroturystycznego Binduga oraz plaży miejskiej w 

Broku odbyły się ćwiczenia dowódczo – sztabowe pod kryptonimem BUG 2019 organizowane 

przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Spraw 

Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. 

 W ćwiczeniu wzięli udział: kierownik ćwiczenia  - Paweł Błasiak – Dyrektor WBZK MUW w 

Warszawie, zastępcy kierownika ćwiczenia : Jacek Behling – Kierownik WCZK MUW w 

Warszawie i Józef Marek Jastrzębski – Kierownik BBiSO w Ostrowi Mazowieckiej; Komenda 

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie; Komenda Wojewódzka Policji zs. W 

Radomiu; Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie; 5 Mazowiecka Brygada Obrony 

Terytorialnej w Ciechanowie (52 Batalion Lekkiej Piechoty); Komenda Powiatowa PSP w 

Ostrowi Mazowieckiej; Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Starosta 

Ostrowski, Ostrowski Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Burmistrz Gminy Brok, 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Broku, Wójtowie Gmin : Małkinia Górna, Nur, 

Zaręby Kościelne oraz przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

RZGW Lublin. 
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Celem ćwiczenia Bug 2019 było sprawdzenie znajomości procedur postępowania podczas 

powodzi, w tym uruchamiania Sił Zbrojnych do wsparcia administracji publicznej  

w sytuacji wystąpienia powodzi, praktyczne zapoznanie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 

ze sposobem umacniania wałów przeciwpowodziowych oraz sprawdzenie wydajności sprzętu 

przeznaczonego do walki z powodzią będącego w zasobach magazynów 

przeciwpowodziowych. 

 

 
 

13. Historyczne zaprzęgi konne w Broku  

Po raz kolejny piękna - wyjątkowa sceneria Broku stała się magnesem dla organizatorów 

niecodziennego wydarzenia. Otóż w dniu 12 października Polskie Towarzystwo Powozowe 

oraz Burmistrz Miasta i Gminy, w centrum miasta zorganizowali wielką paradę powozów, 

gdzie można było zobaczyć zabytkowe zaprzęgi konne powożone przez wiodących polskich 

uczestników krajowych i międzynarodowych konkursów tradycyjnego powożenia. 

Licznie przybyła publiczność z terenu Broku i nie tylko podziwiała piękne konie szlachetnych 

ras, stroje z epoki oraz oryginalne, zabytkowe powozy. Historyczny charakter wydarzenia 

podkreślało nieprzypadkowo wybrane miejsce, gdzie zabytkowe budynki Broku, w tym Ratusz 

Miejski i Kościół parafialny, z rosnącym wokół niego starodrzewem stanowiły jego 
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dopełnienie. Złota polska jesień nadała wydarzeniu pięknych - naturalnych barw i zachęcała 

uczestników oraz publiczność do aktywnego udziału w pokazie, a także zadawania wielu pytań 

organizatorom dotyczących koni i ich nietuzinkowych powozów. Pokazom towarzyszył 

komentarz Prezesa Polskiego Towarzystwa Powozowego p. Andrzeja Novaka Zemplińskiego. 

Kulminacyjnym punktem wydarzenia był konkurs dla publiczności, która mogła wybrać 

najładniejszy powóz. Spośród krążącego wokół Placu Kościelnego korowodu zabytkowych, 

sportowych, stylowych i współczesnych zaprzęgów, od jednokonnego po czterokonne, 

wybrany został powóz typu „Milord” p. Michała Żarnawskiego, ze stajni w Broku. 

Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Brok wręczył uczestnikom parady  pamiątkowe 

grawertony. 
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14. II Gminny Dzień Seniora w Broku  

Brokowscy Seniorzy spotkali się w Sali Widowiskowej, aby uczcić Dzień Seniora. Były 

życzenia, tort i wspólna zabawa. Do tańca zapraszał Łódzki Teatr Piosenki. 

