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I. Wstęp 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020. 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 
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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. 
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Gmina w powiecie i województwie. 

 

 

 

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

miasta nowe wartości społeczne i daje wiele potrzebnych efektów gospodarczych, jak 

wzrost obrotów placówek handlowo-usługowych, wzrost zatrudnienia, a tym samym 

dochodów ludności. Plany perspektywiczne przewidują dalszy rozwój Broku — 

poprawę sytuacji ekonomicznej, wyglądu estetycznego, uzbrojenie terenu, 

zaspokojenie potrzeb w zakresie zagospodarowania turystycznego. 

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

jest miejscem znanym w całym regionie.   

 

2. Dane statystyczne 

Na koniec roku 2020 liczba mieszkańców miasta i gminy wynosiła 2 771 osób, 

w tym liczba mieszkańców czasowych stanowiła 46 osób. 

 

Liczba mieszkańców Gminy Brok- stan na 31 grudnia 2020 r. 

 

98%

2%

Liczba mieszkańców miasta i gminy Brok

Mieszkańcy zameldowani na stałe

Mieszkańcy zameldowani czasowo

1896
75

220

266

159 155

Misto Brok

Bojany

Kaczkowo Nowe

Kaczkowo Stare

Laskowizna

Puzdrowizna
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Liczba mieszkańców w roku 2020r. w podziale na płeć: 

Kobiety 1386 

Mężczyźni 1385 

 

Wymeldowania z pobytu stałego w 2020r. 

Wymeldowania do innej gminy 23 

Zgony 39 

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w 2020r. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 6 i 7 do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne 

o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, 

Śluby konkordatowe Śluby cywilne w lokalu
USC

Śluby Cywilne poza
lokalem USC

30
6

1

Liczba zawartych małżeństw 
na terenie Gminy Brok 

w 2020 roku wynosiła ogółem 37 w tym:
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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 2020 r. Urząd Gminy Brok funkcjonował w oparciu o Regulamin 

Organizacyjny nadany zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 22 

sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 4 

grudnia 2020 r.  w następującej strukturze organizacyjnej: 

 

 

Łącznie w Urzędzie Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych 

było 27 pracowników, w tym 19 pracowników administracyjno-biurowych i 8 

pracowników gospodarczych i obsługi. 
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W 2020 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. 

 W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego 

a następnie stanem epidemii, w 2020 r. wprowadzane były czasowe ograniczenia  

w bezpośredniej obsłudze interesantów. Urząd Gminy Brok funkcjonował zgodnie  

z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.  

W 2020 r. do Burmistrza Gminy Brok wpłynęło 2 skargi i 5 odwołań od wydanych 

decyzji administracyjnych. Ponadto Burmistrz wydał 47 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 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Broku, dla realizacji zadań pomocy społecznej. 

 GOPS w Broku funkcjonuje w następującej strukturze organizacyjnej: 

1) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

2) pracownik socjalny, 

3) pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

 Rok 2020 postawił przed instytucjami pomocy społecznej szereg wyzwań, 

którym musiały  stawić czoła, by w tej szczególnej rzeczywistości spowodowanej 

sytuacją epidemiczną móc funkcjonować jak najbardziej normalnie, a przy tym jak 

najlepiej realizować swoje obowiązki, zadania i cele. 

 Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc osobom 

i rodzinom w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach 
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odpowiadających godności człowieka oraz prowadzenie pracy socjalnej, mającej na 

celu wsparcie w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. 

 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 2020 r. 

Wydatki Kwota % 

Budżet państwa 4 491 867,20 zł 91,43 % 

Budżet gminy 420 933,76 zł 8,57 % 

Ogółem 4 912 800,96 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 2020 r. 

Formy pomocy Poniesione koszty Liczba świadczeniobiorców 

Zasiłek stały 122 366,00 zł 21 osób 
 

Zasiłek okresowy 20 929,00 zł 10 osób 
 

Zasiłek celowy 
                                      

9 500 ,00 zł 16 osób 
 

Dożywianie dzieci 
w szkołach 

17 497,00 zł 51 osób z 33 rodzin 

Usługi opiekuńcze 27 449,00 zł 3 osoby 

Odpłatność za pobyt 
w DPS 

177 209,00 zł 8 osób 
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Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne 8 704,00 zł 15 osób 

Praca socjalna - 34 rodziny 

Schronienie 25 870,00 zł 1 osoba 

 

 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 51 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 24 

179,00 zł. 

 GOPS w imieniu gminy był też koordynatorem realizacji porozumienia w 

sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. 

 Ważnym elementem szeroko pojmowanej pomocy społecznej jest praca 

socjalna realizowana przez pracowników Ośrodka, mająca na celu pomoc osobom i 

rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy sytuacji osób i 

rodzin w ich środowisku społecznym. 

 

Rzeczywista liczba osób korzystających z pomocy społecznej w 2020 r. 

Rok Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Rok 2020 98 72 188 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się również realizacją zadań 

wynikających z polityki prorodzinnej państwa. Wiązały się one z przyznawaniem i 

wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń  „Dobry start” oraz 

przyjmowaniem wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 

Świadczenia wypłacone przez GOPS w 2020 r.: 

Rodzaje świadczeń Poniesione koszty Liczba świadczeniobiorców 

Świadczenia rodzinne 

 -składka społeczna: 

 -składka zdrowotna 

 1 145 351,88 zł 

69 154,99 zł 

16 960,50 zł 

384 osób – 13,86% ogółu 

mieszkańców 

24 osoby 

18 osób 

Zasiłek dla opiekuna 

 -składka społeczna 

 -składka zdrowotna 

15 500,00 zł 

4 094,88 zł 

1 339,20 zł 

4 osoby 

3 osoby 

3 osoby 

Fundusz alimentacyjny 87 083,90 zł 22 osoby 

Świadczenie wychowawcze 2 777 520,06 zł 492 osób – 17,76% ogółu 

mieszkańców 

Świadczenie „Dobry start” 94 800,00 zł 316 osób – 11,40% ogółu 

mieszkańców 

Karta Dużej Rodziny 84,04 zł 30 osób 

 

 W porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się liczba osób korzystających ze 

świadczeń rodzinnych. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z niezmienionego od 

kilku lat kryterium dochodowego dla rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń 

uzależnionych od dochodu oraz systematyczny wzrost płacy minimalnej.  

W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się z kolei liczba osób korzystających 

z funduszu alimentacyjnego, co wiąże się ze zmianą od dnia 1 października 2020 r. 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i podwyższeniem kryterium 

dochodowego z 800,00 zł do 900,00 zł na osobę w rodzinie oraz wprowadzeniem 
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mechanizmu „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Liczba dzieci korzystających ze świadczenia wychowawczego  

oraz świadczenia „Dobry start” utrzymuje się na zbliżonym poziomie, co w roku 

ubiegłym. 

 Ośrodek realizował zadania w zakresie postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

W 2020 roku prowadzono postępowanie wobec 5 dłużników. W celu zwiększenia 

skuteczności egzekucji GOPS współpracował z Biurami Informacji Gospodarczej. 

