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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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 2021. 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 

1. 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 

http://www.brok.pl/
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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. 

Na przełomie lat zasięg terytorialny gminy Brok ulegał zmianom. Obecnie 

obszar gminy Brok wynosi około 11.030 ha. W jej skład wchodzą następujące 

sołectwa:  

 Bojany; 

 Brok; 

 Brzostowa; 

 Czuraj;  

 Kaczkowo Nowe; 

 Kaczkowo Stare; 

 Laskowizna; 

 Stare Miasto;  

 Zamoście. 

Gmina w powiecie i województwie. 
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 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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2. Dane statystyczne 

 Na koniec roku 2021 liczba mieszkańców miasta i gminy Brok wynosiła 2 738 

osób, w tym liczba mieszkańców czasowych stanowiła 37 osób. 

 

 

Liczba mieszkańców Gminy Brok - stan na 31 grudnia 2021 rok. 

 

 

 

99%

1%

Liczba mieszkańców miasta i gminy Brok

Mieszkańcy zameldowani na stałe

Mieszkańcy zameldowani czasowo

1869
75

220

270

151
153

Misto Brok

Bojany

Kaczkowo Nowe

Kaczkowo Stare

Laskowizna

Puzdrowizna

Liczba mieszkańców w roku 2021 r. w podziale na płeć: 

Kobiety 1376 

Mężczyźni 1362 
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Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w 2021 r. wynosiła 24. 

 

 

 

III. Działalność jednostek organizacyjnych gminy. 

Zakres działania gminy oraz realizowane przez nią zadania określa ustawa z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 6 i 7 niniejszej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie 

sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 

podmiotów, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Zadania realizowane są przez jednostki 

organizacyjne gminy.  

 

1. Urząd Gminy Brok. 

Burmistrz Gminy Brok, jako organ wykonawczy realizuje swoje zadania przy pomocy 

Urzędu Gminy. W 2021 r. Urząd Gminy Brok funkcjonował w oparciu o Regulamin 

Śluby konkordatowe Śluby cywilne w lokalu
USC

Śluby Cywilne poza
lokalem USC

24
10

1

Liczba zawartych małżeństw 
na terenie Gminy Brok 

w 2021 roku wynosiła ogółem 35 w tym:

Wymeldowania z pobytu stałego w 2021 r. 

Wymeldowania do innej gminy 44 

Zgony 42 
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Organizacyjny nadany zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.  

w następującej strukturze organizacyjnej: 

 

 

Łącznie w Urzędzie Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych 

było 27 pracowników, w tym 19 pracowników administracyjno-biurowych  

i 8 pracowników gospodarczych i obsługi. 

W 2021 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. 

http://www.brok.pl/
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 W związku z panującą epidemią COVID-19, w 2021 r. wprowadzane były 

czasowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Urząd Gminy Brok 

funkcjonował zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.  

W 2021 r. do Burmistrza Gminy Brok wpłynęło 3 skargi i 6 odwołań od wydanych 

decyzji administracyjnych. Ponadto Burmistrz wydał 51 zarządzeń.  

 

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 1990r.  

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 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, 

- ustawy o systemie oświaty, 

- ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

 W 2021 r. GOPS w Broku funkcjonował w następującej strukturze 

organizacyjnej: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik 

socjalny, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

http://www.brok.pl/
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 Ośrodek Pomocy Społecznej jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą 

zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy, a tym samym pierwszoplanową 

instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Brok. Środki 

na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków budżetu państwa i 

środków budżetu gminy, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania 

zlecone. 

Wydatki poniesione na zadania pomocy społecznej realizowane w 2021 r. 

Wydatki Kwota % 

Budżet państwa 4 491 404,38 zł 91,38 % 

Budżet gminy 423 531,32 zł 8,62 % 

Ogółem 4 914 935,70 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 2021 r. 

Formy pomocy Poniesione koszty Liczba świadczeniobiorców 

Zasiłek stały 111 728 zł 19 osób 

Zasiłek okresowy 20 988 zł 9 osób 

Zasiłek celowy              19 500 ,00 zł 17 osób 

Dożywianie dzieci 

w szkołach 

26 771,00 zł 45 osób z 31 rodzin 

Usługi opiekuńcze 15 921,00 zł 3 osoby 

Odpłatność za pobyt w DPS 213 223,00 zł 7 osób 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne 7 542,00 zł 12 osób 

Praca socjalna - 27 rodzin 

Schronienie 11 200,00 zł 1 osoba 

http://www.brok.pl/
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 W roku 2021 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 45 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  

34 032,18 zł. 

 GOPS był też koordynatorem realizacji porozumienia w sprawie organizacji prac 

społecznie użytecznych dla 6 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. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy sytuacji osób 

i rodzin w ich środowisku społecznym. 

 

Rzeczywista liczba osób korzystających z pomocy społecznej w 2021 r. 

Rok Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

 2021 89 72 188 

 

 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, oraz przyjmowaniem wniosków 

o wydanie Karty Dużej Rodziny. 
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Świadczenia wypłacone przez GOPS w 2021 r.: 

Rodzaje świadczeń Poniesione koszty Liczba świadczeniobiorców 

Świadczenia rodzinne 

 -składka społeczna: 

 -składka zdrowotna 

 1 187 740,25 zł 

75 923,35 zł 

19 830,24 zł 

349 osób – 12,75% ogółu 

mieszkańców 

27 osób 

18 osób 

Zasiłek dla opiekuna 

 -składka społeczna 

 -składka zdrowotna 

2 480,00 zł 

682,48 zł 

223,20 zł 

1 osoba 

1 osoba 

1 osoba 

Fundusz alimentacyjny 112 336,30 zł 25 osób 

Świadczenie wychowawcze 2 780 062,19 zł 504 osoby – 18,41% ogółu 

mieszkańców 

Karta Dużej Rodziny 202,51 zł 42 osoby 

 

 Ośrodek realizował zadania w zakresie postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

W 2021 roku prowadzono postępowanie wobec 6 dłużników alimentacyjnych. W celu 

zwiększenia skuteczności egzekucji GOPS współpracował z Biurami Informacji 

Gospodarczej. Ponadto przeciwko dłużnikom alimentacyjnym, których wierzycielki 

zamieszkują na terenie gminy Brok, złożono 14 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od alimentacji, zgodnie  

z art. 209§3 Kodeksu karnego. W wyniku prowadzonych działań w 2021 roku  

od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 48.786,52 zł, z czego na 

dochody gminy Brok przekazano kwotę 17 764,51 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 2021 r. przyznano 42 

osobom z rodzin wielodzietnych. 

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali też: 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w 2021 r. zostało 

zakwalifikowanych łącznie 148 osób; 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

http://www.brok.pl/
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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. 

- Program Wieloletni ,,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 były ze środków własnych gminy. 

- przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów, tj. rozpatrywaniem wniosków  

o przyznanie stypendiów szkolnych. Za okres styczeń – czerwiec 2021 r. GOPS  

w Broku przyznał pomoc w formie stypendium szkolnego dla 35 uczniów, natomiast za 

okres wrzesień – grudzień 2021 r. dla 23 uczniów na łączną kwotę 42.688,00 zł. 

Od 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Broku wydaje również 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  

na jednego członka gospodarstwa domowego, stanowiące niezbędny załącznik  

w przypadku składania do Narodowego Funduszu wniosku o podwyższony poziom 

dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. W 2021 r. wydano 23 takie 

zaświadczenia. 

 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 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogólnie 509 decyzji 
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administracyjnych, z czego 161 decyzji dotyczyło obszaru pomocy społecznej,  

290 decyzji dotyczyło obszaru świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego  

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 58 decyzji dotyczyło pomocy materialnej 

dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendiów szkolnych. Ponadto wydano 

295 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. 

 

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Broku na 2021 r. zatwierdzonym uchwałą  

Nr XIII/118/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r.,  

p. Kierownik na posiedzeniu wspólnych komisji i sesji Rady Gminy odbytych  

w miesiącu lipcu 2021 r. przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS w Broku  

w 2020 r. Rada Gminy w Broku przedstawione sprawozdanie przyjęła jednogłośnie.  

              

3. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 

 

1) Informacje ogólne. 

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.  

W 2021 r. w skład struktury organizacyjnej ZPPO w Broku wchodziła: 

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku; 

- Przedszkole Miejskie w Broku. 

 

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Broku na III kwartał 2021 r. zatwierdzonym 

uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r.,  

p. Dyrektor ZPPO w Broku na posiedzeniu wspólnych komisji i sesji Rady Gminy 

odbytych w miesiącu wrześniu 2021 r. przedstawiła informację z działalności ZPPO  

w Broku za rok szkolny 2020/2021 oraz o stanie przygotowań do nowego roku 

szkolnego 2021/2022. 
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2) Zadania z zakresu edukacji w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

realizowane były w oddziałach przedszkolnych i szkolnych: 

 

Rok szkolny 2020/2021 

Przedszkole 

Liczba dzieci 72 

Liczba oddziałów 3 

Szkoła Podstawowa 

Liczba uczniów 157 

Liczba oddziałów 9 

 

Rok szkolny 2021/2022 

Przedszkole 

Liczba dzieci 73 

Liczba oddziałów 3 

Szkoła Podstawowa 

Liczba uczniów 167 

Liczba oddziałów 9 

 

3) Analiza wyników nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

w I i II półroczu roku szkolnego 2020/2021: 

a) Klasa IV: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 4,19;  

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,27; 

b) Klasa V: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 5,25; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 5,25; 

c) Klasa VIa: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,88; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 3,93; 

 d) Klasa VIb: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,87; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,15; 

http://www.brok.pl/
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e) Klasa VIIa: 

 - I półrocze - ogólna średnia klasy: 4,00;  

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,10; 

f) Klasa VIIb: 

 - I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,91;  

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,10; 

g) Klasa VIII: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,80; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 3,88;  

4) Analiza wyników nauczania z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 

2020/2021: 

a) Klasa IV: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 4,50;  

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,34 

b) Klasa V: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 4,50; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 5,00; 

c) Klasa VIa: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 4,03; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,19; 

 d) Klasa VIb: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 4,00; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,26; 

e) Klasa VIIa: 

 - I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,97;  

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,10; 

f) Klasa VIIb: 

 - I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,77;  

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,14; 

g) Klasa VIII: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,72; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 3,81;  
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5)  Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021  

 

Średnie wyniki procentowe egzaminy ósmoklasisty w latach 2020-2021 

przedmiot jęz. polski matematyka jęz. angielski 

rok/% 2020 r. 2021 2020 2021 2020 2021 

woj. 

mazowieckie 

62,10% 69,03 50,60% 62,14 59,32% 82,81 

powiat  

ostrowski 

58,32% 56,00 41,27% 41,00 45,57% 56,51 

Gmina 

Brok 

51,73% 49,45 37,88% 31,64 46,97% 45,73 

Opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/  

 

 

6) Wydatki budżetowe 

Przeznaczenie środków Wykonanie w zł 

Wynagrodzenia i pochodne 

wynagrodzeń 

2.375.367,71 

Pozostałe wydatki 329.883,02 

Razem 2.705.250,73 

 

Na funkcjonowanie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku w 2021 r.  

Gmina Brok wydatkowała środki finansowe w kwocie 2.705.250,73 zł.  

 

W 2021 r. w związku z panującą epidemia COVID-19 ZPPO w Broku funkcjonowało 

zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Klasy młodsze szkoły podstawowej mogły 

uczyć się stacjonarnie lub w systemie hybrydowym już w początkach roku 

kalendarzowego. Natomiast nauczanie w klasach IV-VIII prowadzone było w trybie 

http://www.brok.pl/
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zdalnym. nauczania zdalnego uczniowie mogli brać udział w różnorodnych konkursach 

oraz rozwijać swoją wiedzę i talenty.  

Dzieci z grupy „Pszczółek” oraz uczniowie klasy III wzięły udział w projekcie 

„Zdrowo jem, więcej wiem”; zorganizowanym przez Fundację Banku Ochrony 

Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser 

– Dudy. Projekt dotyczył promowania zdrowego odżywiania wśród dzieci 

z Przedszkola i młodszych klas szkolnych.  

Uczniowie klas I-III wzięli udział w  programie profilaktyczno-edukacyjnym 

„Loguj się z głową" przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

oraz Ministerstwo Zdrowia. Celem zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego 

było zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem 

z Internetu i mediów elektronicznych, w tym uzależnienia i jego skutków.  

Dopiero pod koniec maja szkoła w pełni powróciła do nauczania stacjonarnego. 

Zgodnie z zaleceniami MEN nauczanie nakierunkowane było na reintegrację zespołów 

klasowych oraz całej społeczności szkolnej. W ramach tych działań zrealizowane 

zostały liczne przedsięwzięcia: 

- 1 czerwca - Dzień Dziecka; 

- 11 czerwca  - Dzień Sportu; 

- 15-16 czerwca - grupa 56 uczniów z klas III - VII – wyjazd do Wadowic 

               i Energylandii; 

- 22 czerwca - „Festiwal Kolorów”; 

- 23 czerwca - Dzień Pustej Klasy; 

- 24 czerwca - Noc Świętojańska.  

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się  stacjonarnie. Społeczność szkolna 

włączyła się do realizacji oraz obchodów kilku ogólnopolskich i międzynarodowych 

akcji i świąt. 

Jak co roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych w Broku przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji społecznej Narodowe 

Czytanie. Finał dziesiątej już edycji w naszej szkole miał miejsce dnia 6 września. 

W tym roku w całej Polsce czytaliśmy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.   

W dniu 15 września 2021 r. uczniowie szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątanie 

Świata pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”. Kampania „Sprzątanie Świata”  

ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska 
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naturalnego i pokory dla otaczającej nas przyrody, promuje postawy i zachowania 

proekologiczne. 

W dniu 27 września w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

obchodzono Europejski Dzień Języków. Celem Europejskiego Dnia Języków jest 

ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie 

nauki języków obcych. 

W dniach 23-30 września w naszej szkole odbywała się kolejna edycja 

Europejskiego Tygodnia Sportu, którego obchody są inicjatywą Komisji Europejskiej 

mającą na celu promowanie sportu i aktywności fizycznej w całej Europie.  

Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) 

ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz 

przez cały rok. 

Podczas pierwszych miesięcy nowego roku szkolnego w Zespole Publicznych 

Placówek Oświatowych w Broku zostało przeprowadzonych również wiele pogadanek 

i warsztatów profilaktycznych: spotkania z policjantami w ramach kampanii „Kierowco! 

Nie polujemy na zebrach"; pogadanki dla uczniów klas VII i VIII pod hasłem 

„Bezpieczeństwo w sieci” oraz „Odpowiedzialność prawna nieletnich”; pogadanki dla 

najstarszych uczniów w związku z Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi. 