W sobotę, 19 października 2019r. odbyło się uroczyste spotkanie, na które zostali zaproszeni 

Seniorzy z Miasta i Gminy Brok. To niezwykłe wydarzenie, zgromadziło w Sali Widowiskowej 

w Broku wielu Seniorów. Uroczystość rozpoczęła Ewa Młynarczuk Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Broku, która powitała wszystkich przybyłych. Następnie głos zabrał Burmistrz 

Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński, który w swoim przemówieniu zaznaczył jak 

nieocenioną rolę pełnią Seniorzy w naszym życiu, życzył wszystkim Seniorom wiele zdrowia, 

radości i pogody ducha i zachęcił do wspólnego świętowania. Do życzeń przyłączyła się 

Dominika Potomska opiekun Klubu Seniora w Broku, która opowiedziała o działalności Klubu, 

a także zachęcała do uczestniczenia w zajęciach odbywających się w Kubie. 

 

Tego wieczoru królowała najlepsza muzyka światowa. Artyści z Łódzkiego Teatru Piosenki 

zabrali Seniorów w podróż po muzycznym świecie znanych i lubianych przebojów. 

Wykonywali utwory w języku francuskim, hiszpańskim, rosyjskim a nawet włoskim. Śpiewali 

także piosenki cygańskie, żydowskie i polskie. Występ artystów z Łodzi publiczność 

nagrodziła gromkimi brawami. Nie mogło oczywiście zabraknąć bisów. 

Po koncercie przyszedł czas na wspólny tort, upieczony specjalnie z okazji Gminnego Dnia 

Seniora. Jego uroczyste pokrojenie przez Panie z Klubu Seniora zakończyło część oficjalną 

uroczystości, po której przyszedł czas na potańcówkę przy muzyce „puszczanej z taśmy”. Do 

tańca nikogo nie trzeba było namawiać, parkiet wypełniony był po brzegi. W krótkich 

przerwach był czas na rozmowy, przekąski i łyk zimnej wody. 

Seniorzy pokazali, iż mają w sobie jeszcze wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj 

najważniejszy, lecz radość bycia razem, radość ze wspólnej zabawy, a także fakt, że się o nich 

pamięta. Żegnając się wszyscy Seniorzy nie kryli swojego zachwycenia z tego wyjątkowego 

wydarzenia i zgodnie podkreślali, że już nie mogą się doczekać przyszłorocznych obchodów. 
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15. Gmina Brok wyróżniona w konkursie „Lider Zmian” 2019  

Gmina Brok otrzymała wyróżnienie w kategorii „Lider Zmian. Samorząd”, w podkategorii: 

Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na 

mieszkańca – gminy miejsko-wiejskie poniżej 15 tys. mieszkańców. Organizatorem konkurs 

była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Konkurs objęty został 

patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego. O zwycięstwo w konkursie 

walczyli beneficjenci funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego2014–2020. O tytuł Lidera mogły ubiegać się samorządy, firmy, 

fundacje, stowarzyszenia, instytucje badawcze, instytucje kultury, ale też placówki edukacyjne 

czy zdrowotne. Konkurs „Lider Zmian” miał na celu docenienie beneficjentów funduszy 

europejskich za realizację szczególnie wyróżniających się projektów na Mazowszu.  

Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: „Lider Zmian. Samorząd”, „Lider Zmian. 

Firma”, „Lider Zmian. Nagroda Internautów” oraz „Lider Zmian. Nagroda specjalna”.  

Podstawą wyboru zwycięzców w kategorii „Lider Zmian. Samorząd”, były statystyki 

podpisanych umów o dofinansowanie.  Pamiątkowe wyróżnienie dla Gminy Brok odebrał 

w dniu 29 października br. Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński. 
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16. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Brok  

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. 

Po 123 latach zaborów– niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń 

Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Obchody Święta Niepodległości w Broku 

miały bardzo uroczystą oprawę. Zainaugurowała je Msza Święta w Kościele pw. Św. Andrzeja 

Apostoła w Broku w intencji Ojczyzny o godz. 12:00. Tuż przed Mszą Świętą mieszkańcy 

Broku razem odśpiewali Hymn Państwowy włączając się w ogólnopolską akcję „Niepodległa 

do Hymnu!”.   We Mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, na czele z 

Burmistrzem Miasta i Gminy Brok p. Markiem Młyńskim, Przewodniczącym Rady Gminy p. 