Ponadto przeciwko dłużnikom alimentacyjnym, których wierzycielki zamieszkują na 

terenie gminy Brok, złożono 12 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

polegającego na uchylaniu się od alimentacji, zgodnie z art. 209 §3 Kodeksu karnego. 

W wyniku prowadzonych działań w 2020 roku od dłużników alimentacyjnych 

wyegzekwowano kwotę 52 161,27 zł, z czego na dochody gminy Brok przekazano 

kwotę 17 871,56 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 2020 r. przyznano 

30 osobom z rodzin wielodzietnych. 

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali też Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest krajowym programem 

operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej 

Potrzebującym. Do Podprogramu 2020 zostało zakwalifikowanych łącznie 148 osób. 

 Pracownicy GOPS realizowali Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

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

strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez 

instytucje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie oraz ustawę  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z powyższym przy GOPS 

funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest diagnozowanie 

problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałaniu 

przemocy. 
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 Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 

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

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, sądu i służby zdrowia. 

W roku 2020 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 Niebieskich Kart,  

po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy dokonano w 3 przypadkach 

zamknięcia realizacji procedury. 

 W 2020 r. GOPS kontynuował realizację zadania zleconego w ramach 

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

Brok funkcjonuje Klubu ,,Senior+” dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, 

umożliwiający seniorom aktywne spędzanie wolnego czasu. Koszty funkcjonowania 

Klubu pokrywane były z Projektu „Gmina Brok przyjazna Seniorom”. 

 Nowym zadaniem, nałożonym w 2020 r. na Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Broku, było przyznawanie pomocy materialnej dla uczniów, tj. rozpatrywanie 

wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Za okres wrzesień – grudzień 2020 r. 

GOPS w Broku przyznał pomoc w formie stypendium szkolnego dla 35 uczniów na 

łączną kwotę 26 670,00 zł. 

 Realizując swoje zadania 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 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogólnie 410 decyzji 

administracyjnych, z czego 125 decyzje dotyczyły obszaru pomocy społecznej, a 285 

decyzji dotyczyło obszaru świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 
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i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wydano 248 informacji o przyznaniu 

świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry start”. 

 Ośrodek wykorzystuje narzędzia informatyczne i procedury wewnętrzne 

(zgodne ze standardami RODO) w celu dalszego usprawniania obsługi mieszkańców 

(np. EMP@TIA). W 2020 r. drogą elektroniczną złożono 53,57% ogółu wniosków o 

przyznanie świadczenia wychowawczego oraz 49,55 % wniosków o przyznanie 

świadczenia „Dobry start”, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2019.        

             

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. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

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

stwierdzono zakończenie działalności wchodzącego w skład ZPPO w Broku 

Publicznego Gimnazjum. Natomiast oddziały gimnazjalne włączone zostały do szkoły 

podstawowej. 

W 2020 r. w skład struktury organizacyjnej ZPPO w Broku wchodziła: 

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku; 

- Przedszkole Miejskie w Broku. 
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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 2019/2020 2020/2021 

Przedszkole 

Liczba dzieci 56 71 

Liczba oddziałów 2 3 

Szkoła Podstawowa 

Liczba uczniów 168 158 

Liczba oddziałów 9 9 

 

Rok szkolny 2019/2020 2020/2021 

Przedszkole 

Nauczyciele 4 4 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

1 1 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

Nauczyciele 28 26 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

4 4 

 

3) Analiza wyników nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

w I i II półroczu roku szkolnego 2019/2020 

a) Klasa IV: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 5,33;  

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 5,66 

b) Klasa Va: 
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- I półrocze - ogólna średnia klasy: 4,1; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,40; 

c) Klasa Vb: 

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

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,45 

 d) Klasa Via: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 4,05; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,40; 

 e) Klasa VIb: 

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

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 4,68 

f) Klasa VII: 

 - I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,65;  

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 3,65; 

g) Klasa VIII: 

- I półrocze - ogólna średnia klasy: 3,44; 

- II półrocze - ogólna średnia klasy: 3,44;  

  

Wnioski: 

1) Średnie ocen z większości przedmiotów matematyczno – przyrodniczych są wyższe 

niż w I półroczu, w czterech przypadkach są równe (przyroda IV, matematyka IV, 

koło matematyczne VII, fizyka VII), a w trzech przypadkach niższe (informatyka VIa, 

VII i VIII); 

2)  Zmieniła się liczba ocen z poszczególnych przedmiotów: 

 Oceny I półrocze II półrocze 

celujące 23 46 

bardzo dobre 166 182 

dobre 92 115 

dostateczne 101 98 

dopuszczające 94 36 

niedostateczne 1 - 
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Z tabeli wynika, że zwiększyła się ilość ocen celujących, bardzo dobrych  

i dostatecznych,  a zmniejszyła dostatecznych, dopuszczających i niedostatecznych. 

Tendencja wyższych średnich ocen w II półroczu jest tendencją utrzymującą się od 

kilku lat, w tym roku znaczący wzrost średnich ocen oraz zwiększenie liczby ocen 

dobrych, bardzo dobrych i celujących jest efektem nauki prowadzonej zdalnie, w której 

większość ocen uczniowie uzyskali za prace samodzielne, a mniej za kartkówki i 

sprawdziany wiedzy. 

   

4) Analiza wyników nauczania z przedmiotów humanistycznych w I i II półroczu roku 

szkolnego 2019/2020 

  

 Porównanie średnich ocen z poszczególnych przedmiotów 

  

II półrocze 

Przedmiot 
Klasa 

IV 

Klasa 

Va 

Klasa 

Vb 

Klasa 

VIa 

Klasa 

VIb 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

Średnia z 

przedmiotu 

język polski 5,0 4,31 4,2 4,0 4,35 4,0 3,68 4,22 

historia 5,0 3,81 3,93 3,93 4,11 3,66 3,77 4,03 

wiedza o 

społeczeństwie 
-   - - - - 4,09 4,09 

  

Porównanie średnich ocen z poszczególnych przedmiotów w I i II półroczu 

 Przedmiot 
Klasa 

IV 

Klasa 

Va 

Klasa 

Vb 

Klasa 

VIa 

Klasa 

VIb 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

Średnia z 

przedmiotu 

język polski 

I 5,0 3,62 3,46 3,43 3,5 3,41 3,54 3,7 

II 5,0 4,31 4,2 4,0 4,35 4,0 3,68 4,22 

historia  I 5,0 3,43 3,46 3,5 4,00 2,91 3,13 4,03 
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II 5,0 3,81 3,93 3,93 4,11 3,66 3,77 3,6 

wiedza o 

społeczeństwie 

I - - - - - - 3,7 3,7 

II             4,09 4,09 

  

5) Wyniki egzaminów ósmoklasisty. 