W październiku uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w warsztatach 

profilaktycznych „Przeciwdziałanie narkomanii” oraz w szkoleniu z zakresu „Udzielania 

Pierwszej Pomocy”. 

Warsztaty i szkolenie zorganizowała Fundacja VERITA w ramach projektu 

„Świadoma młodzież – Mazowsze”. 

Wszystkie działania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

zawsze były nastawione na wszechstronny rozwój Uczniów. W roku 2021 dodatkowo 

położono nacisk na odbudowanie relacji po pandemicznej rzeczywistości.  

 

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 
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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.   

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Szkoła funkcjonowała w następującej 

strukturze: 

1) Oddział „0” wraz z Punktem przedszkolnym – 20 osób 

2) kl. I – 2 osoby 

3) kl. II – 4 osoby  

4) kl. III – 3 osoby 

5) kl. V – 1 osoba 

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

- w pełnym wymiarze godzin – 3 

- w niepełnym wymiarze godzin – 3 

- pracownicy obsługi – 1 osoba. 

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Broku na III kwartał 2021 r. zatwierdzonym 

uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r.,  

p. Dyrektor na posiedzeniu wspólnych komisji i sesji Rady Gminy odbytych w miesiącu 

wrześniu 2021 r. przedstawiła informację z działalności Szkoły Podstawowej w 

Kaczkowie Starym za rok szkolny 2020/2021 oraz o stanie przygotowań do nowego 

roku szkolnego 2021/2022. 

Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym jest publiczną placówką oświatową, 

realizującą misję służebną wobec uczniów, rodziców i środowiska. Nauczyciele wraz 

z rodzicami od lat podejmują działania mające na celu wszechstronne rozwijanie 

talentów, zainteresowań i zdolności wychowanków. W procesie dydaktyczno - 

wychowawczym prowadzone są starania, aby szkoła była drugim domem, który otacza 

troską i opieką. Kameralna atmosfera sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa u 

dzieci, które mogą swobodnie rozwijać swoje umiejętności.  

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNA ORAZ 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

Wszyscy pracownicy podejmują liczne działania, mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom i dzieciom w szkole i poza nią. Koordynowano działania w 

zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole Programu Wychowawczo 
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– Profilaktycznego. Nawiązano współpracę z Policją. Funkcjonariusze policji 

przeprowadzili pogadankę z uczniami klas I - III na temat bezpiecznego zachowania 

się w drodze do i ze szkoły. W czerwcu odbyło się spotkanie dla uczniów i dzieci  

z przedszkola. Tematem spotkania był bezpieczny wypoczynek latem.  

 

WYDARZENIA, WYCIECZKI, ZABAWY 

W 2021 roku w szkole organizowane były uroczystości tj. uroczysty apel z okazji 

3 Maja, Dzień Rodziny, apel na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie 

uczniów klasy pierwszej, Dzień Edukacji Narodowej, akademia z okazji obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości, zabawa andrzejkowa, bal karnawałowy, które  

na stałe wpisane są w kalendarz imprez i uroczystości. Ze względu na pandemię 

koronawirusa nie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Integracja społeczności szkolnej odbywała się przy okazji tradycyjnych 

wyjazdów na łyżwy, wspólnego lepienia bałwana oraz zabaw na śniegu, odwiedzin 

Mikołaj, wyprawie do lasu i ognisk. Ponadto w roku 2021 odbyła się wycieczka  

do Warszawy. Podczas wizyty w Manufakturze Cukierków dzieci dowiedziały się jak 

powstają słodkie wyroby. Na zakończenie własnoręcznie wykonały lizaki. Druga część 

wycieczki  składała się z wizyty w ZOO i na Starym Mieście.  Uczniowie szkoły  

w październiku 2021 roku pojechali  na wycieczkę do Ciechanowca, gdzie zwiedzili 

Muzeum Rolnictwa. Oprócz tego dzieci odwiedziły Ziołowy Zakątek w Korycinie,  

w którym obserwowały charakterystyczne dla Podlasia zabudowy i rękodzieła, a także 

główną atrakcję – Podlaski Ogród Botaniczny. W drodze powrotnej odbyło się 

spotkanie z alpakami.  

KONKURSY 

Uczniowie szkoły jak również dzieci uczęszczające do przedszkola chętnie brały 

udział w konkursach plastycznych i literackich. Udział w takich konkursach rozwija 

kreatywność i wrażliwość artystyczną, a także miłość do książek, przyrody i troskę  

o otaczające środowisko.  

W ramach obchodów międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata”  

dla najmłodszych uczniów szkoła zorganizowała konkurs plastyczno – techniczny„ 

Szanuję, nie marnuję, wykorzystuję ponownie”, którego celem było ponowne 

wykorzystanie śmieci i zużytych przedmiotów.  
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Szkoła brała również udział w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „ 

Dzieci uczą rodziców, w projekcie ekologicznym dla klas I-III „PrzyGOTUJMY lepszy 

świat”. Tak jak w poprzednich latach szkoła uczestniczyła w programie „Szklanka 

mleka”. Ponadto szkoła brała udział w konkursach: „Cukierek za życzliwość – I Ty 

możesz zostać wolontariuszem” konkurs ogólnopolski, „Odbicie duszy, zwierciadło 

serca – baśniowy portret w ramie zamknięty” konkurs ogólnopolski, konkurs  

na ilustracje do książki ”IKABOG” konkurs ogólnopolski, konkurs plastyczny  

na  „Najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową 2021” (konkurs gminny), „Wiosenne 

tradycje Wielkanoc oczami dziecka” konkurs plastyczny ogólnopolski, „Ekologiczny 

strój profesora Einsteina” konkurs plastyczny ogólnopolski, „Najładniejsza kartka 

Wielkanocna” (konkurs plastyczny gminny), „Mój wymarzony lizak” – 2021 konkurs 

ogólnopolski, „Zakładka do książki” konkurs gminny, „Moje miasto Brok w 2021 Roku” 

konkurs plastyczny gminny, „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy” konkurs 

literacko-plastyczny, „A to Polska właśnie” konkurs recytatorski powiatowy,” 

Najpiękniejsze miejsce w mojej miejscowości” powiatowy konkurs fotograficzny, 

gminny konkurs literacki „Wiersz o moim mieście Brok”. 

 

WSPIERANIE PODOPIECZNYCH 

Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym podejmuje różne formy pomocy 

dzieciom. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Broku 

przez cały rok kilkoro dzieci korzystało z refundowanych obiadów. 

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych u dzieci i uczniów, 

zagwarantowali pomoc tym dzieciom, które wykazywały trudności w przyswajaniu 

wiadomości i umiejętności. Na terenie placówki prowadzone były zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno – społeczne, terapia logopedyczna, integracja 

sensoryczna. Dokładano wszelkich starań, aby każdy uczeń, każde dziecko 

prawidłowo funkcjonowało w swoim otoczeniu, przestrzegało norm współżycia 

społecznego, pozytywnie odbierało otaczający go świat, siebie i innych ludzi, było 

wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, odznaczało się uczciwością, 

odpowiedzialnością, kreatywnością. Dążono, aby wychowankowie potrafili dostrzegać 

bogactwo wartości kulturowych, prezentowali postawy patriotyczne, umieli odróżnić 

dobro od zła.  
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WYPOSAŻENIE SZKOŁY 

Placówka posiada salę integracji sensorycznej, szeroki korytarz, który pełni rolę 

sali gimnastycznej, bibliotekę, stołówkę, salę informatyczną. Ponadto dwie sale 

lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, tablety, laptopy. 

W czasie wakacji stołówka szkolna wyposażona została w nowe regały, stoliki  

i krzesła. Do przedszkola zakupiono brakujące stoliki i krzesła. 

W roku 2021 szkoła wzięła udział w Rządowym Programie „Laboratoria 

przyszłości”. Pozyskane nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, są pomocne 

w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych, technicznych, a także 

samodzielnego i krytycznego myślenia u dzieci. 

           Realizacja zadań w roku 2021 była możliwa dzięki wsparciu organu 

prowadzącego, Rady Rodziców,  sponsorom i instytucjom.  

Wydatki budżetowe 

Przeznaczenie środków Wykonanie w zł 

Wynagrodzenia i pochodne 

wynagrodzeń 

403.117,59 

Pozostałe wydatki 99.677,94 

Razem 502.795,53 

 

 

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym w 2021 r.  Gmina Brok 

wydatkowała środki finansowe w kwocie 502.795,53 zł.  

 

5. Biblioteka Publiczna w Broku. 

 

1) Organizac ja  Bibl 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: 

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


~ 24 ~ 

 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2021 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

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

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. 

2)  Budżet Biblioteki 

Biblioteka Publiczna w Broku finansowana jest z budżetu Gminy Brok. 

1. Dotacja Organizatora/Gminy Brok – 220 000,00 zł. 

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty 

bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych w kwocie – 7 162,00 zł. Z pozyskanego dofinansowania zakupiono 

286 nowości wydawniczych. 

3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo 

dla Książki” na realizację projektu „Zadziwiająca moc książki w terapii dylematów 

emocjonalnych dzieci”– w kwocie 9000,00 zł 

4. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo 

dla Książki” na realizację projektu „Do czego i dlaczego potrzebna nam książka?”-                  

w kwocie 19 000,00 zł 

5. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury z Programu Kultura - Interwencje 2021                           

na realizację projektu „Brokowskie Klimaty”- w kwocie 13 000,00 zł 

 

3)  Kadra biblioteczna 

W 2021 roku w Bibliotece Publicznej w Broku zatrudnienie wyglądało następująco: 

- dyrektor - umowa o pracę - pełen etat; 

- młodszy bibliotekarz – od 26.02.2021r . – 17.09.2021 r. – długotrwałe zwolnienie                   

lekarskie, od 20.09.2021 r. - urlop macierzyński; 

- młodszy bibliotekarz – do 14.03.2021 r . na ¾ etatu; od 15.03.2021 do 14.06.2021 

pełen etat; od 15.06.2021 umowa na czas określony - zastępstwo na ½ etatu; 

- czwarta osoba została zatrudnia w ramach prac interwencyjnych w okresie                                  

od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.  

4)  Zbiory biblioteczne 

 Podstawą działania Biblioteki Publicznej w Broku stanowiły jej zbiory 

biblioteczne. Były one przedmiotem szczególnej troski kadry bibliotecznej, co 
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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.   

a) Zakupy książkowe i dary czytelników 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Broku znajdywało się 16489 

woluminów.  W 2021 roku przybyło 1066 woluminów, z tego z zakupu  903 woluminów 

na łączną kwotę  22 162,00 zł. 

►Z budżetu Organizatora zakupiono 617 woluminów na kwotę 15000,00 zł. 

►Z programu  MKiDN pozyskano kwotę w wysokości 7162,00 zł, za którą zakupiono 

286 nowości wydawnicze.   

►Biblioteka wzbogaciła się również o 163 woluminy książek otrzymanych jako dary,                                

   o wartości 184,00 zł.   

►Biblioteka Publiczna w Broku wykupiła dostęp do Internetowej platformy Legimi - 

największego serwisu z wirtualną literaturą – 4 kody za kwotę 600,00 zł. 

 

Zestawienie zakupionych woluminów: 

 

 

Rok 

2021 

Wartość zakupów 

w [zł] 

Ze środków 

Organizatora  

Z MKiDN Dary czytelników 

15000,00 zł 617 woluminów - - 

7162,00 zł - 286 woluminów - 

  184,00 zł - - 163 luminów 

b) Ubytkowanie książek 

Troska o zbiory biblioteczne obejmowała m.in. systematyczne ubytkowanie 

woluminów. Selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych pozwalała na 

zapewnienie atrakcyjności księgozbiorów, a zarazem pozbywanie się zniszczonych 

bądź niepożądanych jednostek inwentarzowych. 

c) Zakup czasopism 

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca (dzienniki, 

tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki). W roku 
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sprawozdawczym prenumerowano 13 tytułów czasopism dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych (podział tematyczny czasopism: rozrywka, ekologia, edukacja, historia 

literatury, zdrowie). Lista tytułów czasopism do prenumeraty jest zawsze ustalana na 

podstawie zapotrzebowania czytelników, zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych. 

Na czasopisma w 2021 r. wydatkowana została kwota w wysokości 1096,49 zł. 

d) Zbiory specjalne 

Biblioteka Publiczna w Broku posiada również zbiory specjalne – książki mówione tzw. 

audiobooki. Obecnie mamy na stanie 121 audiobooków. 

 

Nowe Usługi:  

a) Dostęp do Internetowej platformy Legimi – E-booki; 

b) Usługa „Książka na telefon”; 

c) Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica 

 

5) Obsługa czytelnicza 

 

Użytkownicy Biblioteki i odwiedziny w ciągu roku 

Wyszczególnienie Stan liczbowy ogółem 

Użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece 399 

Czytelnicy 394 

Odwiedziny w Bibliotece 4254 

 

Struktura czytelników według wieku: 

 

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

 

    15          90            36            33               23            87               42                 68 
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Struktura czytelników według zajęcia: 

 

     Osoby uczące się      Osoby pracujące        Pozostali 

209                      103                         82 

 

 

 

6).Wykorzystanie usług bibliotecznych 

 

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku: 

 

Rok 2021 Na zewnątrz Na miejscu 

Książki 5045 2793 

Czasopisma 45 9 

 

4%

23%

9%

8%
6%

22%

11%

17%

STRUKTURA CZYTELNIKÓW WEDŁUG WIEKU

do lat 5 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat

20-24 lata 25-44 lata 45-60 powyżej 60 lat

STRUKTURA CZYTELNIKÓW WEDŁUG ZAJĘCIA

osoby uczące się osoby pracujące pozostali
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7) Promocja biblioteki, książki, czytelnictwa 

 Biblioteka Publiczna w Broku działa na rzecz społeczności lokalnej i gminy Brok.                                    

W profesjonalny  i wszechstronny sposób stara się zaspokajać potrzeby informacyjne, 

edukacyjne i kulturalne swoich Czytelników. Jest miejscem przyjaznej i aktywnej 

przestrzeni, otwartej dla Czytelników w każdym wieku. Aktywność ta, nie sprowadza 

się jedynie do gromadzenia i wypożyczania zbiorów. Nieustannie i na różne sposoby 

staramy się, aby nasi mieszkańcy mogli rozwijać swoje pasje, pogłębiać wiedzę 

i zainteresowania. 

Biblioteka Publiczna w Broku w 2021 roku zorganizowała następujące wydarzenia: 

Akcje biblioteczne, wystawy książek, konkursy 

- „Randka w ciemno z książką” oraz wystawy książek o tematyce miłosnej; 

- Światowy Dzień Książek dla Dzieci; 

- Światowy Dzień Czekolady; 

- "Żołnierzom Wyklętym",  

- Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego.                         