Sylwestrem Runo wraz z Radnymi i Sołtysami, kierownicy gminnych jednostek 

organizacyjnych, nauczyciele i pracownicy szkół, instytucji publicznych, przedstawiciele 

lokalnych środowisk, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy. 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. 

Po Mszy Świętej, wszyscy zebrani przeszli na Plac Kościelny przed Ratusz Miejski, aby 

obejrzeć widowisko patriotyczne w wykonaniu młodzieży z Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych w Broku. Wymowny program artystyczny przedstawiający w formie pantomimy 

trudną drogę naszego kraju do wolności wprowadził wszystkich zgromadzonych w nastrój 

refleksji nad minionymi czasami. Przypomniał o tak wielkim szacunku, dumie i miłości do 

Ojczyzny. 

Następnie Mieszkańcy na czele z Pocztami Sztandarowymi, wzięli udział w uroczystym 

przemarszu ulicami miasta na Skwer Niepodległości, gdzie przed pomnikiem Marszałka Józefa 
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Piłsudskiego, odbyła się dalszą część obchodów. W dłoniach uczestników marszu powiewały 

biało - czerwone flagi, a do ich piersi przypięte były biało - czerwone kotyliony. 

Po odegraniu Hymnu Państwowego głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek 

Młyński. Burmistrz podczas swojego wystąpienia przypomniał o trudnych chwilach naszego 

narodu oraz o tym, że w takich momentach Polacy potrafili się jednoczyć, by walczyć wspólnie 

o wolność. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka 

Józefa Piłsudskiego przez obecne delegacje: władz samorządowych, gminnych 

szkół,  Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, Biblioteki 

Publicznej w Broku, Zespołu Ludowego „Jarzębina”, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

w Broku, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” oraz Społecznej Straży Rybackiej. 

Pod Pomnikiem Marszała Józefa Piłsudskiego wystawiony został Posterunek Honorowy 

Żołnierzy z 52 Batalionu Piechoty Lekkiej w Komorowie. 
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17. Wizyta Świętego Mikołaja w Broku  

Tradycyjnie jak co roku, korzystając z zaproszenia Burmistrza Marka Młyńskiego, 

najmłodszych mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Brok odwiedził Święty Mikołaj. 

IX Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się w niedzielę, 8 grudnia br. w Zespole 
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Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński, który 

punktualnie o godzinie 14:00 powitał wszystkich zebranych, życząc dzieciom udanej zabawy, 

a także przedstawił 25 sponsorów tegorocznej akcji, dzięki którym możliwe było 

przygotowanie blisko 300 świątecznych paczek. 

Bezpośrednio po oficjalnej części spotkania swoje umiejętności zaprezentował zespół taneczny 

działający przy Bibliotece Publicznej w Broku. Wykonany przez zespół układ choreograficzny 

o tematyce świątecznej bardzo spodobał się wszystkim uczestnikom spotkania, zarówno tym 

małym, jak i tym nieco starszym... 

Przed przybyciem Świętego Mikołaja najmłodszych zabawiał zespół animacyjny „Animato” z 

Białegostoku, którego członkowie śnieżynka i skrzat dostarczali najmłodszym wiele emocji 

podczas prowadzonych zabaw. 

Wśród przygotowanych atrakcji, znalazły się, jakże lubiane przez najmłodszych malowanie 

twarzy, które, to mogło odbyć się dzięki uprzejmości firmy Dominiki Potomskiej „Animacje w 

Krainie Czarów” z Ostrowi Mazowieckiej. Ponadto organizatorzy przygotowali dla 

uczestników spotkania stoisko twórczości kreatywnej, gdzie najmłodsi puszczając wodzę 

fantazji tworzyli prace plastyczne o tematyce świątecznej, w tym także ozdoby choinkowe. W 

trakcie zabawy uczestnicy mogli się pokrzepić gorącymi i zimnymi napojami, a także zjeść 

ciasto przy zorganizowanym w tym celu stoisku. 