 

Średnie wyniki procentowe egzaminy ósmoklasisty w latach 2019-2020 

przedmiot jęz. polski matematyka jęz. angielski 

rok/% 2019 r. 2020 2019 2020 2019 2020 

woj. 

mazowieckie 

67,29% 62,10% 49,81% 50,60% 64,5% 59,32% 

powiat  

ostrowski 

58,33% 58,32% 40,29% 41,27% 50,19% 45,57% 

Gmina 

Brok 

53,38% 51,73% 33,85% 37,88% 50,06% 46,97% 

Opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

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

 

6) ZPPO w Broku – miejsce, które tętni energią 

Rok 2020 z pewnością przejdzie do historii jako bardzo trudny i dziwny czas.  

Czas, w którym musieliśmy zmierzyć się wszyscy z wieloma nowymi, zaskakującymi 

wyzwaniami. Szkoły, wypełniając swoją codzienną misję i zaplanowane działania, 

również stanęły przed niezliczonymi trudnościami i zupełnie nową rzeczywistością. 

ZPPO w Broku poradziło sobie z nauką zdalną, ale też pozostało miejscem, które 

niezmiennie tętni pozytywną energią, nawet gdy w szkole fizycznie nie było uczniów. 

Szkoła bardzo często stawała się centrum życia kulturalno-społecznego w mieście, 

włączała się w liczne akcje charytatywne, prowadziła szeroko pojęte działania 

profilaktyczne, promowała postawy patriotyczne, wzbogacała swoją bazę lokalową i 

dydaktyczną oraz wdrażała w codziennej pracy nowe technologie.  

 

7) Życie kulturalno-społeczne 
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10 stycznia dzięki inicjatywie dyrekcji w ZPPO w Broku pojawiła się nowa idea 

kolędowania, która zaangażowała uczniów i rodziców oraz mieszkańców gminy Brok. 

Tego dnia odbył się przemarsz ulicami Broku, w którym wzięli udział uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Broku, dzieci z Przedszkola Miejskiego w Broku, nauczyciele, 

rodzice, mieszkańcy Gminy Brok oraz uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej 

Szkoły Podstawowej w Glinie.  

Wydarzenie to miało wymiar nie tylko kulturalny i artystyczny. Orszak Trzech Króli był 

dużym wydarzeniem edukacyjnym angażującym uczniów i ich rodziców. Był 

przykładem promowania dobrej postawy obywatelskiej, ale i integracji całej 

społeczności lokalnej.  

 4 lutego na sali sportowej w ZPPO w Broku odbyła się gminna uroczystość z 

okazji Dnia Babci i Dziadka. Program artystyczny przygotowały dzieci z Przedszkola 

Miejskiego w Broku oraz uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Broku.  

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Gminy Brok Pan Marek Młyński złożył 

wszystkim Babciom i Dziadkom najlepsze życzenia i zaprosił poczęstunek w postaci 

tortu. Gminne Obchody Dnia Babci i Dziadka były wspaniałą i radosną imprezą 

środowiskową.  

 Niestety, wszechobecna i rozszerzająca sie pandemia nie pozwoliła na 

realizację kolejnych otwartych uroczystości. Ale w ZPPO udało się zorganizować wiele 

bardziej kameralnych przedsięwzięć, które były dla uczniów okazją do integracji oraz 

rozwijania ich sfery społeczno-kulturalnej. Były to m.in.: bal karnawałowy, Walentynki, 

Dzień Dinozaura, Dzień Kobiet, ogniska i spotkania integracyjne, Dzień 

Przedszkolaka, Europejski Tydzień Sportu, Dzień Języków Europejskich, Narodowe 

Czytanie i inne. 

 

8) Działalność charytatywna 

 Nauczyciele i uczniowie ZPPO w Broku od wielu lat włączają się w różnorodne 

akcje mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym. Co roku uczniowie pod opieką 

pani Małgorzaty Sztandery odwiedzają starszych i samotnych mieszkańców Broku i 

pomagają im w codziennych pracach w domu i na podwórku. 

W tym roku ZPPO postanowiło włączyć się do akcji zbiórki pieniędzy dla chorującego 

na SMA Michałka Boguckiego, który jest mieszkańcem naszego powiatu. 9 

października uczniowie klas IV, VIa, VIb i VIII wraz z opiekunami przyłączyli się do 
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zbierania kasztanów na ten cel charytatywny. Do zrealizowania tego szkolnego 

przedsięwzięcia przyczynił się bardzo Pan Pułkownik Leszek Iwaniec – Dowódca 22 

Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, który zezwolił na pobyt uczniów 

i zbiórkę kasztanów na terenie jednostki wojskowej. Nad pracą uczniów na terenie 

wojskowym czuwał Pan Krystian Kołacz Kierownik Klubu 22 Wojskowego Ośrodka 

Kartograficznego, który na zakończenie oprowadził wszystkich po Alei Pomników i 

przekazał wiele cennych informacji na temat miejsca, w którym uczniowie mieli okazję 

przebywać.  

W ZPPO prowadzona była również zbiórka plastikowych butelek i nakrętek oraz 

baterii, jak również zbiórka pieniędzy do puszki. Uzyskane w ten sposób środki 

finansowe trafiły na konto Michałka. 

 

9) Społeczność szkolna pamięta również o potrzebujących zwierzętach.  

7 lutego miała swój finał Akcja "Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”. Uczniowie 

klasy III wraz z wychowawczynią odwiedzili schronisko dla zwierząt "BĄKÓWKA". 

Przekazali dla jego podopiecznych zebrana wcześniej przez uczniów w szkole karmę. 

Poznali też zasady funkcjonowania schroniska. Na zakończenie pobytu dzieci 

otrzymały podziękowanie oraz plakaty zachęcające do adopcji psów.  

Od 2020 r. ZPPO w Broku bierze również udział w ogólnopolskiej akcji „TUSZ DO 

PAKI”. Celem akcji jest wdrażanie do wyzwań związanych z ochroną środowiska z 

jednoczesnym kształtowaniem zachowań pro-społecznych i pro-pomocowych. 

Zadaniem Uczniów jest przynoszenie pustych tuszów z drukarek atramentowych do 

szkoły i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanych kartonów. Tusze trafią do 

recyclingu a część uzyskanych środków zostanie zamieniona na karmę dla schronisk.  

 

10) Działania profilaktyczne 

Jednym z głównych zadań każdej placówki oświatowej jest zapewnienie uczniom 

szeroko pojętego bezpieczeństwa w szkole i poza nią, dlatego ZPPO cały czas 

podejmuje różne przedsięwzięcia profilaktyczne.  

W tym roku zdecydowanie największym wydarzeniem o takim charakterze była 

profilaktyczna gra miejska „ Ze zdrowiem krok po kroku…czyli bieganie po Broku” 

zorganizowana 21 września, przy współpracy z Policjantami z Zespołu ds. Nieletnich  

i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej – mł.asp. Łukaszem 
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Kulisiem, sierż. szt. Marcinem Jelińskim, Dzielnicową Gminy Brok  

sierż. szt. Magdaleną Wojciechowską-Chaberską, pracownikami Powiatowej Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej z Sekcji Promocji Zdrowia – 

Panią Małgorzatą Dąbrowską, Panią Katarzyną Wilczewską oraz Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Broku – Naczelnikiem dh Dariuszem Brzostkiem,  

dh Jakubem Maliszewskim oraz dh Maciejem Brzostkiem. 