W ciągu 12 miesięcy Biblioteka Publiczna w Broku zorganizowała wiele konkursów:  

 „Moje wymarzone ferie zimowe”,  

  „Zakładka do książki”,  

 „Dlaczego warto czytać książki?”, 

 Konkurs ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi, 

 „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”,  

 „Najlepszy Czytelnik Biblioteki Publicznej w Broku”,   

 „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”. 

 Konkursy pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Brok na logo 

promujące obchody 520. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu: 

 konkurs plastyczny "Moje Miasto Brok w 2021 roku"  
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 konkurs literacki „Wiersz o moim mieście Brok”, 

 

 

Lekcje biblioteczne, warsztaty, spotkania i wystawy 

 

Biblioteka to przede wszystkim książki, ale także lekcje biblioteczne, warsztaty, 

spotkania i wystawy. W ramach obchodów 81. rocznicy Pamięci Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej uczniowie  z klas VII i VIII z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 

w Broku uczestniczyli w lekcji historii pn. „Zbrodnia Katyńska”. Wykład, który odbył się 

w formie on-line poprowadził gość Biblioteki, historyk prof. Krzysztof Jabłonka. 

 

W 78. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim nasza biblioteka włączyła 

się   w akcję i poprowadziła lekcje biblioteczne on-line dla dzieci z klas I-III Szkoły 

Podstawowej w Broku, na podstawie materiałów opracowanych przez Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN. 

 

W związku z ceremonią, podczas której zaprezentowano tablicę upamiętniającą 

Cmentarz Żydowski w Broku, we wrześniu odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci 

i młodzieży zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  

w Warszawie. Pani Renata Płotczyk przybliżyła uczniom klasy I, II i III, IV, VIII a, VIII b 

kulturę i zwyczaje żydowskie. 

W Bibliotece zostały wyeksponowane wystawy: ręcznie robione gobeliny, makramy, 

dywaniki, misie, lalki, obrazy, hafty, serwetki, biżuterię, torebki, misterne koronki, jajka 

wielkanocne i wiele innych dzieł utalentowanych mieszkanek Broku. 

 

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


~ 30 ~ 

 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2021 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

Tegoroczny plan działania obejmował jeszcze wspólne czytanie z udziałem 

zaproszonych gości dramatu pt. „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej  

w ramach akcji Narodowe Czytanie, odbywającym się pod honorowym patronatem 

pary prezydenckiej, a także udział w  „Nocy Bibliotek”, kiedy to dzieci wysłuchały 

prezentacji o sowach, wykonały las w słoiku i wzięły udział w przygotowanych grach  

i zabawach. 

Wakacje pełne atrakcji 

 

W okresie wakacji odbył się cykl spotkań dla dzieci łączących w sobie zabawę  

z czytaniem książek i pracami plastycznymi. 

Biblioteczna strefa relaksu!  

W wakacje przed Biblioteką przygotowana została przyjazna strefa relaksu dla 

Czytelników. Na świeżym powietrzu, w cieniu drzew można było odpocząć na 

leżakach, a przy okazji sięgnąć po książkę bądź gazetę. Naszymi działaniami 

zachęcamy do czytania i korzystania z biblioteki. 

 

Po raz siódmy uczczono Witkacego  

2 października 2021 r. odbył się VII Rajd Rowerowy "W jak Witkacy". Uczestnicy 

tradycyjnie przejechali 70-kilometrową trasę wpisaną w kształt ogromnej litery „W” i 

odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Broku.  

 

8) Pozyskiwanie środków finansowych na rozwijanie działalności kulturalno – 

edukacyjnej Biblioteki Publicznej w Broku. 

W wyniku podjętych starań w 2021 r. do budżetu Biblioteki Publicznej w Broku, trafiły 

dodatkowe środki finansowe, w łącznej kwocie 41 000,00 zł na realizację trzech 

projektów, dzięki którym zaproponowana została jeszcze bogatsza oferta edukacyjno-

kulturalna. 

Pozyskano dotację w wysokości 9000,00 zł z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - z programu „Partnerstwo dla Książki” na projekt „Zadziwiająca moc 

książki w terapii dylematów emocjonalnych dzieci”. Dzięki tym środkom finansowym 

zorganizowaliśmy warsztaty bajkoterapii prowadzone przez specjalistów z różnych 

dziedzin: panią Urszulę Stępniewską, panią Katarzynę Komoszewską,  

panią Agnieszkę Mrozińską, panią Ninę Kruk i pana Romana Holc.  
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Celem przeprowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy o mocy bajkoterapii, która  

w przyjazny sposób wspiera dzieci w szukaniu sposobów na poradzenie sobie  

z trudnymi sytuacjami, pozwala zrozumieć otaczający je świat oraz sferę  uczuć i relacji 

między ludzkich. W rozwiązaniu różnych problemów napotykanych przez nie w życiu 

może pomóc sięgnięcie po książki bajkoterapeutyczne, które dzięki realizacji projektu  

wzbogaciły  biblioteczne zbiory w ilości -113 woluminów. 

Uzyskano dofinansowania w wysokości 19.000,00 zł  z Programu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego - z programu „Partnerstwo dla Książki” na projekt  „Do czego 

i dlaczego potrzebna nam książka?” Realizacja projektu pozwoliła nam zorganizować 

spotkania dla dorosłych z dietetykiem panią Martyną Sokołowską, psychologiem panią 

Beatą Krajewską, z historykiem i leśnikiem  opowiadającym o historii Broku oraz jego 

walorach przyrodniczych panem Damianem Piekarskim. 

W niedzielne wakacyjne popołudnia  odbywały się sztuki teatralne, by każde dziecko 

mogło przyjemnie spędzić czas ze swoimi rodzicami. Przygotowaliśmy aż cztery 

spektakle w wykonaniu Teatru lalkowego "Łatka". Atrakcją spotkań były krótkie zadania 

twórcze z nagrodami. Każde dziecko otrzymało od nas upominek w postaci książeczki 

z legendą. 

Biblioteka zdobyła także dofinansowanie  z Narodowego Centrum Kultury z Programu 

Kultura - Interwencje 2021 na realizację projektu „Brokowskie Klimaty” – w kwocie 

13.000,00 zł. Z funduszy pochodzących z wymienionego dofinansowania zrealizowany 

został projekt poświęcony kulturze i obyczajom kurpiowskim pn. „Brokowskie Klimaty”. 

Uczestnicy miło spędzili czas na wycieczce do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, 

w trakcie której odbyły się warsztaty wydobywania bursztynu oraz tworzenia biżuterii  

z tego surowca. W ramach projektu odbyły się  także  warsztaty bibułkarskie  

i heraldyczne, warsztaty tworzenia wycinanek kurpiowskich oraz robienia pająka 

kurpiowskiego. Należy wspomnieć jeszcze o wernisażu „Brokowskie Klimaty”, gdzie 

zaprezentowana została wystawa prac uczestników warsztatów. 

 

Ceremonia na cmentarzu żydowskim w Broku 

5 października 2021 r. o godzinie 12:00 odbyła się ceremonia, podczas której 

zaprezentowano tablicę upamiętniającą cmentarz żydowski w Broku, usytuowany tuż 

za cmentarzem katolickim, między ulicami Konopnickiej, Narutowicza i Sienkiewicza. 

Za organizację uroczystości odpowiedzialne było Muzeum Historii Żydów Polskich 
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Polin oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa przy współpracy Urzędu Gminy Brok  

i Biblioteki Publicznej w Broku. 

Biblioteka Publiczna w Broku otrzymała z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin środki 

finansowe na realizację ceremonii w wysokości 1600 zł. 

 

W 2021 r. Biblioteka Publiczna w Broku wzięła także udział w ogólnopolskiej akcji 

Instytutu Książki „Mała książka wielki człowiek” w ramach projektu Biblioteka  

otrzymała pakiet  Wyprawek Czytelniczych, a także Kartę Małego Czytelnika.  

 

10) Zajęcia artystyczne 

Po dłuższej przerwie, od października wznowiły spotkania trzy grupy artystyczne. 

Dzieci i dorośli mogły ćwiczyć grę aktorską oraz umiejętności taneczne. 

 

11) Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

W podejmowanych działaniach i inicjatywach Biblioteka współpracuje z 

następującymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy Brok: 

• Urząd Gminy Brok 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

• Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym 

• Parafia w Broku 

• Zespół ludowy Jarzębina 

• Klub Seniora w Broku 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Laskowiźnie 
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Działania i podejmowane przez Bibliotekę inicjatywy zostały zauważone przez 

Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę, Główną Województwa 

Mazowieckiego. W dniu 22 listopada 2021r. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Broku  

p. Ewa Młynarczuk odebrała prestiżową Nagrodę im. Kierbedziów za „Pielęgnowanie 

tożsamości regionalnej”.  O przedsięwzięciach realizowanych przez Brokowską 

Bibliotekę napisano także na łamach branżowego miesięcznika "Biblioteka Publiczna". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Broku na II kwartał 2021 r. zatwierdzonym 

uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r.,  

p. Dyrektor na posiedzeniu wspólnych komisji i sesji Rady Gminy odbytych w miesiącu 

lipcu 2021 r. przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Broku  

w 2020 r. Rada Gminy w Broku przedstawione sprawozdanie przyjęła jednogłośnie.  

 

6. Klub Seniora w Broku. 

 

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 Klub Seniora 

w Broku był zamknięty. Klub wznowił funkcjonowanie od 15 czerwca 2021 roku. 

Spotkania odbywały się trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki. 

Dzięki zróżnicowanemu i bogatemu programowi klubowicze mieli możliwość 

rozwijania swoich pasji, pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin, a także dbania 

o zdrowe ciało oraz ducha. 

Raz w tygodniu pani Justyna Jasko prowadziła dla grupy zajęcia gimnastyczne 

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


~ 34 ~ 

 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2021 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

obejmujące ćwiczenia  w sali i na powietrzu. Wspólne gotowanie sprzyjało wzajemnej 

inspiracji, wymianie doświadczeń, dzieleniu się kulinarnymi przepisami.  

Pod kierunkiem opiekuna klubu seniorzy z Broku pomnażali swoje talenty poprzez 

udział w zajęciach manualnych, takich jak malowanie farbami, quilling, dzianie, 

wydzieranki, decoupage, tworzenie zdobień okolicznościowych. 

Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w Broku członkowie klubu wzięli udział 

w wielu ciekawych spotkaniach  dofinansowanych ze środków Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

Dietetyk pani Martyna Sokołowska wskazała na choroby układu krążenia, jako 

najczęstszą przyczynę zgonów. Zwróciła uwagę seniorów na najważniejsze aspekty 

związane ze zdrowiem, podpowiadając co należy robić, aby cieszyć się nim jak 

najdłużej. Podczas spotkania z psychologiem klinicznym i psychologiem sportu panią 

Beatą Krajewską pt. „Myśl pozytywnie” grupa miała okazję zajrzeć w głąb siebie  

i pochylić się nad odczuwanymi emocjami, skupić się na tym, że myśli które mamy  

w głowie pociągają za sobą emocje i definiują nasz dzień, a to jak myślimy wpływa  

na to jak żyjemy. Osoby biorące udział w spotkaniu miały sposobność zasięgnięcia 

porady odnośnie radzenia sobie z różnymi problemami. Ponadto klubowa społeczność 

uczestniczyła w „historycznym spacerku po Broku”. Pan Damiana Piekarski 

przypomniał uczestnikom różne fakty z przeszłości miasta oraz jego walory 

przyrodnicze. Między innymi poruszony został temat dokarmiania ptaków, 

prawidłowego usuwania kleszczy czy pożarów lasu. Jednymi z najciekawszych 

punktów było zbieranie liści, gałązek i igieł  w celu zrobienia z nich mini zielnika, by 

określić gatunki tych roślin, rozpoznawanie tropów różnych zwierząt czy próba 

dopasowania zwierząt lub ptaków do wydawanych przez nie odgłosów. Podczas 

spaceru omówione zostały leśne zasady savoir vivre.  Najbardziej aktywni uczestnicy 

przyrodniczego spaceru otrzymali książki oraz budki lęgowe dla ptaków. 

W ramach projektu Brokowskie Klimaty „Dofinansowanego ze środków Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum 

Kultury Kultura – Interwencje 2021” pozyskanego przez Bibliotekę Publiczną w Broku 

seniorzy wzięli udział w warsztatach heraldycznych, podczas których Pani Tamara 

Szewczak przybliżyła słuchaczom historię powstania herbów, omówiła ich 

poszczególne elementy oraz zachodzące w nich zmiany na przestrzeni dziejów.  

W drugiej części spotkania uczestnicy otrzymali zadanie polegające na narysowaniu 
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własnych herbów, nad którymi pracę ograniczała jedynie wyobraźnia. Wszyscy dostali 

też materiały traktujące o mobiliach herbowych, dokładnej budowie herbu oraz 

symbolice herbowych barw. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy seniorzy 

uczestniczyli jeszcze w warsztatach tworzenia pająka kurpiowskiego pod okiem pani 

Beaty Pasińskiej, gdzie dowiedzieli się, czym jest wspomniana ozdoba i poznali 

technikę wykonywania składających się na nią poszczególnych elementów. Z kolei na 

warsztatach wycinanki kurpiowskiej od Stanisława Ropiaka zapoznali się  

z poszczególnymi typami wycinanek kurpiowskich i poznali różne techniki pracy.   

Co więcej,  miło i pożytecznie spędzili czas na wycieczce do Muzeum Kurpiowskiego 

w Wachu. Oprócz tego w ramach projektu pn. „III Wieki Kurpi Białych” seniorzy uczyli 

się robić palmy wielkanocne, zmierzyli się ze sztuką robienia oklejanek kurpiowskich, 

własnoręcznie wykonywali świece z wosku pszczelego. 

Seniorzy uczestniczyli także w spotkaniach autorskich i kameralnym wieczorku 

poetyckim organizowanych przez bibliotekę. Poza przedsięwzięciami związanymi ze 

sztuką, czy kulturą klubowicze wzięli udział w spotkaniu z policjantami ,,Bezpieczny 

Senior”. We wrześniu sierż. szt. Emilia Podbielska i Naczelnik Wydziału Ruchu 

Drogowego podinsp. Ewa Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi 

Mazowieckiej opowiedziały o istotnych kwestiach dotyczących  oszustw finansowych 

oraz bezpieczeństwa na drodze.  

Inicjatywy podejmowane w ramach działalności Klubu pomagają jego członkom 

otwierać się na nowe, umożliwiają nieustanny rozwój. Sześć pań zdobyło dyplom po 

ukończeniu kursu języka Angielskiego online dla Seniorów ,,Komunikatywny senior” 

organizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 

od 3.11.21 do 18.01.22. Dla członków Klubu zorganizowane zostały dwa wyjazdy do 

kina Ostrovia w Ostrowi Mazowieckiej na seanse filmowe oraz wieczorki taneczne. 