Wspaniała zabawa trwała, aż do momentu, gdy niespodziewanie zadzwoniły dzwoneczki. To 

był znak, że Święty Mikołaj jest już tuż, tuż. Oczekiwanie było ogromne, aż wreszcie….. 

przybył. Każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja prezent – oczywiście dużo różnych 

słodkości.  Ale co najważniejsze każde dziecko miało niepowtarzalną okazję na osobiste 

spotkanie i chwilę rozmowy z tak długo wyczekiwanym Gościem. 

Na koniec dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem, a po jego 

pożegnaniu jeszcze długo na twarzach dzieci gościł uśmiech i radość.  
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18. Spotkanie wigilijne z Mieszkańcami Gminy Brok  

6 grudnia br.  tradycyjnie od lat, odbyło się spotkanie wigilijne z osobami starszymi i 

samotnymi z terenu miasta i gminy Brok. Na wspólnej uroczystości wigilijnej w Zespole 

Publicznych Placówek Oświatowych w Broku z zaproszonymi osobami spotkali się Burmistrz 

Gminy Brok Pan Marek Młyński, Ksiądz Proboszcz Jarosław Hrynaszkiewicz oraz Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Dorota Borowa wraz z pracownikami. 

Po przywitaniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wszystkich zebranych w 

świąteczną atmosferę i podniosły nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

wprowadzili uczniowie ZPPO w Broku, przedstawiając bożonarodzeniowe Jasełka. 

Wspaniałym tłem szopki były żywe zwierzęta. 

Po zakończonej części artystycznej świąteczne życzenia zebranym złożył Burmistrz Gminy, 

życząc przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Po modlitwie z księdzem Prałatem i po podzieleniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do stołu, 

aby skosztować tradycyjnych wigilijnych potraw. Czas trwania uroczystej wieczerzy umilał 

śpiew kolęd, któremu przewodził zespół „Jarzębina”. Uczestnicy wigilijnego spotkania, jak co 

roku, obdarowani zostali paczką od  „św. Mikołaja”. 
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19. Żywa szopka betlejemska w Broku  

Święty Franciszek z Asyżu chcąc przybliżyć cud Narodzenia Pańskiego po raz pierwszy w 1223 

roku w m. Greccio, we Włoszech, w pobliskiej grocie zorganizował szopkę betlejemską w 

naturalnej skali. 

Mając na uwadze ten historyczny fakt oraz wielowiekową rodzimą - polską tradycję budowy 

szopek betlejemskich, w naszym mieście, z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Brok Marka 

Młyńskiego oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku Ewy Młynarczuk, powstał projekt 

budowy szopki betlejemskiej. 

Powyższe stało się faktem i mieszkańcy Broku oraz odwiedzający nasze miasto goście w tym 

roku po raz pierwszy mieli możliwość podziwiania żywej szopki bożonarodzeniowej. 

Inicjatywa powstania szopki, to forma okazania radości mieszkańców naszego miasta i gminy 

z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

Szopka stanęła na Placu Kościelnym tuż przed Ratuszem Miejskim w Broku. Pojawiły się w 

niej, poza tradycyjnymi figurami Świętej Rodziny żywe zwierzęta: owce, kucyk, kozy, króliki, 

kury oraz gołębie. Zwierzęta wzbudziły wiele pozytywnych emocji szczególnie wśród 

najmłodszych, a starsi odwiedzający szopkę nie kryli wzruszenia. Szopka stała się miejscem 

rodzinnych spotkań, mieszkańców i przybyłych specjalnie na tę okoliczność do naszego miasta 

gości. Mieszkańcy Broku spontanicznie włączyli się w przedsięwzięcie, przynosząc do szopki 

hodowane przez siebie zwierzęta. Słychać było bardzo pozytywne komentarze na temat 

inicjatywy wykonania szopki. Szopka będzie cieszyć odwiedzających do święta Trzech Króli. 
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Mając na uwadze dobro eksponowanych zwierząt przedsięwzięcie zostało objęte w formie 

wolontariatu opieką weterynaryjną przez Pana prof. dr. hab. dr h.c. Włodzimierza Klucińskiego 

emerytowanego pracownika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
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20. 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 zebranym 

Mieszkańcom Życzenia Noworoczne. Chwilę później rozpoczęto wspólne odliczanie, a równo 

o północy nad brokowskim ratuszem rozbłysły fajerwerki.  