Celem gry było przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym poprzez 

promowanie zdrowego stylu życia, integracja przez zabawę oraz wpajanie zasad 

zdrowej rywalizacji i współpracy. Do gry zaangażowani zostali wszyscy uczniowie klas 

I-VIII.  

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa grzybów przygotowana przez pracowników 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Ostrowi Mazowieckiej. W skład 

ekspozycji wchodziły atrapy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. 

Pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego. Uczniowie każdej klasy 

otrzymali materiały informacyjne na temat właściwego korzystania z lasu, grzybobrania 

oraz ochrony przed kleszczami. 

 

11)  Akcje ekologiczne 

Współczesny świat boryka się od wielu lat z problemami wynikającymi z zatruwania 

środowiska i zaśmiecania naszej planety. ZPPO w Broku chce nauczyć swoich 

uczniów, jak na co dzień można żyć ekologicznie i pomagać przyrodzie. 

Uczniowie z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku wzięli udział w akcji 

ekologicznej „SiejeMy słońce”. Jej głównym celem była ochrona bioróżnorodności, 

a szczególnie pszczół i ptaków. W ramach akcji uczniowie tworzyli niewielkie miejsca 

przyjazne ludziom i przyrodzie.  

 

12) Promocja postawy patriotycznej 

Początek marca już od kilku lat niezmiennie kojarzy się wszystkim z niezłomnymi 

bohaterami czasów powojennych, którzy walczyli o suwerenność naszego kraju 

znajdującego się pod władzą komunistów. 1 dzień marca bowiem od roku 2011 na 

mocy ustawy Sejmu RP jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”.  
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Społeczność ZPPO również pamiętała o tych bohaterach i w ciągu całego 

tygodnia szkolnego poprzedzającego to święto (24.02.-28.02) prowadzone były 

różnorodne działania mające uczcić pamięć „Żołnierzy Wyklętych”.  

Z kolei 27 lutego klasy IV-VIII wraz z opiekunami wzięły udział w niezwykłej lekcji 

historii zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Broku na Sali Widowiskowej. 

Pogadankę z elementami wykładu pt. "Zapomniani bohaterowie" poprowadził  

dr Michał Gruszczyński z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 

w Warszawie. 

Zwieńczeniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” była 

uroczysta Msza Św. w kościele w Broku, w której nasza społeczność wzięła udział, 

oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem „Żołnierzy Wyklętych” w lesie nieopodal wsi 

Glina. Przy pomniku szkołę reprezentowała Dyrektor Szkoły p. Joanna Ciskowska 

wraz z delegacją uczennic z klasy VIII. 

Rozprzestrzeniająca się od wiosny epidemia nie pozwoliła na organizację większych 

uroczystości szkolnych związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

W związku z tym uczniowie przebywający w domach na zdalnym nauczaniu dostali od 

nauczycieli zadania: wszyscy udekorowali swoje domy flagą, uczniowie klasy VII -VIII 

przygotowali krótką notatkę biograficzną na temat wybranej postaci związanej z 

powstaniem Konstytucji 3 Maja, uczniowie klas IV-VI odszukali i zapisali ozdobnym 

pismem na biało-czerwonej kartce słowa IV zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”, 

uczniowie klas I – III z pomocą rodziców wykonali kotyliony, przedszkolaki wykonały 

biało-czerwoną chorągiewkę. Efekty swojej pracy zaprezentowali na zdjęciach, które 

zostały zamieszczone na szkolnej stronie internetowej. 

 

13)  Nauczanie zdalne 

Zamknięcie szkół w marcu i przejście w tryb nauki zdalnej było dla wszystkich 

ogromnym wyzwaniem. ZPPO w Broku poradziło sobie z organizacją nauczania  

w zupełnie nowych warunkach. Udało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pani 

Dyrektor Joanny Ciskowskiej, wszystkich nauczycieli i pracowników oraz rodziców, 

którzy na co dzień współpracowali z wychowawcami swoich dzieci. Nieoceniona 

okazała się również pomoc organu prowadzącego szkołę. 

Gmina Brok w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego przystąpił 

do realizacji projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli 
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i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju 

regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 

„Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 

szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i 

oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie 

szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 

W dniu 15 września br. Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński przekazał na ręce 

dyrektorów szkół z terenu gminy Brok sprzęt komputerowy zakupiony w ramach 

projektu „Zdalna szkoła +”. Był to już drugi konkurs organizowany przez Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa, z którego Gmina Brok pozyskała 100% dofinansowania na 

zakup sprzętu, umożliwiającego realizację nauki zdalnej przez uczniów potrzebujących 

wsparcia w tym zakresie, w szczególności uczniów z rodzin wielodzietnych oraz 

nieposiadających dotychczas komputerów. 

Z zakupionego sprzętu komputerowego mogą korzystać podczas zdalnego nauczania 

uczniowie i nauczyciele. 

 

14) Wzbogacanie bazy lokalowej 

W ZPPO w Broku podczas narodowej kwarantanny prowadzone były prace 

remontowe. Między innymi: położono panele ścienne w stołówce, w każdej sali 

lekcyjnej częściowo pomalowano ściany, oczyszczono elewację sali gimnastycznej, 

wykonano prace pielęgnacyjne na terenie przed wejściem do budynku szkoły oraz 

odnowiono szatnię dla uczniów klasy I i oddziału „0”. 

Ponadto organ prowadzący sfinansował zakup nowych szafek do szatni, sali 

przedszkolnej oraz sali językowej. 

 

15) Kolejne wyzwania... 

Koniec roku 2020 znowu postawił szkoły przed koniecznością prowadzenia nauczania 

zdalnego. Wprowadzenie od września dziennika elektronicznego, umożliwiło szybki i 

bezpośredni kontakt z uczniami i rodzicami. Wdrożone zostały również aplikacje 

pozwalające na prowadzenie z uczniami lekcji on-line.  
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4. Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym 

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

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

przełomie lat szkoła funkcjonowała w różnych formach organizacyjnych związanych z 

liczebnością klas. W związku z wejściem w życie ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę – prawo oświatowe a następnie ustawy Prawo oświatowe z dnia 1 września 

2017 r. uchwałą Nr XXIII/149/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. 

stwierdzone zostało przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Kaczkowie Starym w ośmioletnią szkołę podstawową.   

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Szkoła funkcjonowała w następującej 

strukturze: 

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

2) kl. I – 5 osób 

3) kl. II – 3 osoba  

4) kl. III – 5 osoba 

5) kl. IV – 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. 

 Specyfika pracy Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym w roku 2020 uległa 

znaczącej zmianie. Z uwagi na pandemię COVID-19 praca w szkole od marca 2020 r. 

do rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2020/2021 odbywała się zdalnie. Było to 

ogromne wyzwanie zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i dla rodziców, bez których 

nauka zdalna w najmłodszych klasach byłaby niemożliwa. Dzięki zaangażowaniu i 

determinacji grona pedagogicznego oraz władz gminy, uczniowie, mimo trudnej 

sytuacji mogli w odpowiednich warunkach kontynuować naukę zdalnie.  