Jeden z takich wieczorków został zorganizowany w październiku 2021 roku z okazji 

Dnia Seniora. 

Przynależność do Klubu seniora pozwoliła brokowskim seniorom rozwijać swoje 

pasje, zdobywać nowe umiejętności, poszerzać wiedzę na rożne tematy, dając 

jednocześnie możliwość zacieśniania więzi między sobą, wymieniania się życiowymi 

doświadczeniami, a także, tak po prostu, możliwość relaksu w oderwaniu się od trosk 

dnia codziennego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

W 2021 r. działalność Klubu Seniora w Broku finansowana była ze środków 
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pochodzących z budżetu Gminy Brok. Na ten cel wydatkowano łącznie 14.340,24 zł.   

 

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.   

W 2021 r. OSP Brok funkcjonowała w następującej strukturze organizacyjnej: 

Do dnia 30 października 2021 r.: 

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 

  

Od dnia 30 października 2021 r.: 

a) Zarząd OSP 

Prezes 

Wiceprezes 

- Zbigniew Wójcicki 

- Dariusz Ciskowski 

Naczelnik  
- Tomasz 

Kaczmarczyk 

Z-ca naczelnika - Waldemar Brzostek 

Sekretarz - Martyna Wójcicka 

Skarbnik - Paweł Grabowski 

Gospodarz - Grzegorz Olkowski 
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Kronikarz - Patryk Borowy 

Członek 

zarządu 
- Michał Ruciński 

 

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Broku na I kwartał 2021 r. zatwierdzonym 

uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r.,  

Ochotnicza Straż Pożarna w Broku, corocznie w I kwartale przedstawia Radzie Gminy 

w Broku informację o stanie bezpieczeństwa. Naczelnik OSP na posiedzeniu 

wspólnych komisji i sesji Rady Gminy odbytych w miesiącu lutym 2021 r. przedstawił 

informację z działalności OSP w Broku w 2020 r.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. do Straży Pożarnej wpłynęło 58 (powiat 906) alarmów, 

dotyczących obszaru miasta i gminy Brok z czego: 

 8 (powiat 199)  stanowiły pożary, 

 47 (powiat 668) stanowiły miejscowe zagrożenia, 

 3 (powiat 39) stanowiło alarmy fałszywe.  

Względem roku poprzedniego ogólna liczba wpływających alarmów do Straży 

Pożarnej zmniejszyła się o 14 (spadek o 19%).  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

117 58 77 50 81 54 55 75 56 72 58 

 

Z analizy występujących na terenie miasta i gminy Brok pożarów wynika, że:  

 Wg. rodzaju obiektu:  

o obiekty mieszkalne – 5 pożarów,  

o środki transportu – 1 pożar,  
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o uprawy/rolnictwo – 1 pożar,   

o śmietnik wolnostojący – 1 pożar 

 Wg. przypuszczalnej przyczyny zdarzenia: 

o Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym,  

w tym papierosy, zapałki – 2 pożary, 

o Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt 

oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych – 1 pożar,   

o Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 4 pożary, 

o Wady środków transportu – 1 pożar,   

Z analizy występujących na terenie miasta i gminy Brok miejscowych 

zagrożeń wynika, że:  

 Wg. rodzaju obiektu:  

o obiekt użyteczności publicznej – 1 zdarzenie, 

o obiekty mieszkalne – 17 zdarzeń,  

o środki transportu – 14 zdarzeń,  

o uprawy/rolnictwo – 2 zdarzenia,   

o inne obiekty – 13 zdarzeń, 

 Wg. przypuszczalnej przyczyny zdarzenia: 

o Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie 

– 1 zdarzenie, 

o Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki 

gazu – 1 zdarzenie, 

o Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – 2 zdarzenia,   

o Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 10 zdarzeń, 

o Huragany, silne wiatry, tornada – 3 zdarzenia,   

o Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe – 2 zdarzenia,   

o Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków – 1 

zdarzenie, 

o Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 23 zdarzenia,   

o Celowe działanie człowieka – 1 zdarzenie, 

o Nieustalone – 2 zdarzenia,   

o Inne przyczyny – 1 zdarzenie. 
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W wyniku pożarów oraz miejscowych zagrożeń na terenie miasta i gminy Brok 

w 2021 r. odnotowano 0 ofiar śmiertelnych (powiat 10)  oraz 8 osób rannych (powiat 

140). W porównaniu do ubiegłego roku liczba ta wzrosła odpowiednio ofiary 

śmiertelne: o 0 (0%) , osoby ranne o 1 (+14%). 

Stan i zakres wyszkolenia druhów OSP w Broku 
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W 2021 roku z uwagi na wystąpienie i rozprzestrzenianie się wirusa  

COVID-19 wstrzymano kursy szkoleniowe dla druhów OSP. Druhowie z OSP w Broku 

przeprowadzili akcję informacyjną wśród mieszkańców poprzez dostarczenie ulotek 

informacyjnych w sprawie szczepień COVID 19. 

Otrzymane dotacje 

 199 742,86 zł NFOŚiGW/WFOŚiGW zakup nowego średniego samochodu ratowniczo 

gaśniczego marki Volvo dla OSP w Broku  
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 330 000,00 zł Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy zakup nowego średniego 

samochodu ratowniczo gaśniczego marki Volvo dla OSP w Broku 

 200 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zakup nowego 

średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Volvo dla OSP w Broku 

 130 150,14 zł budżet Gminy Brok zakup nowego średniego samochodu ratowniczo 

gaśniczego marki Volvo dla OSP w Broku 

Całkowita kwota zakupu nowego średniego samochodu pożarniczo gaśniczego marki 

Volvo 859 893,00 zł 

 25 000,00 zł Marszałek Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Strażnice OSP”  

remont posadzki w części garażowej budynku  OSP w Broku plus 965,99 zł z budżetu 

Gminy Brok 

 7 400 zł z Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy – zakup ubrań specjalnych w tym 

2 400 zł z budżetu Gminy Brok 

 3 000,00 zł Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy zakup kominiarek niepalnych  

i rękawic specjalnych 

 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż – OSP w Broku Gmina Brok w 2021 r. 

wydatkowała łącznie 398.064,57 zł. Struktura wydatków przedstawiała się 

następująco: 

 

Przeznaczenie środków Wydatki w zł 

Wynagrodzenia, pochodne 

wynagrodzeń, diety 

15.488,66 

Zakup materiałów i wyposażenia 14.768,20 

Przekazane dotacje na zakup samochodu oraz 

środki finansowe na remont strażnicy 

(w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego) 

356.116,13 

Pozostałe wydatki 11.691,58 

Razem 398.064,57 
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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 ewentualnych poszczególnych zadań 

podpisywane są umowy i porozumienia. Prowadzone wspólnie inwestycje dot. przede 

wszystkim dofinansowania  przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie 

gminy Brok. Gmina Brok prowadzi również stałą współpracę z jednostkami 

organizacyjnymi Starostwa tkj. Powiatowy Urząd pracy, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, czy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

 

3) Policja 

 Gmina Brok prowadzi bieżącą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostrowi 

Mazowieckiej oraz Komisariatem Policji w Małkini Górnej. Mając na względzie 

bezpieczeństwo mieszkańców, w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Pułtuska 22  

w Broku zorganizowany został policyjny punkt przyjęć interesantów. Funkcjonariusze 

Komisariatu Policji w Małkini Górnej obecni byli w każdy czwartek w godz. 1600-1800. 

Niestety ze względu na panujący stan epidemii funkcjonowanie punktu w 2021 r.  

było czasowo ograniczone. W 2021 r. Dzielnicową w Gminie Brok była  

sierż. szt. Magdalena Wojciechowska-Chaberska. 

 

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Broku na I kwartał 2021 r. zatwierdzonym 

uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r.,  

Komisariat Policji w Małkini Górnej, corocznie w I kwartale przedstawia Radzie Gminy 

w Broku informację o stanie bezpieczeństwa. P. Komendant Komisariatu Policji  

na posiedzeniu wspólnych komisji i sesji Rady Gminy odbytych w miesiącu lutym 2021 

r. przedstawiła w/w informację.  

W 2021 na terenie miasta i gminy Brok stwierdzono ogółem 44 przestępstwa. 

Jest to o 13 przestępstw więcej jak w roku 2020.  

Pod względem terytorialnym dane przedstawiają się następująco: 
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Liczba przestępstw w podziale na kategorie w 2021 roku na terenie miasta i gminy 

Brok: 

 O charakterze kryminalnym – 19 

 Z zakresu siedmiu kategorii najbardziej uciążliwych – 11 

 Inne przestępstwa np. niealimentacja.  

Wykrywalność ogólna przestępstw wynosiła – 79,49% na terenie miasta Brok oraz 

20% na terenie gminy Brok. 

Łączna liczba zgłoszonych interwencji na terenie Gminy Brok w 2021 roku wynosiła 

463. Jest to 45 zgłoszeń więcej niż w roku 2020. 

Przedstawione przez Komisariat Policji w Małkini Górnej dane dot. liczby zdarzeń 

drogowych, zarówno kolizji jak i wypadków drogowych zwiększyły się w stosunku do 

roku 2020. 

Jednym z narzędzi służącym do wymiany informacji między społeczeństwem, a Policją 

jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2021 roku na trenie miasta i gminy 

Brok mieszkańcy nanieśli łącznie 111 zagrożeń. Podczas weryfikacji potwierdzono 82 

zgłoszenia, co stanowi 74% wszystkich zgłoszeń, nie potwierdzono 29 zgłoszeń,  

co stanowi 23% wszystkich zagrożeń.  

Procedurą Niebieskie Karty za terenie Gminy Brok objęte zostały 3 rodziny. Jednym  

z głównych czynników wpływających na konieczność podjęcia interwencji przez Policję 

jest nadużywanie alkoholu przez sprawców interwencji i wszczynanie awantur 

domowych podczas, których sprawcy stosują przemoc wobec swoich bliskich.  

 

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.  

39

5
Przestępstwa na terenie miasta Brok

Przestępstwa na terenie gminy Brok
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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. 

1. Budżet Gminy Brok na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XIII/129/2020 Rady 

Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r. W 2021 r. podjęto cztery uchwały zmieniające 

uchwałę budżetową oraz 12 zarządzeń Burmistrza Gminy wprowadzających zmiany w 

budżecie gminy. Budżet Gminy za 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 

392.930,56 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 525.233,00 zł. 

 

Po stronie przychodów budżetu wprowadzono wolne środki z wykonania budżetu roku 

2020 w kwocie 1.052.082,00 zł, wprowadzono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych  

w kwocie 498.810,35 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu 

wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 77.382,90 zł oraz 

wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego  

z udziałem tych środków w kwocie 148.443,19 zł (Środki z projektu „Gmina Brok 

przyjazna Seniorom”). 

 

Rozchody budżetu wyniosły 2.169.649,00 zł, w tym dokonano spłaty: 

- raty pożyczki zaciągniętej w 2015 r. ze środków Narodowego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację budynków celem 

wzrostu efektywności energetycznej w Gminie Brok” - 54.700,00 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” - 80.171,00 zł, 

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

w związku z realizacją inwestycji p.n.” Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej 

w Gminie Brok” -220.000,00 zł, 

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

250.000,00 zł, 

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu roku 2020 

na kwotę 50.000 zł, 

-przeznaczenia na lokaty środków w kwocie 1.494.882,00 zł wynikających 

z otrzymanej subwencji na realizację zadań inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które 

będą realizowane w 2022 roku. 

Gmina spłaciła również 25.548,21 zł należnych odsetek od zaciągniętych kredytów  

i pożyczek. 

 

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 18.514.576, zł, w tym: 

1) dochody bieżące wykonano w kwocie 14.643.437,12 zł, w tym: 

−dochody z subwencji ogólnej wyniosły 4.343.911,00 zł, 

−dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące wyniosły 4.416.169,45 zł, 

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

(PIT) wyniosły 1.992.694,00 zł, 

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

(CIT)wyniosły 10.839,61 zł, 

−dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.791.892,06 zł, 

- pozostałe stanowiły kwotę 2.087.931,00 zł, 

2) dochody majątkowe wyniosły 3.871.138,88 zł w tym: 

- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 12.900,00 zł, 
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- z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł 

20.899,62 zł, 

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniosły 

3.837.339,26 zł. 

 

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 16.021.318,64 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 12.895.146,26 zł a wydatki majątkowe wyniosły 

3.998.857,38 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 23,7 %. 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2021 r. wyniosła 

1.748.290,86 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 2021 

wyniosły 1.730.321,76 zł, niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych wyniosły 1.864.977,04 zł. 

 

Zadłużenie Gminy Brok na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło ogółem 1.250.000,00 zł 

i dotyczyło zadłużenia wobec Banku Spółdzielczego z tyt. zaciągniętych kredytów.  

Dług Gminy stanowił 6,8% wykonanych dochodów. Wskaźnik planowanej łącznej 

kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

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

2021 r. wyniósł 19,8%. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Brok na lata 2021-2032 

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 2021 rok obrazuje stabilną sytuację 

finansową gminy. Szczegółowe sprawozdanie Burmistrza Gminy Brok z dnia 27 

kwietnia 2022 r. z wykonania budżetu Gminy Brok za 2021 rok opublikowano w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brok. 

 

2.Stawki podatkowe w gminie Brok obowiązujące w 2021 r.: 

W 2021 r. w Gminie Brok obowiązywała uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy w Broku 

z dnia 9 grudnia 2019 r.  w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru 

podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 15091). 

Zgodnie z niniejszą uchwałą obowiązywała n/w stawki podatku: 
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1) od 1 m² powierzchni gruntu: 

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

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75zł, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 zł od 1 ha, 

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

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,28 zł, 

d) 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 – 2,14 zł, 

2) od 1 m² powierzchni użytkowej  budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,70 zł, 

b) 2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej- 19,50 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,88 zł, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 

4,25 zł, 

e) budynki pozostałe lub ich części: 

 a)zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,91 zł, 

 szopy, składy, garaże – 4,35 zł, 

 inne niż wymienione pod lit. b – 7,81 zł, 

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

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Z zakresu podatkowego w 2021 r. Burmistrz Gminy Brok wydał 2178  decyzji 
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wymiarowych ustalających i określających zobowiązania podatkowe  

oraz zmieniających zobowiązania podatkowe. Ponadto wysłano 156 zawiadomień  

i upomnień. Wydano 156 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. 

    

V. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład mienia komunalnego Gminy Brok 

wchodziły: 

- 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. 

I.  Ogółem gmina posiada 110,5 ha gruntów o wartości szacunkowej  

ok. 16.805.421 zł. 

     Na grunty składają się: 

- drogi  i  ulice                 - pow. 67,0 ha           - o wartości  7.742.984 zł. 

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

- działki  budowlane       - pow. 10,2 ha            - o wartości   3.196.000 zł. 