 
 

 

XI. Podsumowanie. 

Wypełniając obowiązki nałożone ustawą o samorządzie gminnym przekazuję Państwu Raport 

o stanie Gminy Brok za 2019 r.   

Zakres przedstawionego dokumentu objął realizację polityk, programów, strategii i uchwał 

rady gminy za rok 2019. W raporcie przedstawione zostały  jednostki organizacyjne gminy, 

struktura wydatków i dochodów oraz  zrealizowane zadania inwestycyjne. 

Z zakresu zadań inwestycyjnych w 2019 r. Gmina Brok koncentrowała się na działaniach 

przygotowawczych do realizacji przyszłych inwestycji. Pozyskane zostały środki unijne  - jako 

dofinansowanie - na budowę ulic: A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza oraz Wł. Reymonta, 

których wykonanie planowane jest w 2020-2021 r. Przygotowana została również 

dokumentacja związana z rewitalizacją basenu portowego w Broku oraz budową Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów. W 2019 r. pozyskano także dofinansowanie na wykonanie 

łazienek w świetlicy wiejskiej w Broku przy ul. Czuraj. Dodatkowo przed budynkiem świetlicy 

na ul. Czuraj wybudowano parking. Gmina Brok pozyskała również dofinansowanie  

na urządzenie nowoczesnej pracowni językowej w ZPPO w Broku, a Szkoła Podstawowa  

w Kaczkowie Starym wyposażona została w nowy plac zabaw.  

Ponadto w 2019 roku realizowane były cykliczne projekty dot. usuwania wyrobów 

zawierających azbest, jak również prowadzone były działania związane z usuwaniem skutków 

suszy w uprawach rolnych. Złożony został też wniosek na odbiór folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  
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Organizowane były również cykliczne wydarzenia kulturalne oraz uroczystości patriotyczne. 

Brokowskie „Dni Broku” sławne są w całym naszym regionie. Po raz pierwszy w Broku 

zorganizowany został także Festiwal Folkloru i Kultury pod nazwą „Nasze korzenie, nasza 

tradycja”. Natomiast uroczystości gminne organizowane np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, 

czy też Dnia Seniora zgromadziły licznie zebraną publiczność.  

W niniejszym raporcie przedstawiono ogólny zarys działalności Burmistrza Gminy 

Brok 2019 roku. Trudno byłoby w szczegółach opisać wszystkie realizowane zadania 

i załatwione sprawy. Ze swojej strony dokładam wszelkich starań aby działalność naszego 

urzędu oraz podległych Gminie Brok jednostek organizacyjnych była jak najefektywniejsza, 

zaspokajała w pełni potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. 

Należy podkreślić, że realizacja nałożonych na gminę i na mnie jako Burmistrza 

zadań i planów jest bardzo duża. Jednakże ich wykonanie w 2019 r. przebiegło pomyślnie. 

W znacznej mierze dzięki bardzo dobrej współpracy z Radnymi, Sołtysami, kierownikami 

jednostek organizacyjnych gminy.  

Praca na rzecz Gminy Brok i szeroko pojęte działania prowadzone pod kątem jej 

rozwoju zostały docenione przez inne instytucje. Potwierdzeniem efektów starań jest 

otrzymanie wyróżnienia w konkursie Lider Zmian. Samorząd organizowanym przez 

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  

Sprawując urząd Burmistrza Gminy Brok dołożę wszelkich starań, aby obrany kierunek 

rozwoju naszej gminy był konsekwentnie realizowany a wszystkie prowadzone działania 

zwiększały poziom życia i bezpieczeństwa Mieszkańców. 
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