 Na początku roku 2020 zostało zorganizowane leśne spotkanie z Mikołajem.  

W szkole odbyła się również uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nasi uczniowie 

oraz dzieci z oddziału przedszkolnego w ramach zajęć wychowania fizycznego w 

miesiącach styczeń-luty jeździły na lodowisko do Ostrowi Mazowieckiej. Podczas 

całego roku 2020 uczniowie brali udział w konkursach wewnątrzszkolnych, gminnych, 
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a także ogólnopolskich. Uczennica klasy trzeciej Hanna Borowa, ze względu na 

kreatywność i poziom artystyczny została wyróżniona i nagrodzona dyplomem oraz 

zestawem książek w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Konkurs na ilustracje 

IKABOG”. 

 W szkole prowadzone było dożywianie uczniów. Nieodpłatnie dostarczane było 

mleko i przetwory mleczne w ramach programu dla szkół „Szklanka mleka”. 

 Dzięki działaniom podjętym przez władze gminy, szkoła została wyposażona  

w sprzęt do nauki zdalnej, który został przekazany do korzystania przez dzieci 

i nauczycieli.  

W związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 z późn. zm.) 

w roku szkolnym 2019/2020 szkoła nie organizowała uroczystego zakończenia roku 

szkolnego. Odbiór świadectw odbył się w wyznaczonej strefie, zgodnie z wymogami 

reżimu sanitarnego, w trybie indywidualnym. Świadectwa można było odebrać również 

1 września 2020. r. W przedszkolu nie było spotkania ogólnego związanego  

z zakończeniem roku szkolnego. Pamiątkowe dyplomy i książeczki, oraz wszystkie 

rzeczy dzieci, w ustalonych godzinach zostały wydane rodzicom 26 czerwca przed 

budynkiem szkoły.  

Wszyscy rodzice dostosowali się do harmonogramu wynikającego z czynników 

organizacyjnych, co umożliwiło sprawne wydawanie świadectw oraz zapewnienie 

zachowania wymogów reżimu sanitarnego. 

Pracownicy obsługi wykorzystali czas nieobecności uczniów w szkole na prace 

remontowe i porządkowe. W czasie wakacji zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 

28.08.2017 r. zamontowano w szkole brodzik z natryskiem. Odnowiono ściany w 

korytarzu przy stołówce. W pomieszczeniu gospodarczym zainstalowano zlew 

jednokomorowy. Na korytarzu zostały wykonane drewniane dekoracje.  Szkoła 

otrzymała z MEN z końcem sierpnia darmowe maseczki dla uczniów i nauczycieli oraz 

płyny do dezynfekcji. W miesiącach lipiec-sierpień odebrano zamówione podręczniki i 

ćwiczenia dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkoły. 
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Szkoła zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z końcem sierpnia była 

przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Od pierwszego września 

uczniowie i nauczyciele wrócili do szkoły.  

W szkole odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Zorganizowany został również 

apel z okazji Święta Niepodległości. Mając dostęp do technologii informacyjno-

komunikacyjnej (Program Aktywna Tablica) nauczyciele wraz z uczniami mieli 

możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie jej stosowania. Przez cały rok 

prowadzone były zajęcia taneczne dla grupy przedszkolnej i uczniów klas I-III. 

Szkoła stara się przygotować uczniów do sprawnego działania w różnych 

sytuacjach zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. Stwarzane są uczniom warunki 

do rozwijania wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej. Szczególnie 

podczas pandemii COVID-19 kładziony był nacisk na rozwój umiejętności szukania 

alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i radzenia sobie w kryzysie. 

Podczas nauki zwracana była uwaga na promowanie zachowań prozdrowotnych 

i ekologicznych. Duża waga przykładana była również do kształtowania u uczniów 

postaw tolerancyjnych, w których każdy ma szacunek dla siebie i innych. Budowano 

spójny programu wychowawczy, który zawierał ww. czynniki był priorytetem w pracy  

w szkole.    

 

5. Biblioteka Publiczna w Broku. 

1) Organ izac ja  B ib l io tek 

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  w 2020 r. otwarta była dla czytelników przez 6 dni  

w tygodniu od poniedziałku do soboty. Godziny otwarcia zostały dostosowane do 

potrzeb lokalnego środowiska. 

 

2) Budżet Biblioteki 

Biblioteka Publiczna w Broku finansowana jest z budżetu Gminy Brok. 

 Dotacja organizatora – 228 000,00 zł. 

 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 r. - 5 385,00 zł.  

Z pozyskanego dofinansowania zakupiono 225 nowości wydawniczych. 
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3)  Kadra biblioteczna 

 W 2020 roku w Bibliotece Publicznej w Broku zatrudnione były dwie osoby - 

łącznie   z dyrektorem na umowę o pracę na pełnych etatach. Trzecia osoba została 

zatrudnia w ramach stażu w okresie od 15.06.2020 r. do 14.12.2020 r. Od 15 grudnia 

2020 r. do 14 marca 2021 r. została zatrudniona osoba po odbyciu stażu na ¾ etatu. 

 

4) Zbiory biblioteczne 

 Podstawą działania Biblioteki Publicznej w Broku stanowiły jej zbiory 

biblioteczne. Były one przedmiotem szczególnej troski kadry bibliotecznej, co 

przejawiało się nie tylko w dbałości o wartość, estetykę i stan fizyczny księgozbioru, 

lecz również w jego systematycznym odnawianiu. Z zasobów ubytkowane były na 

bieżąco książki zdezaktualizowane i zniszczone, a nadające się do użytku – 

poprawiane. Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało poprzez zakup ze 

środków budżetowych biblioteki, dotacji celowych z Ministerstwa oraz drogą darów 

przekazywanych na rzecz biblioteki.   

a) Zakupy książkowe i dary czytelników 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Broku znajduje się 15423 

woluminy. W 2020 roku przybyło 673 woluminów, z tego z zakupu  643 woluminów 

na łączną kwotę  15 386,30 zł. 

 Z budżetu Organizatora zakupiono 418 woluminów na kwotę 10001,30 zł. 

 Z programu  MKiDN pozyskano kwotę w wysokości 5385,00 zł, za którą 

zakupiono 225 nowości wydawniczych.   

 Biblioteka wzbogaciła się również o 30 woluminów książek otrzymanych jako 

dary, o wartości 300,00 zł.   

 

 

Rok 

2019 

Wartość zakupów 

w [zł] 

Ze środków 

organizatora 

biblioteki 

Z MKiDN Dary czytelników 

10001,30 zł 418 woluminów - - 

5385,00 zł - 225 woluminów - 

  300,00 zł - - 30 woluminów 
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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 2020 r. 

prenumerowano 15 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 zapotrzebowań 

czytelników, zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych. Na czasopisma 

wydatkowana została kwota w wysokości 2131,00 zł. 