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

- grunty  pozostałe          - pow. 10,5 ha           - o wartości   2.488.258 zł. 

 

Ogółem obiekty budowlane i infrastrukturalne oszacowane są na ok. 30,0 mln zł.   

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

W 2021 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 

na rzecz wieczystego użytkownika działki przeznaczonej pod budownictwo 

mieszkaniowe ozn. nr ewid. 2353 o pow. 0,0753 ha za kwotę 15000,00 zł. 
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Kanalizacja
: 
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VI. Działalność inwestycyjna. 

 

W trosce o stabilny rozwój Gminy, mając na uwadze polepszenie warunków życia 

mieszkańców w roku 2021 wykonano kolejne inwestycje, które mają służyć przede 

wszystkim dobru mieszkańców. W roku 2021 wydatki majątkowe stanowiły kwotę 

3 998 857,38 zł, co stanowi 23,67 % ogółem poniesionych wydatków z budżetu Gminy. 

Spośród szeregu działań prowadzonych w 2021 roku, do szczególnie ważnych dla 

rozwoju całej gminy należy zaliczyć m.in.:  
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Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z przedstawicielami Zarządu 

Województwa Mazowieckiego P. Janiną Ewą Orzełowską oraz P. Elżbietą Lanc  

w sprawie przekazania  pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.  Gmina Brok otrzymała  

z budżetu Województwa Mazowieckiego środki w wysokości 94.875,00 zł na realizację 

zadania pod nazwą „Przebudowa boiska w miejscowości Brok – II etap”, w ramach 

którego wykonane zostało ogrodzenie i oświetlenie wokół zmodernizowanej  

w zeszłym roku płyty boiska, monitoring, chodnik z kostki brukowej, zakupiono 

ławki i stojaki  na rowery. Inwestycja  jest kolejnym etapem przebudowy boiska 

przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  w Broku. Koszty poniesione 

w roku 2021 r. na realizację powyższego zadania wyniosły  133019,99 zł. 

 

 

W lutym 2021 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej nad rzeką Bug w Broku”. Prace przy budowie portu rozpoczęły się już 

w 2020 r. Polegały na pogłębieniu basenu portowego, udrożnieniu „wejścia” do rzeki, 

umocnieniu nabrzeża oraz uporządkowaniu terenu przyległego. Powstał taras 

widokowy, zadaszone miejsca do odpoczynku, wraz z małą architekturą. Wykonano 

także trzy pływające pomosty do cumowania łodzi. Port został wyposażony  

w nowoczesne oświetlenie, a poziom bezpieczeństwa podwyższa zainstalowany 

monitoring wizyjny. Koszt całej inwestycji wyniósł 1.504.585,20 zł, dotacja w ramach 

PROW 2014-2020 stanowiła 500 000,00 zł, a środki   z Funduszu Inwestycji Lokalnych 
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511.162,20 zł, 493 423,00 zł pochodziło z budżetu Gminy. W dniu 17 lipca 2021 r. 

dokonano oficjalnego otwarcia przystani portowej przy Promenadzie w Broku.   

 

 

 

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

W 2021 r. w ramach dofinansowania w wysokości 5748,00 zł z „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”  

na „Realizację zadań związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Brok”, Gmina 

Brok zakupiła i zamontowała sensor pomiarowy do mierzenia i monitoringu jakości 

powietrza z wyświetlaczem zewnętrznym LED. Czujnik  monitoruje jakość powietrza  

w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę mierząc stężenia PM 1, PM 2,5, PM 10, 

temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Wyniki wyświetlane są na bieżąco na zewnętrznej 

tablicy LED, która została zainstalowana na Placu Kościelnym przy budynku Urzędu 

Gminy w Broku. Dostęp do danych pomiarowych możliwy jest również na 

ogólnodostępnej platformie internetowej pod adresem www.syngeos.pl. Widget  

z wynikami pomiarów zamieszczony będzie także na stronie internetowej Urzędu.  

W ramach zadania przeprowadzono również dwa spotkania informacyjne dla 

mieszkańców. Pierwsze spotkanie „Czyste powietrze, czyste sumienie” odbyło się dnia 

29.09.2021 r. Podczas spotkania została poruszona tematyka dotycząca dobrych 

praktyk w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii, w szczególności 

obowiązujących przepisów i kontroli ich przestrzegania, uchwały antysmogowej, 
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programu ochrony powietrza z uwzględnieniem obowiązku wymiany źródeł ciepła 

niespełniających zapisów/wymagań uchwały antysmogowej, sposobów ograniczenia 

niskiej emisji z gospodarstw domowych oraz możliwości uzyskania dofinansowania do 

nieekologicznych źródeł ogrzewania. Dnia 21.10.2021 r. zorganizowano drugie 

spotkanie „Odnawialne źródła energii w naszych domach”, na którym została 

omówiona tematyka dotycząca dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza 

i oszczędzania energii. Podczas prezentacji przedstawione zostały w szczególności 

rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich efektywnego wykorzystania   

w gospodarstwach domowych.  

 

 

 

Dzięki dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2021 r.  

w wysokości 37705,00 zł zrealizowano zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie 

terenów zielonych przy ul. Promenada w Broku”, w ramach którego dokonano 

nasadzeń drzew, traw ozdobnych i bylin. Tworzenie dodatkowych miejsc zieleni 

miejskiej oraz wzbogacenie istniejących, ma korzystny wpływ na poprawę warunków 

mikroklimatycznych. Nasadzenia roślinności zwiększają izolację przeciwpyłową  

i przeciwgazową, co korzystnie wpływa na ograniczenia emisji zanieczyszczeń, 

zarówno komunikacyjnych jak i pochodzących z innych źródeł.  

 

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 61079,00 zł. 
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W roku 2021 Gmina Brok 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 

17.938,95 zł.  W ramach zadania dokonano demontażu, załadunku, transportu  

i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych stanowiących pokrycia dachowe  

w ilości 7,575 tony oraz odbioru, załadunku, transportu  i unieszkodliwienia płyt 

azbestowo - cementowych w ilości 38,955 tony.  Łącznie, w roku bieżącym Gmina 

przekazała na składowisko odpadów niebezpiecznych 46,530 ton wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z 20 gospodarstw domowych                                   

oraz z budynków użyteczności publicznej. Ze względu na duże zainteresowanie 

usuwaniem płyt azbestowych z terenów swoich posesji Gmina Brok, w kolejnych latach 

będzie starała się wspomóc mieszkańców w realizacji tego zadania i jeżeli pojawi się 

możliwość pozyskania dofinansowania ponownie wystąpi o środki na jego realizację. 

W roku 2021, Gmina Brok ponownie złożyła wniosek do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie realizacji 

zadania  pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big – Bag”.  Wniosek uzyskał ocenę pozytywną,  

a Gmina otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 7273,00 zł. Podatek 

VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. Odbiór odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej  z wyznaczonych miejsc na terenie gminy  

od osób, które złożyły wnioski o objęcie dofinansowaniem odbędzie się  

w II kwartale 2022 r.  
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Rozwój infrastruktury drogowej  

26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu 

poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg na rok 2021. Gmina Brok złożyła w ogłoszonym w marcu naborze, 

wniosek o dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę przejścia dla 

pieszych na ul. Jana Pawła II w Broku w okolicy stacji paliw. W grudniu podpisana 

została umowa na wykonanie ww. inwestycji z firmą DROGBUD z Ostrowi 

Mazowieckiej. W ramach inwestycji planowane jest wyniesienie przejścia dla pieszych 

jego doświetlenie, oraz przebudowa chodników w obrębie przejścia. Inwestycja 

powinna zostać zrealizowana w terminie 12 miesięcy. Koszt zadania wynosi 

332924,53 zł. 

W ramach ogłoszonego naboru dofinansowanie w wysokości 200 000 zł 

otrzymał również Powiat Ostrowski. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę 

przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym. Obecnie 

opracowywana jest dokumentacja projektowa. Inwestycja zostanie wykonana w roku 

2022.  

W lipcu 2021 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi łączącej Kaczkowo Nowe i Kaczkowo Stare. Jest to 

szczególnie ważne zadanie, ponieważ tą drogą odbywa się przejazd autobusów 

szkolnych, a jej stan ze względu  na nawierzchnię żwirową jest bardzo zły.   

W 2021 roku rozpoczęta została przez Powiat Ostrowski inwestycja 

przebudowy ul. Czuraj w Broku. W ramach zadania zostanie wykonana nowa 

nawierzchnia asfaltowa, w obszarze zabudowanym powstaną chodniki. W celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przebudowane zostanie również 

skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 694. Gmina Brok partycypuje w kosztach tej 

inwestycji i zgodnie z podpisanym porozumieniem w roku 2022 przekaże na ten cel  

z budżetu kwotę 1.181.000 zł.  

W czerwcu 2021 r. komisja pod przewodnictwem Pana Marka Młyńskiego 

Burmistrza Gminy dokonała odbioru robót budowlanych związanych z przebudową 

ulic: Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta w Broku. W roku 2020 

przebudowana została ulica Adama Mickiewicza. II etap zrealizowany został przed 

wyznaczonym na sierpień tego roku terminem wykonania. W wyniku realizacji zadania 
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ulice zyskały nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonane również zostały nowe 

chodniki oraz parking przy cmentarzu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa 

zamontowane zostały progi zwalniające. Koszt całej inwestycji wynosi 1.757.175,89 zł, 

z czego 1.048.919,00 zł stanowi dotacja ze środków unijnych w ramach PROW na lata 

2014-2020. 

 

 

 

Dnia 16 listopada 2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych  

z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Brzostowej w Broku”. Umowa 

na wykonanie inwestycji została podpisana 16 lipca 2021. Wykonawcą robót była firma 

DROGBUD  z Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej na odcinku drogi o długości 756,25 m wraz z podbudową, jednostronnym 

chodnikiem z kostki betonowej oraz wjazdami, rowem odwadniający i poboczami.  

W wyniku realizacji projektu rozbudowane zostało skrzyżowanie drogi gminnej  

ul. Brzostowej z drogą powiatową Nr 2651W, wykonano odcinek drogi wewnętrznej. 

Dla poprawy bezpieczeństwa wybudowane zostało wyniesione przejście dla pieszych. 

Koszt całej inwestycji wynosi 1 178  964,23 zł, z czego 725 809,78 zł stanowiło 

dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
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Inwestycje w zakresie kanalizacji i zaopatrzenia w wodę 

W dniu 18 czerwca br. Burmistrz Gminy Brok Pan Marek Młyński podpisał 

umowę na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Spokojnej w Broku oraz sieci wodociągowej w ul. Ostrowski Gościniec. 

Wykonawcą robót jest firma MULTI-KOM z Ostrołęki. Łączny koszt zadania wynosi  

239.746,98 zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków 

unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów 

kwalifikowanych. Zadanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest pierwszym 

etapem projektu zaplanowanego do wykonania w latach 2021-2022. W ramach 

drugiego etapu w roku 2022 wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej  

na osiedlu „Ludwinowo” oraz na ul. Tartacznej. W roku 2021 wykonano roboty 

budowlane związane z budową sieci wodociągowej oraz rozpoczęto prace budowy 

sieci kanalizacyjnej a ul. Spokojnej. Jednak w związku w nałożonym nadzorem 

archeologicznym nad budową kanalizacji na ul. Spokojnej, Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator zabytków zdecydował o przerwaniu prac i nakazał przeprowadzenie 

ratowniczych badań archeologicznych. Roboty budowlane zostaną zakończone  

w 2022 roku. 

W dniu 15 listopada br. otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów,                                

że  dla Miasta i Gminy Brok została przyznana kwota w wysokości 1 00 517,00 zł                                   

na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe 

inwestycji w zakresie kanalizacji oraz kwota 494 36,00 zł na wsparcie finansowe 

inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zadania z powyższego 

zakresu muszą zostać zrealizowane w ciągu trzech lat.  

 

Środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

Rządowy Fundusz Polski Ład to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych 

przez samorządy. Pierwszy nabór wniosków został ogłoszony w 2021 roku  

na przełomie lipca  i sierpnia. Każda gmina mogła złożyć maksymalnie trzy wniosku: 

jeden bez kwotowego ograniczenia, jeden do 30 mln  zł oraz jeden do 5 mln zł.  

W dniu 25 października  Prezes Rady Ministrów ogłosił wyniki pierwszego 

naboru.  Do dofinansowania w ramach Programu zakwalifikowano zadanie  

dot. remontu pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku przy  

ul. Pułtuskiej i modernizację boiska trawiastego przy ZPPO w Broku.  
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W terminie 6 miesięcy od przekazania wstępnej promesy Gmina ogłosi postępowanie 

przetargowe na realizację ww. inwestycji. W ramach zadania wyremontowana zostanie 

część budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku (II piętro) z 

przeznaczeniem na powiększenie siedziby Biblioteki Publicznej oraz wykonane 

zagospodarowanie terenu wokół budynku (parkingi, chodniki, zieleń, oświetlenie, mała 

architektura) w celu poszerzenia działalności kulturalnej i społecznej. W ramach 

modernizacji boiska, w systemie zaprojektuj i wybuduj, wymieniona zostanie 

nawierzchnia boiska trawiastego, zagospodarowany teren wokół boiska, wykonane 

zostanie oświetlenie, trybuny, mała architektura i zieleń. Całkowita wartość projektu: 4 

mln, w tym planowana dotacja 3,6 mln.  

Remonty i zakupy dla OSP w Broku 

W roku bieżącym Gmina Brok po raz kolejny pozyskała środki finansowe od 

Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach działania MAZOWIECKIE 

STRAŻNICE OSP-2021, którego celem jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań 

własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pomoc finansowa udzielona w formie 

dotacji celowej w kwocie 25 tys. zł została przeznaczona na remont posadzki w części 

garażowej budynku OSP w Broku. Całkowity koszt zadania wyniósł 25965,99 zł, 

różnicę w kosztach pokryto z budżetu Gminy. 

Po kilkuletnich staraniach P. Marka Młyńskiego oraz członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Broku w roku 2021 udało się pozyskać dofinansowania do zakupu nowego 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W maju Ochotnicza Straż Pożarna 

w Broku została ujęta przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  

w wykazie planowanych zakupów samochodów na rok 2021. OSP otrzymała promesę 

w wysokości 530.000 zł. Dofinansowanie zaplanowane zostało ze środków 

NFOŚiGW/WFOŚiGW:  200 000 zł, KSRG: 330 000 zł.   W dniu 12 marca 2021 r.  

na Sali widowiskowej przy ul. Pułtuskiej 22 w Broku Burmistrz Gminy Brok Pan Marek 

Młyński podpisał z przedstawicielami Zarządu Województwa Mazowieckiego:  

Panią Elżbietą Lanc i Panią Ewą Janiną Orzełowską umowę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji na zakup nowego samochodu. Pozyskana dotacja 

w wysokości 200.000 zł stanowi duże wsparcie finansowe w realizacji tego ważnego 

zadania. Środki na powyższy cel zostały również przeznaczone w budżecie Gminy,  

z którego Ochotnicza Straż otrzymała wsparcie w wysokości 130150,14 zł.  