 

d) Zbiory specjalne 

Biblioteka posiada również zbiory specjalne - audiobooki. Obecnie na stanie Biblioteki 

jest 121 audiobooków. 

 

5) Nowe Usługi – E-BOOKI i Książka na telefon 

Biblioteka Publiczna w Broku, jako nowoczesna instytucja kultury umożliwia 

czytelnikom korzystanie z  Internetowej platformy Legimi - największego serwisu  

z wirtualną literaturą (w serwisie ponad 60.000 e-booków). Aby uzyskać bezpłatny 

dostęp do platformy należy założyć konto na Legimi oraz pobrać kod z naszej 

Biblioteki. Po zalogowaniu czytelnik otrzymuje nieograniczony dostęp do publikacji 

elektronicznych na okres jednego miesiąca, dostępny na smartfonie, tablecie, 

komputerze czy czytniku e-book. Kody można pobrać mailowo i telefoniczne  

w Bibliotece. Każdemu zainteresowanemu jak zawsze udzielana jest daleko idąca 

pomoc i wsparcie. 

W trosce o dobro czytelnika od 2020 r. Biblioteka realizowała usługę „Książka na 

telefon” skierowaną do osób starszych i schorowanych. W ramach tego działania 

pracownicy Biblioteki dostarczali bezpłatnie książki do domu czytelnika. 
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6) Obsługa czytelnicza 

 

a) Użytkownicy Biblioteki i odwiedziny w ciągu roku 

Wyszczególnienie Stan liczbowy ogółem 

Użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece 1515 

Czytelnicy 449 

Odwiedziny w Bibliotece 3168 

                                                                                                                                       

b) Struktura czytelników według wieku: 

 

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

lat          

 

    11           89            37            34               24            104               63                 87 

 

c) Struktura czytelników według zajęcia: 

 

     Osoby uczące się   Osoby pracujące        Pozostali 

  

                213                        132                     104 

 

d) Wykorzystanie usług bibliotecznych 

 

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku 

Rok 2020 Na zewnątrz Na miejscu 

Książki 4228 23 
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e) Promocja biblioteki, książki, czytelnictwa 

 

  Biblioteka Publiczna w Broku prowadzi szeroką działalność edukacyjno – 

kulturalną dla wszystkich grup wiekowych mającą na celu promocję wiedzy i 

czytelnictwa.  

Rok 2020 był szczególnie wyjątkowy. Był czasem, w ciągu którego, z powodu 

pandemii koronawirusa, i wprowadzenia obostrzeń związanych z funkcjonowaniem 

bibliotek, wprowadzone zostało nowe podejście do realizacji swoich statutowych 

zadań. Dzięki czemu oferta Biblioteki Publicznej w Broku, tak jak w roku ubiegłym, 

nadal była interesująca i atrakcyjna dla każdego bez względu na wiek, upodobania i 

zainteresowania.  

Biblioteka Publiczna w Broku w 2020 roku zorganizowała następujące imprezy 

i wydarzenia kulturalne: 

W pierwszych trzech miesiącach roku, Biblioteka Publiczna w Broku pracowała w 

trybie normalnym.  

W styczniu mieszkańcy oraz goście naszej gminy mieli okazję usłyszeć muzykę 

na żywo. Niecodzienny śpiew pięknych polskich kolęd w wykonaniu chórów dzieci i 

młodzieży z Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej z Mińska Mazowieckiego 

„Vivo” & „Vivace”, pod batutą Pani Jeleny Sakowicz przy akompaniamencie Tatiany 

Żarko.  

Także w styczniu, na deskach Sali Widowiskowej w Broku odbył się pokaz 

spektaklu teatralnego w reżyserii Dominiki Potomskiej "O RAJU! czyli o tym co było, 

kiedy nic nie było... ", odegranego przez dziecięco – młodzieżowe koło teatralne 

działające przy Bibliotece Publicznej w Broku. 

 

Warsztaty plastyczne w bibliotece z okazji Dnia Babci i Dziadka  

W bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne, w których udział wzięli uczniowie  klasy 

I Szkoły Podstawowej w Broku. Tematem warsztatów był zbliżający się Dzień Babci i 

Dziadka. Na zajęciach dzieci samodzielnie wykonywały „Upominek dla Babci  i 

Dziadka”. 

W lutym odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy II SP w Broku pn. „Pomagamy 

ptakom przetrwać zimę”  
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W miesiącu lutym, Biblioteka Publiczna w Broku przygotowała tradycyjnie dla dzieci 

spędzających ferie zimowe w domu, cykl dwutygodniowych warsztatów i zajęć 

edukacyjnych połączonych ze wspaniałą zabawą.  

 

W marcu tradycyjnie na Salę Widowiskową w Broku zaproszone zostały Mieszkanki 

naszej gminy na Koncert z okazji Dnia Kobiet. Przed Paniami wystąpił zespół Plateau 

- z romantycznymi i lirycznymi utworami Marka Grechuty oraz autorskimi przebojami 

takimi jak: "Niebezpiecznie piękny świt”, "Nic nie pachnie jak Ty". Koncert okazał się 

wspaniałym wydarzeniem, który zgromadził liczną publiczności. 

 

W marcu uczciliśmy „Żołnierzy Wyklętych” 

W ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Biblioteka 

Publiczna w Broku przygotowała lekcję historii poświęconą Niezłomnym – Żołnierzom 

przedstawioną przez p. Michała Gruszczyńskiego z Muzeum Żołnierzy Wyklętych  

i Więźniów PRL w Warszawie. 

 

Nowa sytuacja i nowe wyzwania 

Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, od 

kwietnia do maja Biblioteka Publiczna w Broku, przeniosła swoją działalność kulturalną                                                 

do cyberprzestrzeni Internetu, oferując wiele ciekawych zajęć, warsztatów oraz 

konkursów.  

 Nagrywane i udostępniane były na stronie internetowej oraz Facebooku Biblioteki 

filmy z czytankami dla najmłodszych.  

 Prowadzono kreatywne warsztaty:  tworzenia laurki na Dzień Taty (film obejrzało 

ponad 4000 osób!); bibliotecznych kolorowanek dla dzieci.  

 Zorganizowano liczne ciekawe konkursy, tj.: „Najbardziej kreatywny sposób na 

spędzenia czasu w domu”, „Dziękuję Ci Mamo”, „Stop Pijanym Kierowcom”, 

„Zabierz książkę na wakacje”, „Moja rodzina, moje miasto na historycznej 

fotografii”, Konkurs na najpiękniejszą kartkę Wielkanocna”, „Konkurs na 

najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową”  
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ZAJĘCIA TANECZNE 

Realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Broku zajęcia taneczne, na które uczęszcza                         

17 dzieci z naszej gminy, zostały przeniesione do wirtualnej przestrzeni. Dzieci 

spotykały się z instruktorem na zajęciach transmitowanych on-line w każdą środę. 

 

REMONT BIBLIOTEKI 

W Bibliotece Publicznej w Broku podczas ograniczenia jej funkcjonowania wykonano 

gruntowny remont pomieszczeń, jak również zadbano o niezbędne środki i procedury 

bezpieczeństwa. 

 

Z początkiem maja Biblioteka Publiczna w Broku, po uzyskaniu pozytywnej 

rekomendacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozpoczęła 

wypożyczanie zbiorów z nowymi zasadami obowiązującymi dla Czytelników. 

Zwracane przez czytelników książki obowiązkowo przechodziły trzydniową 

kwarantannę. 

W czerwcu odbyła się akcja promująca Bibliotekę i jej zbiory. Dla każdego „młodego” 

Czytelnika czekały upominki w postaci bibliotecznych gadżetów promocyjnych. 

 

Ciekawe zajęcia wakacyjne 

Biblioteka tradycyjnie w okresie wakacyjnym zaproponowała dzieciom bogaty program 

zajęć: manualnych, intelektualnych, sensorycznych i literackich. Zajęcia odbywały się 

przez cały miesiąc lipiec cztery razy w tygodniu. Różnorodność rozrywek, tj.: zabawy 

integracyjne, głośne czytanie wybranych bajek, zabawy ruchowe, malowanie twarzy, 

warsztaty plastyczne, składanki, wycinanki i inne jeszcze formy pracy z dziećmi 

sprawiły, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci  tworzyły np. pejzaże morskie, 

chatki, biżuterię, magnesy z masy porcelanowej, malowały na folii stretch. O 

atrakcyjności prowadzonych zajęć świadczyłą bardzo wysoka frekwencja uczestników 

i ich aktywność (po raz pierwszy koniecznym było zorganizowanie zajęć dla dwóch 

grup wiekowych!).  
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Biblioteczna strefa relaksu!  

W wakacje przed Biblioteką zorganizowana została przyjazną strefę relaksu dla 

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

na leżakach, a przy okazji sięgnąć po książkę bądź gazetę. Tymi działaniami dyrekcja 

i pracownicy Biblioteki zachęcali do czytania i korzystania z jej zasobów. 

 

Najlepsi Czytelnicy Biblioteki roku 2019/2020 

3 lipca w Bibliotece Publicznej w Broku  odbyło się uroczyste podsumowanie i 

wręczenie nagród laureatom konkursu „Najlepsi czytelnicy roku 2019/2020”. 

Laureatami konkursu zostali:w kategorii I dzieci w wieku do lat 6 - Karol Bejzemski, 

Gabriel Kolosek, Amelia Figat. W kategorii II szkoły podstawowej kl. I- IV- Jakub 

Brzostek, Milena Kolosek, Paulina Młynarczuk. W kategorii III szkoły podstawowej kl. 

V- VIII- Patryk Chrzanowski, Zuzanna Zadrożna, Wiktoria Czarkowska. W kategorii 

osób dorosłych: p. Grażyna Ambroziak, p. Agnieszka Kłosińska oraz p. Krystyna 

Zdziarska. Wyróżnienia otrzymały p. Józefa Millak oraz p. Teresa Szumska. 
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W miesiącu sierpniu prowadzony był kurs malarstwa i rysunku. Uczestnicy podczas 

spotkań mieli okazję bliżej poznać i zgłębić tajniki różnych technik plastycznych, takich 

jak: rysunek ołówkiem, malowanie pastelami olejnymi, flamastrami klasycznymi, 

alkoholowymi oraz akwarelowymi, farbami akrylowymi i akwarelowymi w kostkach i 

tubkach, kredkami klasycznymi, akwarelowymi oraz cienkopisem. Ponadto na 

spotkaniach zostały poruszone takie zagadnienia jak kompozycja, perspektywa oraz 

podział barw. 

Także w sierpniu Biblioteka  Publiczna w Broku zaproponowała mieszkańcom twórcze  

warsztaty decoupage’u „chusteczników”.  

 

We wrześniu tradycyjnie mieszkańcy Broku spotkali się w Sali widowiskowej w Broku 

na literackim święcie Narodowym Czytaniu.   

W akcję zorganizowaną przez Bibliotekę Publiczną w Broku włączyli się zaproszeni 

Goście, którzy czytali fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Wybrane 

fragmenty dzieła czytali: p. Marek Młyński Burmistrz Gminy Brok,  p. Anna Dawidczyk 

- Sekretarz Gminy Brok, p. Joanna Ciskowska - Dyrektor Zespołu Publicznych 

Placówek Oświatowych w Broku, p. Ewa Młynarczuk Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Broku oraz p. Iwona Gawrońska – pracownik biblioteki i p. Marek Jagiełło – pracownik 

Urzędu Gminy Brok. 
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Wrześniowa lekcja biblioteczna dla pierwszoklasistów 

Po krótkim zapoznaniu się z biblioteką, dzieci wysłuchały bajki „O wilku, który wypadł                            

z książki”, którą przeczytał nasz Gość specjalny p. Anna Dawidczyk – Sekretarz Gminy 

Brok. Następnie pierwszaki  zapoznały się z księgozbiorem biblioteki,  poznały zasady 

zachowania się w bibliotece i sposób wypożyczania książek. Nie zabrakło także 

rozmów o poszanowaniu książek. Na zakończenie pierwszego spotkania z książką 

pierwszaki wykonały metodą decoupage własne drewniane zakładki do książek. 

 

Po raz szósty uczciliśmy Witkacego  

W niedzielę 4 października 2020 r. odbył się VI Rajd Rowerowy "W jak Witkacy". 

Uczestnicy tradycyjnie przejechali 70-kilometrową trasę wpisaną w kształt ogromnej 

litery „W” i odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Broku.  

 

Noc w Bibliotece 

10 października o 18:00 rozpoczęła się „Noc Bibliotek” – pełna atrakcji wieczorna 

impreza w niekonwencjonalny sposób promująca czytelnictwo i bibliotekę jako 

miejsce, w którym warto bywać.  

 

Świąteczne upominki dla naszych Czytelników  

Przez cały miesiąc grudzień dla Czytelników Biblioteki rozdawane były specjalne 

„świąteczne upominki”. 

 

W miesiącu grudniu nagrano filmy z propozycją zajęć online na wykonanie  

w domu ozdób i dekoracji świątecznych. 

 

f) Projekty 

Pozyskiwanie środków finansowych na rozwijanie działalności kulturalno – 

edukacyjnej Biblioteki Publicznej w Broku 

 

W wyniku podjętych starań w 2020 r. do budżetu Biblioteki Publicznej w Broku, trafiły 

dodatkowe środki finansowe, w łącznej kwocie 55 358 zł. 
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Biblioteka pozyskała dotację w wysokości 20.000 zł z Programu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego - Kultura ludowa i tradycyjna pn. „Haft Kurpi Białych”. Dzięki 

tym  środkom finansowym możliwe było przeprowadzenie 14 kreatywnych spotkań, 

trwających od czerwca do grudnia. Uczestniczki projektu poznawały podstawowe 

umiejętności zdobienia strojów ludowych z regionu Puszczy Białej, a także najbardziej 

charakterystyczne dla haftu kurpiowskiego techniki, ściegi i motywy zdobnicze. 