We wrześniu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym ofertę 
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złożyła firma BOCAR na dostawę samochodu marki VOLVO za kwotę 859893,00 zł.  

Nowy wóz został dostarczony w listopadzie.  

 

 

 

 

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 

Stacje uzdatniania wody     2 

Długość zbiorczej sieci wodociągowej   38,59 km 

Ilość przyłączy wodociągowych   1222 szt. 
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Pobór wody z SUW w Broku   120 813 m³ 

Pobór wody z SUW w Bojanach   7154 m³ 

Sołectwa posiadające sieć kanalizacyjną 1 

Miejska oczyszczalnia ścieków   1 

Długość zbiorczej sieć kanalizacyjnej  10,82 km 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych   325 szt. 

Indywidualne oczyszczalnie ścieków   29 szt. 

Szamba przydomowe     532 

Ilość ścieków odebranych     48 182 m³ 

w tym dowożonych                10 616 m³ 

 

W 2021 r. na terenie miasta i gminy Brok z zakresu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązywał Regulamin zatwierdzony uchwałą Nr IV/48/2019 Rady Gminy  

w Broku z dnia 31 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2019 r. poz. 7425).  

W Gminie Brok obowiązywały taryfy – ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które zatwierdzone zostały przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją  LU.RET.070.1.214.2018.JB 

z dnia 18 czerwca 2018 r. w następujących wysokościach:  

a) wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawka netto opłaty abonamentowej: 

- cena wody – 2,45 zł/m3, 

- stawka opłaty abonamentowej – 2,20 zł/odbiorcę/miesiąc; 

b) wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej 

netto: 

- cena usługi odprowadzania ścieków – 3,81 zł/m3, 

- stawka opłaty abonamentowej – 1,10 zł/odbiorcę/miesiąc  

 

2) Gospodarka odpadami 

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

od  1 lipca roku 2013 na gminy nałożono realizację zadań dotyczących zbierania  

i składowania odpadów komunalnych, oraz windykacją związanych z tym należności 

od mieszkańców. Kolejne nowelizacje w/w ustawy nałożyły na rady gmin obowiązek 

uchwalenia ryczałtu, którym objęte są nieruchomości letniskowe. Od początku system 

przyjęty w gminie Brok zakładał segregację u źródła. 
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Z zakresu gospodarki odpadami w 2021 r. na terenie Gminy Brok obowiązywały 

następujące miejscowe akty prawne: 

- Uchwała Nr XIII/124/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 12738); 

- Uchwała Nr XIII/125/2020 Rady Gminy W Broku z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dodatkowych usług świadczonych 

przez Gminę Brok w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. oz. 12739); 

- Uchwała Nr X/89/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz zwolnienia z jej części (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 2886); 

- Uchwała Nr X/92/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 2889); 

- Uchwała Nr XIII/126/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. 

poz. 12740). 

 W roku 2021 stawki miesięczne za odbiór segregowanych odpadów 

komunalnych wynosiły:  

a) za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w przypadku budynków 

zamieszkałych całorocznie: 

- 16,00 zł od 1 osoby, w przypadku gdy gospodarstwo posiada kompostownik,  

- 20,00 zł od 1 osoby, w przypadku gdy gospodarstwo nie posiada kompostownika; 

b) ryczałt roczny od budynku letniskowego - 181,00 zł. 

W roku 2021 nie odbierano w ramach systemu odpadów komunalnych od firm  

i przedsiębiorstw. 

 Stawki podwyższone miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

segregacji odpadów, stanowiły trzykrotność stawki bazowej.  
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 W roku 2021 odpady komunalne z terenu gminy Brok odbierał Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66. 

W roku 2021 na terenie gminy Brok zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odebranych odpadów 

w Mg 

1 200123* Urządzenia zawierające freony 1,8700 

2 150101 Opakowania z papieru i tektury 13,1900 

3 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektronicz. inne niż wymienione w 

200121 200123 

0,6200 

4 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 38,3000 

5 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

17,2400 

6 150107 Opakowania ze szkła 58,6400 

7 200132 Leki inne niż 200131 0,0230 

8 200201 Odpady ulegające biodegradacji 64,2200 

9 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 71,4700 

10 200399 Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach 

42,8600 

11 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 200123 i 20 01 35 

2,4900 

12 200301  Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

484,3400 

    

Łącznie 

 

795,2630 
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3) Utrzymanie czystości obiektów użyteczności publicznej 

 W 2021 r. Gmina Brok we własnym zakresie  dbała o utrzymanie w czystości 

obiektów użyteczności publicznej, zieleni, skwerów, ciągów pieszych i parkingów  

a w razie potrzeby wykonywano niezbędne remonty bądź też usuwano powstające 

awarie. Oprócz wcześniej wymienionych, wśród wykonywanych zadań realizowano: 

– rozpoczęcie remontu chodnika z płyt chodnikowych 35x35x5 na ulicy Narutowicza, 

– skruszenie gruzu betonowego wykorzystywanego na podbudowę remontu ulic  

a także naprawiono wiele dróg gminnych i dojazdowych do pól, 

– na terenie miasta wykonano kilka przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

przeprowadzono kompleksowe czyszczenie istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

– obsługa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych na bazie referatu 

komunalnego przy ulicy Komorówka; w celu przyjmowania odpadów 

segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta 

i gminy Brok, 

– w związku z odwołaniem corocznego festynu „ Dni Broku i Puszczy Białej” Referat 

skupił się na uporządkowaniu terenu plaży miejskiej, wyrównaniem dowiezionej 

ziemi oraz posianiem trawy, 

– w bieżącym roku zajmowaliśmy się również  odwodnieniem dróg gminnych, 

usunięciem zbędnych drzew i krzewów łącznie z wyrównaniem poboczy a także 

asfaltowaniem ubytków jezdni dróg gminnych masą asfaltową na zimno. 

Dowożono pospółkę drogową i równano drogi i ulice, 

– zostały zakupione i wysadzone sadzonki kwiatów na rabatach ulicznych przy ulicy 

Dąbrowskiego oraz na Placu Kościelnym, 

– 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  

(Dz.  U.  z  2022  r. poz. 559, 583) 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 2021r. w sposób określony uchwałami. W  2021 roku  Rada Gminy obradowała   

i  podejmowała  stosowne  uchwały  zgodnie z planem pracy Rady przyjętym uchwałą 

Nr XIII/118/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Wypełniając dyspozycję  zawartą  w  planie  

pracy  w  2021 roku.   Rada   Gminy obradowała  na 5 sesjach zwyczajnych, na których 

podjęła 44 uchwały. Wśród  podjętych  przez  Radę  uchwał  większość  dotyczyła  

spraw  z  zakresu zmian wprowadzanych w budżecie gminy, zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy, pomocy społecznej, gospodarki odpadami 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.  
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Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

L.p. 

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 XV/133/2021 

z dnia  

18 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brok 

Uchwała weszła w życie 

 z dniem podjęcia. 

O  

2. 

 

Uchwała 

 Nr XV/134/2021 

z dnia  

18 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia 

regulaminu korzystania z terenu 

rekreacyjnego przy basenie 

portowym w Broku. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od publikacji w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2021 r. poz. 1573) 

O  

 

3. 

Uchwała  

Nr XV/135/2021 

z dnia 

18 lutego 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia 

Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brok 

w 2021 roku. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2021 r. poz. 1574)  

O  

4. 

Uchwała  

Nr XV/136/2020 

z dnia  

18 lutego 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie zaliczenia drogi na 

obszarze Miasta Brok do 

kategorii dróg gminnych i 

ustalenia jej przebiegu. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od publikacji w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2021 r. poz. 1575) 

O  
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5. 

Uchwała  

Nr XV/137/2021 

z dnia  

18 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli oraz maksymalnej 

kwoty dofinansowania w 2021 r. 

za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w gminnych 

jednostkach oświatowych. 

 Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2021 r. poz. 1576). 

O  

6. 

Uchwała  

Nr XV/138/2021 

z dnia  

18 lutego 2021 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 w 2021 r. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2021 r. poz. 1577). 

O  

7. 

Uchwała  

Nr XV/139/2021 

z dnia  

18 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

w przedmiocie masowych 

szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

8. 

Uchwała  

Nr XV/140/2021 

z dnia  

18 lutego 2021 r. 

w sprawie funduszu sołeckiego. 

Uchwała weszła w życie 

 z dniem podjęcia. 

O  

9. 

Uchwała  

Nr XVI/141/2021 

z dnia  

30 marca 2021 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej 

 na 2021 r. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2021 r. poz. 4450). 

O  
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10. 

Uchwała 

Nr XVI/142/2021 

z dnia  

30 marca 2021 r. 

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

finansowej Gminy Brok na lata 

2021-2028. 

Uchwala weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

11.  

Uchwała  

Nr XVI/143/2021 

z dnia  

30 marca 2021 r. 

w sprawie określenia 

szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat jak również 

trybu ich pobierania. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2021 r. poz. 3161) 

O  

12. 

Uchwała  

Nr XVI/144/2021 

z dnia  

30 marca 2021 r. 

W sprawie ustanowienia roku 

2021 Rokiem Obchodów 

Jubileuszu 520-lecia Nadania 

Praw Miejskich Miastu Brok 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

13. 

Uchwała  

Nr XVI/145/2021 

z dnia  

30 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia przebiegu 

drogi gminnej. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2021 r. poz. 3162) 

O  

14. 

Uchwała  

Nr XVII/146/2021 

z dnia  

12 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu  

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

15. 

Uchwała  

Nr XVIII/147/2021 

z dnia  

w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gminy Brok 

wotum zaufania 

O  
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16 lipca 2021 r. Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

16. 

Uchwała  

Nr XVIII/148/2021 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Gminy Brok za 2020 r. oraz 

sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy za 2020 r. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

17. 

Uchwała  

Nr XVIII/149/2021 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gminy Brok 

absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 r.  

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

18. 

Uchwała 

Nr XVIII/150/2021 

z dnia 

16 lipca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej 

gminy Brok za 2020 

O  

19. 

Uchwała  

Nr XVIII/151/2021 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 r. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2020 r. poz. 

6704) 

O  

20. 

Uchwała  

Nr XVIII/152/2021 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brok na lata 

2021-2028. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

21. 

Uchwała  

Nr XVIII/153/2021 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Brok na rok szkolny 2021/2022 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2021 r. poz. 

6705) 

O  

22. 

Uchwała  

Nr XVIII/154/2021 

z dnia  

w sprawie oceny aktualności 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

O  
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16 lipca 2021 r. przestrzennego gminy Brok 

oraz miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brok. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

23. 

Uchwała  

Nr XVIII/155/2021 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowanie 

przestrzennego w rejonie ulicy 

Sosnowej i ulicy Tartacznej w 

Broku. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia 

O  

24. 

 

 

Uchwała  

Nr XVIII/156/2021 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki ozn. 

Nr ewid. 1420 położonej w 

obrębie ewidencyjnym 

Kaczkowo Stare, gmina Brok. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

25. 

Uchwała 

Nr XVIII/157/2021 

z dnia 

16 lipca 2021 r. 

W sprawie pozostawienia 

petycji bez rozpatrzenia. 

Uchwała weszła w z dniem 

podjęcia. 

O  

26. 

Uchwała 

Nr XVIII/158/2021 

z dnia 

16 lipca 2021 r. 

W sprawie rozpatrzenia petycji. 

Uchwała weszła w z dniem 

podjęcia. 

O  

27. 

Uchwała  

Nr XVIII/159/2021 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi 

według właściwości.  

Uchwała weszła w z dniem 

podjęcia. 

O  

28. 

Uchwała  

Nr XVIII/160/2020 

z dnia  

16 lipca 2021 r. 

W sprawie uznania się za organ 

niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

29. 

Uchwała  

Nr XIX/161/2021 

z dnia  

24 września 2021 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 r. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

O  
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Mazowieckiego z 2021 r. poz. 

9920) 

30. 

Uchwała  

Nr XIX/162/2021 

z dnia  

24 września 2021 r. 

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brok na lata 

2021-2028 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia 

O  

31. 

Uchwała 

Nr XIX/163/2021 

z dnia  

24 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Brok 

nieruchomości gruntowych 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia 

O  

32. 

Uchwała  

Nr XIX/164/2021 

z dnia  

24 września 2021 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr 

XVIII/155/2021 z dnia 16 lipca 

2021 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy 

Sosnowej i ulicy Tartacznej w 

Broku. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

33. 

Uchwała  

Nr XIX/165/2021 

z dnia  

24 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności 

przesyłu 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia 

O  

34. 

Uchwała  

Nr XIX/166/2021 

z dnia  

24 września 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Rocznego 

programu 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 rok 2022. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia 

O  

35. 

Uchwała  

Nr XX/167/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy oraz 

przyjęcia planów pracy stałych 

komisji Rady Gminy na 2022 r. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia 

O  

36. 
Uchwała  

Nr XX/168/2021 

w sprawie uchwalenia 

Gminnego programu profilaktyki 
N –   
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z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2022 r. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia 

Uchylona uchwałą  

Nr XXII/187/2022 z dnia 

18 marca 2022 

37. 

Uchwała  

Nr XX/169/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Gminy Brok 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

38. 

Uchwała  

Nr XX/170/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Brok 

nieruchomości gruntowej. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. 

O  

39. 

Uchwała  

Nr XX/171/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości 

stawek oraz sposobu poboru 

podatku od nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r. oraz 

została ogłoszona ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2021 r. poz. 11727)   

O  

40. 

Uchwała  

Nr XX/172/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od 

nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy 

lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r. oraz 

została ogłoszona ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2021 r. poz. 11728) 

O  

41. 

Uchwała  

Nr XX/173/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 r. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego 

O  
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(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2022 r. poz. 76) 

42. 

Uchwała  

Nr XX/174/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brok na lata 

2021-2028. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia 

O  

43. 

Uchwała  

Nr XX/175/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Brok na rok 2022. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 i 

podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

2022r. poz. 77) 

O  

44. 

Uchwała  

Nr XX/176/2021 

z dnia  

9 grudnia 2021 r. 

W sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Brok na lata 2022-2032. 

Uchwała weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r. 

O  

 

IX. Realizacja gminnych programów i strategii. 

 

1. Plan zagospodarowania Przestrzennego. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) 

dokumentami planistycznymi są miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

sporządzany na podstawie uchwalonego wcześniej studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Gmina Brok posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

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

2,5% całkowitej powierzchni Gminy.  

 Aktualnie na obszarze miasta i gminy  obowiązują  miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

-  obręb ewidencyjny 0001 Bojany - zmiana Nr 1 miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok (wieś Bojany) uchwalona uchwałą  

Nr XX/94/2001 Rady Gminy Brok  z dnia 27 lutego 2001 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego  

Nr 80, poz. 836 z dnia 28.04.2001 r.); 
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-  obręby ewidencyjne 0003 Kaczkowo Nowe i 0005 Kaczkowo Stare - zmiana Nr 2 

miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok (wsie 

Kaczkowo Nowe i Kaczkowo Stare) uchwalona uchwałą Nr XX/95/2001 Rady Gminy 

Brok z dnia 27 lutego 2001 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 80, poz. 837 z dnia 

28.04.2001 r.); 

-  obręby ewidencyjne 0002 Laskowizna i 0004 Puzdrowizna - zmiana  

Nr 3 miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok  

(wsie Laskowizna i Puzdrowizna) uchwalona uchwałą Nr XX/96/2001 Rady Gminy 

Brok z dnia 27 lutego 2001 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 80,  poz. 838 z dnia 

24.04.2001 r.); 

-  obręb ewidencyjny 0001 Brok - zmiana Nr 1 miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Brok (Brok - miasto) uchwalona uchwałą 

Nr XX/93/2001 Rady Gminy Brok z dnia 27 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego Nr 80, poz. 835 z dnia 28.04.2001 r.). 

 

Dla obszarów, dla których nie ma obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w 2021 r. ustalono w formie decyzji warunki 

zabudowy w ilości 43 szt., oraz w formie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego - 1 szt. 

 W dniu 16 lipca 2021 r. Rada Gminy w Broku podjęła uchwałę intencyjną  

Nr XVIII/155/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sosnowej i ulicy Tartacznej  

w Broku. Procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania rozpoczęto 

 w dniu 12.10.2021 r. ogłoszeniem Burmistrza Gminy Brok, które zamieszczone 

zostało w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i stronie BIP UG Brok 

 

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Uchwałą Nr XV/133/2021 Rady Gminy w Broku w dniu 18 lutego 2021 r. uchwalono 

nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Brok. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.                    
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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 2021 r. 

wykonano następujące działania: 

- w ramach działań informacyjnych na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz 

corocznie wydawanym 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; przeprowadzono 2 spotkania informacyjne dla mieszkańców 

dotyczące dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii, 

obowiązujących przepisów i kontroli ich przestrzegania, uchwały antysmogowej, 

programu ochrony powietrza z uwzględnieniem obowiązku wymiany źródeł ciepła 

niespełniających zapisów/wymagań uchwały antysmogowej, sposobów ograniczenia 

niskiej emisji z gospodarstw domowych oraz możliwości uzyskania dofinansowania do 

nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz odnawialnych źródeł energii; 

- z zakresu gospodarki wodno – ściekowej rozbudowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej – wykonanie sieci wodociągowej w ul. Ostrowski Gościniec na odcinku 

670 m, nowe przyłącza wodociągowe w ilości  8 sztuk oraz przyłącza kanalizacyjne w 

ilości 2 sztuk;  

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – przyjmowanie 

wniosków od mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu, złożenie  

do WFOŚiGW w Warszawie wniosku o dofinansowanie usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Brok, stałe przyjmowanie deklaracji związanych 

z gospodarowaniem odpadami w gospodarstwach domowych oraz bieżąca kontrola 

związana z wnoszeniem opłat; zebranie od zainteresowanych mieszkańców wniosków 

o odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, złożenie do NFOŚiGW  

w Warszawie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania, który został pozytywnie 
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rozpatrzony w grudniu 2021 r., planowany termin odbioru odpadów – II kwartał 

 2022 r.; 

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

wykonano II etap inwestycji przebudowy dróg 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 wykonano chodniki oraz nawierzchnię z kostki 

brukowej na ulicy H. Sienkiewicza i Wł. Reymonta, w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg przebudowano skrzyżowanie ulicy Brzostowej z drogą powiatową oraz 

wykonano nawierzchnię asfaltową oraz chodnik na ww. ulicy. 

- ochrona klimatu i jakości powietrza – wykonano aktualizację inwentaryzacji 

indywidualnych źródeł ciepła we wszystkich budynkach (mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej i innych).   

 

W roku 2021 w ramach dofinansowania z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na „Realizację zadań 

związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Brok”, zakupiono i zamontowano 

sensor pomiarowy do mierzenia i monitoringu jakości powietrza z wyświetlaczem 

zewnętrznym LED. Czujnik monitoruje jakość powietrza w trybie ciągłym, 24 godziny 

na dobę mierząc stężenia PM 1, PM 2,5, PM 10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. 

Wyniki wyświetlane są na bieżąco na zewnętrznej tablicy LED, która została 

zainstalowana na Placu Kościelnym przy budynku Urzędu Gminy w Broku. Dostęp do 

danych pomiarowych możliwy jest również na ogólnodostępnej platformie internetowej 

pod adresem www.syngeos.pl.   

Zrealizowano również zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zielonych                                                 

przy ul. Promenada w Broku”,  w ramach którego dokonano nasadzeń drzew, traw 

ozdobnych i bylin. Tworzenie dodatkowych miejsc zieleni miejskiej oraz wzbogacenie 

istniejących, ma korzystny wpływ na poprawę warunków mikroklimatycznych. 

Nasadzenia roślinności zwiększają izolację przeciwpyłową i przeciwgazową,  

co korzystnie wpływa na ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zarówno 

komunikacyjnych jak i pochodzących z innych źródeł. 

 

 

 

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


~ 76 ~ 

 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2021 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

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”. 

 

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. Rewitalizacja jest procesem 

wyprowadzenia ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta  

i uzupełnienie ich o nowe funkcje. Podjęte działania prowadzić mają do polepszenia 

jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Mówiąc 

najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki 

którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało. 

Rewitalizacja to również praca z ludźmi, z lokalną społecznością. Najważniejsze  

w całym procesie rewitalizacji jest przezwyciężenie kryzysu społecznego.  

Jej powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, urzędów, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych  oraz instytucji 

kultury.  

 

W ramach zawartych w Programie projektów rewitalizacyjnych w roku 2021 wykonano 

następujące działania: 

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

aktywności mieszkańców i zagospodarowaniem tarasu widokowego – wykonano  

II etap realizacji zadania  pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad 

rzeką Bug w Broku” dofinansowanej  w ramach PROW na lata 2014-2020; 

- w ramach zwiększenia oferty kulturalnej i spędzania wolnego czasu –prowadzono 

zajęcia dla grupy seniorów w  Klubie Seniora w Broku,  

- w ramach przedsięwzięć związanych z przebudową dróg  lokalnych i nową 

organizacją ruchu – wykonano II etap prac związanych z realizacją zadania 
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polegającego na przebudowie  ul. A. Mickiewicza,  ul. H. Sienkiewicza oraz  

ul. Wł. Reymonta w Broku, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z którym wykonano chodniki oraz nawierzchnię 

z kostki brukowej na ulicy H. Sienkiewicza i Wł. Reymonta w Broku. Dzięki środkom 

przekazanym przez Rząd w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina 

Brok zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Brzostowej w Broku”.  

W ramach inwestycji przebudowane zostało skrzyżowanie ulicy Brzostowej z drogą 

powiatową, a na odcinku 756 m wykonano nawierzchnię asfaltową oraz chodnik. 

 

5. Program opieki nad zabytkami. 

Gmina Brok nie posiada obowiązującego Programu opieki nad zabytkami. 

Prowadzona jest Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych Gminy Brok. W 2021 

roku nie dokonano żadnych nowych wpisów. 

 

6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brok. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brok przyjęty został uchwałą Nr X/68/2016 

Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016 r.  

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do corocznej aktualizacji 

inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie naszej gminy we wszystkich budynkach 

(mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej  

i innych), na podstawie której stworzono bazę źródeł niskiej emisji w trybie ciągłym 

przyjmowane są deklaracje od wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska 

oraz osób fizycznych niebędących podmiotami korzystającymi ze środowiska 

zobowiązanych do przekazywania wójtom, burmistrzom i prezydentom miast deklaracji 

o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach 

mieszkalnych bądź gospodarczych znajdujących się na terenie nieruchomości. 

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek 

złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła zainstalowanych w budynkach 

mieszkalnych i niemieszkalnych.  Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie 

uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Deklaracje 

można składać przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB 

lub w formie papierowej – osobiście w Urzędzie Gminy w Broku. Pracownicy Urzędu 

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


~ 78 ~ 

 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2021 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

na bieżąco wprowadzają deklaracje do systemu. Termin za zgłoszenie 

wykorzystywanego źródła ciepła upływa dnia 30.06.2022 r. 

 

7.  „Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza” 

Przyjęty w roku 2020 Program Ochrony Powietrza dla województwa 

mazowieckiego nakłada na samorządy i mieszkańców szereg działań naprawczych 

służących poprawie jakości powietrza poprzez sukcesywną wymianę lub likwidację 

źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów,  ich identyfikację poprzez inwentaryzację.  

Na realizację działań wskazanych w Programie Ochrony Powietrza samorządy  

i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat. W roku 2021 na terenie gminy Brok 

wymienionych zostało 28 indywidualnych źródeł ciepła. W aktualizacji inwentaryzacji 

uwzględniono piece wymienione w roku 2019 – 22 sztuki i 2020 – 25 sztuk. Łącznie 

w latach 2019-2021 wymienionych zostało 75 pieców. W ramach kontroli 

przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości 

roślinnych upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili 24 kontrole podczas 

których informowali mieszkańców o obowiązujących przepisach i konieczności 

wymiany pozaklasowych kotłów na paliwa stałe do końca 2022 r. W trakcie kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

W roku 2021 przeprowadzono dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców. 

Pierwsze spotkanie „Czyste powietrze, czyste sumienie” odbyło się dnia 29.09.2021 r. 

Podczas spotkania została poruszona tematyka dotycząca dobrych praktyk w zakresie 

ochrony powietrza i oszczędzania energii, w szczególności obowiązujących przepisów 

i kontroli ich przestrzegania, uchwały antysmogowej, programu ochrony powietrza  

z uwzględnieniem obowiązku wymiany źródeł ciepła niespełniających 

zapisów/wymagań uchwały antysmogowej, sposobów ograniczenia niskiej emisji  

z gospodarstw domowych oraz możliwości uzyskania dofinansowania  

do nieekologicznych źródeł ogrzewania. Dnia 21.10.2021 r. zorganizowano drugie 

spotkanie „Odnawialne źródła energii w naszych domach”, na którym została 

poruszona tematyka dotycząca dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza 

i oszczędzania energii. Podczas prezentacji omówione zostały w szczególności 

rodzaje odnawialnych źródeł energii i możliwości ich efektywnego wykorzystania  

w gospodarstwach domowych.  
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8. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brok w 2021 r. 

 W roku 2021 obowiązywała Uchwała Nr XV/135/2019 RADY GMINY w BROKU  

z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2021 

roku”. 

 Budżet ww. programu wynosił 16 450,00 zł z czego przeznaczono: 

1) 11 562,00 zł – odławianie zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku, 

2) 3 888,00 zł – pomoc weterynaryjna zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, 

3) 1 000,00 - pozostałe działania. 

 Odławianie zwierząt powierzono Pani Wiesławie Rykowskiej prowadzącej 

Firmę Usługowo - Handlową CANIS z siedzibą w ul. Sikorskiego 10/3,  

07-410 Ostrołęka, adres Schroniska Kruszewo 34, 07-440 Goworowo na podstawie 

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

  Łączne wydatki w tym zakresie wyniosły – 7 380,00zł 

 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 – 5 425,20 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. 

 

9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na 2021 rok został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XIII/119/2020 Rady Gminy w Broku 

w dniu 10 grudnia 2020 r.  
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W celu realizacji programu, zarządzeniem Nr 44/2020 Burmistrza Gminy Brok  

z dnia 7 grudnia 2020 r. powołana została Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W 2021 r. GKRPA działała w składzie: 

 Joanna Aleksandra Mazek – Przewodnicząca Komisji, 

 Dorota Borowa – Sekretarz Komisji, 

 Grażyna Czarkowska – Członek Komisji, 

 Marek Koziara – Członek Komisji, 

 Sylwia Brzostek – Członek Komisji, 

 mł. asp. Magdalena Wojciechowska-Chaberska – Członek Komisji.  

 

Podstawowym zadaniem i głównym celem  Komisji jest podejmowanie 

działań  zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zmiany 

struktury ich spożywania oraz zapobieganie  powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych, a także zwiększenie zdolności do radzenia sobie  

z istniejącymi  problemami alkoholowymi.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Broku  w 2021 r. odbyła 

4 spotkania. Komisja  poprzez  swoją działalność w 2021 r., zajmowała się 

wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu  życia 

oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Zadaniem GKRPA jest realizacja określonych  ustawowo zadań  gminy w  zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych, do których należy: 

 opiniowanie propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji  Programu, 

 merytoryczne wsparcie realizacji Programu, 

 opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Brok dot. 

przedmiotu działalności Komisji - w tym projektu Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spraw związanych  

ze sprzedażą napojów alkoholowych, 

 podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu   

w przypadkach określonych w ustawie, 

 opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń  na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w przedmiocie zgodności lokalizacji  punktów sprzedaży  
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z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą  punktów 

sprzedaży. 

W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

finansowała lub współfinansowała wszelkie inicjatywy i działania mające na celu 

uświadomienie w szczególności dzieciom, młodzieży jak również  dorosłym 

konsekwencje łamania norm i zakazów, sięgania po środki i substancje odurzające, 

wykształcenie właściwej postawy wobec osób namawiających do eksperymentowania 

z tymi środkami i substancjami odurzającymi, ukazywanie perspektyw zdrowego stylu 

życia, wskazywanie na zagrożenia i konsekwencje z nieumiejętności odmawiania. 

W 2021 r. na działalność związaną z profilaktyką antyalkoholową oraz 

antynarkotykową wydano łącznie kwotę 8 515,00 zł. 

Dofinansowane zostały m.in. wyjazdy na zgrupowania z elementami profilaktyki 

uzależnień dla dzieci, jak również 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. W związku z sytuacją epidemiologiczną część działań należało przenieść 

do realizacji na kolejny rok. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. zaopiniowała 

6 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) –    2 

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

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) –   2 

powyżej 18% alkoholu: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) –    2 

 

 

10. 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 
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Narkomanii na lata 2019-2023 został przyjęty Uchwałą Nr IV/47/2019 Rady Gminy  

z  dnia 31 maja 2019 r. 

Zadania programu realizowane są poprzez: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

 prowadzenie programów profilaktycznych; 

 upowszechnianie materiałów edukacyjnych o możliwościach korzystania  

z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od narkotyków; 

 udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje 

problem narkomanii; 

 dofinansowywanie programów i spektakli edukacyjnych oraz profilaktycznych 

 współpraca oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami 

zajmującymi się pomocą w rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 

W 2021 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

nie zgłosiła się żadna osoba ani nikt z rodziny potrzebującej pomocy w zakresie 

uzależnienia od narkotyków.  

 

11. Wieloletni i roczny 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.  

z późniejszymi zmianami. Natomiast roczny 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 rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy  

w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r. 

 Główny celem programów 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. 
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 Główny cel w 2021 r. realizowany był poprzez dążenie do wykonywania celów 

szczegółowych Programów, a w szczególności poprzez: 

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.  

 

12.   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 2020 Gmina Brok 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 23.782,80 zł. W ramach zadania dokonano 
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demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych 

stanowiących pokrycia dachowe w ilości 11,87 tony oraz odbioru, załadunku, 

transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowo - cementowych w ilości 40,25 tony. 

Łącznie, Gmina przekazała  na składowisko odpadów niebezpiecznych 52,12 ton 

wyrobów zawierających azbest pochodzących z 24 gospodarstw domowych oraz  

z budynków użyteczności publicznej.  

 

X. Inne działania Burmistrza Gminy. 

1. Promocja Miasta i Gminy Brok 

Celem działań promocyjnych Miasta i Gminy Brok w roku 2021 było przystępne 

przekazywanie społeczeństwu informacji nt. bieżących działań gminy, oraz dalsze 

kształtowanie wizerunku gminy Brok jako atrakcyjnego miejsca do życia i wypoczynku, 

z bogatą historią i dbałością o tradycję. 

W zakres działań promocyjnych wchodziła również organizacja i współorganizacja 

wydarzeń gminnych. Ilość i zasięg wydarzeń w 2021 r. została jednak znacznie 

ograniczona przez pandemię. 

 

Główną grupą docelową działań promocyjno-informacyjnych gminy niezmiennie 

pozostają mieszkańcy, do których adresowana jest większość akcji o charakterze 

komunikacji społecznej. Gmina adresuje swoje działania również do szeregu innych 

interesantów, w tym do turystów i osób odwiedzających gminę w celach rekreacyjnych, 

a także do przedstawicieli różnych szczebli samorządu i instytucji publicznych. 

Zadania promocyjno-informacyjne są realizowane z wykorzystaniem strony 

internetowej Gminy, mediów społecznościowych, współpracy z mediami lokalnymi  

i ogólnopolskimi. 

 

2. Główne działania promocyjno-informacyjne w 2021 r. 

 

Tematyka i zakres działań promocyjnych i informacyjnych, które prowadzi Gmina Brok, 

jest bardzo zróżnicowany. Oprócz działań, które są planowane z wyprzedzeniem, wiele 

spraw jest realizowanych w odpowiedzi na niezależne od gminy okoliczności 

zewnętrzne. 
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Poniżej przedstawiono najważniejsze działania w obszarze komunikacji społecznej i 

promocji, pogrupowane według ich charakteru. 

 

1) Komunikacja społeczna gminy w związku z pandemią  

Epidemia COVID-19 wymusiła na naszym samorządzie prowadzenie szybkich  

i przejrzystych akcji informacyjnych nt. sposobu funkcjonowania gminy w czasie 

pandemii. Przygotowano szereg komunikatów nt. zmian w funkcjonowaniu urzędu 

i w obsłudze interesantów.  

 

2) Kampanie, promujące usługi własne gminy  

Najważniejsze akcje promocyjne, dotyczące działań własnych gminy w 2021 r., 

dotyczyły takich tematów, jak:  

 Gospodarki odpadami – przygotowano m.in. ulotkę i grafiki, informujące  

o harmonogramie odbioru odpadów, wraz ze stosownymi komunikatami on-line;  

  Inwentaryzacja pieców – komunikaty i informacje on-line; 

  Inwestycje gminne – działania PR i komunikaty nt. podpisanych umów i postępów 

inwestycji.  

 Biuletyn informacyjny Gminy Brok „Brokowiak” - W 2021 wydaniu nr 11 opisane 

zostały najważniejsze bieżące zagadnienia z życia gminy, w tym tematy 

inwestycyjne, finansowe, społeczne i historyczne. Ich nakład wynosił po 1 tys. 

egzemplarzy, które są dystrybuowane jako druk bezadresowych do wszystkich 

mieszkańców oraz dostępne w miejscach publicznych. Elektroniczne wersje 

wszystkich wydań „Brokowiaka” można znaleźć na stronie internetowej gminy. 

 

3) Współpraca z mediami  

Gmina Brok prowadzi regularne działania informacyjne,  w  mediach lokalnych  

i ogólnopolskie o najważniejszych wydarzeniach z życia gminy oraz przygotowując 

materiały prasowe o różnym charakterze. Większość tych działań dotyczy mediów 

lokalnych, w których zamieszczane są działania promocyjne. 
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Najważniejsze kanały komunikacji Gminy Brok w 2021 r.  

a) Kanały tradycyjne:  

 

 ulotki informacyjne, wykładana w miejscach publicznych lub dostarczane jako 

druk bezadresowy,  

 plakaty i bannery na tablicach sołeckich, słupach ogłoszeniowych  

i w miejscach publicznych,  

 ogłoszenia w prasie,  

 Gminny biuletyn informacyjny „Brokowiak”,  

 działania PR.  

 

b) Kanały elektroniczne i nowe media: 

 Biuletyn Informacji Publicznej gminy i jej jednostek www.bip.brok.pl,  

 platforma E-Sesja wraz z transmisją prac Rady Gminy w Broku, 

 gminna strona www.brok.pl,  

 profile Gminy Brok i gminnych jednostek organizacyjnych w serwisie 

Facebook,  

 kanały Gminy w serwisie YouTube,  

 serwis „Brok SMS”   

 

3. WYDARZENIA KULTURALNE NA TERENIE GMINY BROK 

Burmistrz Gminy Brok poza realizacją zadań ustawowych i wykonywaniem uchwał 

Rady Gminy jest inicjatorem i organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych, 

społecznych i promocyjnych. W 2021 r. w Gminie Brok miały miejsca następujące 

wydarzenia: 

 

Ceremonia na cmentarzu żydowskim w Broku 

W dniu 5 października 2021 r. odbyła się ceremonia, podczas której zaprezentowano 

tablicę upamiętniającą cmentarz żydowski w Broku, usytuowany tuż za cmentarzem 

katolickim, między ulicami Konopnickiej, Narutowicza i Sienkiewicza. 

Za organizację uroczystości odpowiedzialne było Muzeum Historii Żydów Polskich 

Polin oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa przy współpracy Urzędu Gminy Brok  

i Biblioteki Publicznej w Broku. 
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Otwarcie Basenu portowego w Broku nad rzeką Bug 

17 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie przystani portowej w naszym 

mieście. 

Prace przy budowie portu rozpoczęły się już w 2020 r. Polegały na pogłębieniu basenu 

portowego, udrożnieniu „wejścia” do rzeki, umocnieniu nabrzeża oraz uporządkowaniu 

terenu przyległego. Powstał taras widokowy, na którym spacerowicze mogą podziwiać 

piękny nadbużański krajobraz i wypoczywać wsłuchując się w szum rzeki. Pomyślano 

także o zadaszonych miejscach do odpoczynku, wraz z małą architekturą, którą 

dopełniają ławki, stoliki, stojak na rowery i tablica informacyjna, także niezbędne kosze 

na odpady. Wykonano także trzy pływające pomosty do cumowania łodzi. Port został 

wyposażony w nowoczesne oświetlenie, a poziom bezpieczeństwa podwyższa 

zainstalowany monitoring wizyjny. 
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Piknik rodzinny 

 4 września 2021 r. na plaży miejskiej w Broku odbył się Piknik rodzinny, podczas 

którego dla dzieci oraz dorosłych czekały wyjątkowe atrakcje. Organizatorami Pikniku 

byli: Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński oraz Koło Gospodyń Wiejskich  

w Laskowiźnie. Piknik odbył się w ramach rządowej akcji propagującej powszechne 

szczepienia #SzczepimySię. 
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Spotkanie z okazji Dnia Seniora w Broku 

W dniu 8 października 2021 r. w Klubie Seniora w Broku odbyło się uroczyste spotkanie 

członków Klubu z okazji przypadającego w październiku Europejskiego Dnia Seniora 

oraz Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. 
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Szopka bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami 

Tradycyjnie, tuż przez Świętami Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli, przed 

Ratuszem Miejskim w Broku można podziwiać Szopkę bożonarodzeniową.  Szopka 

co roku, cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. 

Poza tradycyjnymi figurkami Świętej Rodziny w szopce można podziwiać również 

żywe zwierzęta, które szczególnie dla najmłodszych mieszkańców gminy wzbudzają 

wiele pozytywnych emocji. W szopce można obejrzeć owce, kucyka, kozy, króliki, kury 

oraz kaczki. 
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Złoty Jubileuszu Zawarcia Związku Małżeńskiego 

 

10 października 2021 r. obchodzona była wyjątkowa uroczystość. 23 pary z terenu 

Miasta i Gminy Brok obchodziło Jubileusz 50 - lecia Zawarcia Związku Małżeńskiego. 

Obchody uroczystości rozpoczęła Msza Święta sprawowana w intencji Jubilatów. 

Część oficjalna odbyła się w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 

 

 

Uroczyste Obchody Świąt Narodowych i Rocznicowych w Broku 

Corocznie Władze Miasta i Gminy Brok uroczyście upamiętniają ważne dla naszej 

Ojczyzny wydarzenia historyczne. Pandemia znacząco ograniczyła ilość imprez 

rekreacyjnych. Również obchody świąt narodowych, ze względu na obostrzenia  

w zgromadzeniach publicznych, były zredukowane do patriotycznych nabożeństw oraz 

indywidualnego składania kwiatów przez delegacje w miejscach pamięci. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
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Obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 11. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


~ 95 ~ 

 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2021 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Broku 

Tegoroczne obchody 103. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości w Broku 

były wyjątkowe, gdyż uroczystość ta połączona była z Jubileuszem 520- lecia nadania 

praw miejskich Miastu Brok. 

W programie obchodów znalazła się uroczysta Msza Święta, złożenie kwiatów przed 

pomnikiem Marszała Józefa Piłsudskiego oraz widowisko patriotyczne w wykonaniu 

uczniów z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku i  koncert kwartetu 

smyczkowego „Amok”. 
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Wydarzenia organizowane na terenie Gminy Brok cieszą się dużym 

zainteresowaniem. Nowe pomysły oraz zaangażowanie organizatorów sprawiają, iż 

uczestniczą w nich nie tylko mieszkańcy naszej gminy, lecz także turyści oraz 

mieszkańcy z sąsiednich gmin. 

 

XI. Podsumowanie. 

Wypełniając obowiązek nałożony ustawą o samorządzie gminnym przekazuję 

Państwu Raport o stanie Gminy Brok za 2021 r.   

Opracowując Raport w niniejszej formie, tym razem za 2021 r.,  jako Burmistrz - organ 

wykonawczy gminy, chcę przekazać najważniejsze informacje o funkcjonowaniu 

naszej małej ojczyzny – Gminy Brok. 

Jak w latach poprzednich zakres przedstawionego dokumentu objął realizację polityk, 

programów, strategii i uchwał rady gminy za rok 2021. W raporcie przedstawione 

zostały jednostki organizacyjne gminy, struktura wydatków i dochodów, zrealizowane 

zadania inwestycyjne oraz prowadzone działania kulturalno – społeczne. 

Rok 2021, podobnie jak rok 2020, był rokiem panującej pandemii COVID-19. Wszyscy 

zobowiązani byliśmy do przestrzegania obowiązujących restrykcji sanitarnych oraz 
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dostosowania się do wprowadzonych obostrzeń. Panująca sytuacja wpływała również 

na pracę i funkcjonowanie samorządu.  

Jednakże pomimo trudności z tym związanych Gmina Brok zrealizowała powierzone 

zadania oraz wykonała niemalże w pełnym zakresie zaplanowane na 2021 r. 

inwestycje. W 2021 r. Gmina Brok na inwestycje wydatkowała prawie 4 mln zł, 

co stanowił niemalże 24% poniesionych wszystkich wydatków budżetowych. 

Wykonano kolejny etap przebudowy boiska w miejscowości Brok, dokonano odbioru 

inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku oraz  

wykonano zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Promenada w Broku.  

W ramach pozyskanego dofinansowania  zakupiono i zamontowano sensor 

pomiarowy do mierzenia i monitoringu jakości powietrza. 

Po raz kolejny pozyskaliśmy dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest, czy też odpadów z folii rolniczych. Przebudowane zostały kolejne ulice w 

Broku. Została także rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. To tylko jedne 

z większych inwestycji. Niemalże na wszystkie zadania gmina pozyskała 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W 2021 r. prowadzone były również liczne 

działania dot. przygotowania kolejnych projektów i inwestycji. Między innymi 

podpisano porozumienia na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych, 

opracowania dokumentacji projektowej na budowę kolejnych dróg. Również po 

wieloletnich staraniach OSP Brok otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 

marki VOLVO. Wartość tego wozu to około 860 tys. zł, a wkład gminy to kwota około 

130 tys. zł.  Ponadto w 2021 r. pozyskane zostały również środki na realizację zadań 

z zakresu kultury, oświaty czy też ochrony środowiska. 

Pomimo trudnego czasu, jakim okazał się również rok 2021, plany inwestycyjne 

zostały zrealizowane, a praca nad szeroko pojętymi działaniami prowadzonymi na 

rzecz rozwoju gminy kontynuowana. Za bardzo dobrą współpracę i wsparcie przy 

prowadzonych działaniach dziękuję Radnym, Sołtysom, kierownikom jednostek 

organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy. Niestety wykonanie pewnej części 

cyklicznych działań prowadzonych przez władze samorządowe, ze względu na stan 

epidemii zostało wstrzymane, zawieszone lub ograniczone. Również w 2021 r. Gmina 

nie mogła zorganizować „Dni Broku i Puszczy Białej”, trwało także ograniczenie 

funkcjonowania Klubu Seniora w Broku, a organizacja obchodów świąt i uroczystości 

patriotycznych również została dostosowana do obowiązujących zasad sanitarnych.  
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Zapewniam, że dołożę wszelki starań, aby Gmina Brok mogła nadal rozwijać się, 

co przełoży się na poprawę warunków życia wszystkich jej mieszkańców.   

O wszystkich wydarzeniach jak zawsze starałem się Państwa szczegółowo 

informować na stronach internetowych www.brok.pl , www.bip.brok.pl oraz na profilu 

Urzędu Gminy na Facebooku, do których bieżącego śledzenia nieustannie zachęcam.  
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