Urozmaiceniem zajęć były wyjazdy do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, która promuje 

kulturę ludową regionu, gdzie Panie nie tylko poszerzyły swoją wiedzę na temat 

dorobku kulturowego regionu Puszczy Białej, ale także uczestniczyły w ciekawych 

warsztatach. Uczestniczki miały okazję przygotowywać tradycyjne potrawy dla tego 

regionu. Wykonywały przysmaki Kurpi Białych m.in. słynne „fafernuchy”  i „sodziaki”. 

Zgłębiały także wiedzę z zakresu zdobnictwa wielkanocnego – były to warsztaty 

pisankarskie, a także zbierały na polach niezbędne do tego sitowie.  Organizowane 

warsztaty okazały się dla wszystkich okazją do rozmów na temat tradycji i kultury 

regionu oraz ciekawą alternatywą do spędzania wolnego czasu. 

 

 

Kolejnym sukcesem w 2020 r. było uzyskanie dofinansowania z Fundacji PZU                                      

w wysokości 30.000 zł na realizację projektu „Dzięki Nim nasza Ojczyzna Niepodległa”. 

Dzięki zdobytym wymienionym środkom finansowym, a także uzyskanej pomocy 

finansowej z Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, w dniu 27 września 2020 r. 

zorganizowana została z okazji przypadającej 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 
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r., niezwykle podniosłe wydarzenie patriotyczne upamiętniające zwycięską walkę 

Polaków w 1920 r., podczas wojny z bolszewikami. Środki uzyskane z ww. źródeł  

pozwoliły nam na wykonanie kamiennej tablicy upamiętniającej militarną pomoc Rządu 

Królestwa Węgier dla Polski, podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., która 

aktualnie znajduję się na fasadzie Ratusza Miejskiego w Broku. Ponadto po raz 

pierwszy w naszym mieście zorganizowaliśmy rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej 1920 

r., która swoim teatrem działań objęła teren na Plaży Miejskiej. Wspaniała scenografia 

oraz kostiumy z epoki, żołnierzy polskich i radzieckich pozwoliły licznie zgromadzonym 

widzom przenieść się do odległych o 100 lat wydarzeń. Pozyskane środki finansowe 

pozwoliły także, na realizację  nagłośnienia oraz oświetlenia Ratusza Miejskiego w 

Broku, który wieczorem pamiętnego dnia rozbłysnął iluminacją w narodowych barwach 

Polski i Węgier. 

 

W 2020 r. Biblioteka Publiczna w Broku wzięła także udział w ogólnopolskiej akcji 

Instytutu Książki „Mała książka wielki człowiek” w ramach projektu otrzymaliśmy pakiet                   

Wyprawek Czytelniczych, w skład których wchodzą  książeczki dostosowane pod 

względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę i wypożyczyło 

chociaż jedną książkę otrzymało w prezencie taką Wyprawkę. W Wyprawce 

znajdowała się również broszura dla rodziców z informacjami o nieocenionej roli 

czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego 

odwiedzania biblioteki. 

 

W 2020 r. Biblioteka wzięła również udział w projekcie organizowanym przez Instytut 

Pamięci Narodowej, mającym na celu  upowszechnienie wiedzy z zakresu historii 

Polski, pn. „Biblioteka na to czeka”. W ramach projektu księgozbiór Biblioteki 

Publicznej w Broku powiększył się o  30 publikacji historycznych z zasobów IPN. 

 

Ponadto w bieżącym roku Biblioteka wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o dofinansowanie poszerzenia księgozbioru Biblioteki Publicznej w 

Broku. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości  5.385 zł, w ramach 
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Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” księgozbiór 

wzbogacony został o 225 książek, co uatrakcyjniło ofertę czytelniczą. 

 

g)  Promocja Biblioteki w Internecie i prasie 

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

gdzie zaprasza do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami w bibliotece.  Biblioteka 

posiada także swój fanpage na Facebooku, w którym zamieszczane są fotorelacje z 

imprez i zajęć bibliotecznych. 

 Biblioteka promuje swoje działania także na stronie internetowej Urzędu Gminy 

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

powiatowej Tygodnik Ostrowski, w biuletynie gminnym „Brokowiak”.  

 

h) 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 

W 2020 r. , pomimo wprowadzonych obostrzeń i panującą pandemię koronawirusa, 

Biblioteka Publiczna w Broku zorganizowała 35 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w 

których wzięło udział 1200 osób. Kontynuowane było też wiele rozpoczętych wcześniej 

programów i projektów, jak również wzbogacono ofertę o nowe pomysły. Relacje ze 

wszystkich wydarzeń zamieszczane były na naszej stronie internetowej 

www.biblioteka.brok.pl  oraz Facebooku. 
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6. Klub Seniora w Broku. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w roku 2020 w Broku czynnie funkcjonował Klub 

Seniora. Jest to miejsce, które skupia grupę seniorów z terenu naszej gminy. Seniorzy 

mogli brać udział w zajęciach 3 dni w tygodniu. Klubowicze korzystali z różnorodnej 

oferty zajęć: gimnastyka, zajęcia wokalne, zajęcia z florystyki, rękodzieła. Każdy mógł 

znaleźć coś ciekawego dla siebie. Podczas zajęć z rękodzieła ujawniły się artystyczne 

talenty seniorów. Piękne, wykonane własnoręcznie dekoracje ozdobiły pomieszczenia 

Klubu Seniora. Uczestnicy projektu mogli się nauczyć wielu technik plastycznych np. 

wykorzystania papierowej wikliny, czy ozdabiania przedmiotów techniką decoupage, a 

zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im na wykonanie ciekawych ozdób w swoim 

domu. 

Klubowicze regularnie dbali o swoją kondycję fizyczną korzystając z usług 

rehabilitanta i zajęć gimnastycznych. W trakcie spotkań z rehabilitantem każdy miał 

możliwość skorzystania z dopasowanego do jego potrzeb masażu oraz 

indywidualnych konsultacji i bieżącego omówienia stanu swojego zdrowia. Przy 

sprzyjającej pogodzie odbywały się także ćwiczenia  z Nordic Walking. Wykorzystując 

piękne krajobrazy naszej miejscowości uczestnicy Klubu, wspólnie z instruktorką, 

wybierali się na spacery. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z 

dietetykiem, które były doskonałą okazją do zwiększenia wiedzy dotyczącej zdrowego 

odżywiania, dbania o regularność posiłków, stosowania odpowiedniej diety.  

W Klubie odbywały się również spotkania z ekspertami z różnych dziedzin. Warunki 

umożliwiały zapraszanie specjalistów takich jak psycholog, ortopeda, kosmetyczka, 

instruktor taneczny, czy instruktor jogi. 

Wyjątkowymi atrakcjami dla Klubowiczów były wyjazdy do kina, teatru oraz wycieczki.                       

8 października Seniorzy wybrali się do Kazimierza Dolnego. Tam czekało na nich 

zwiedzanie z przewodnikiem Starówki, Zamku oraz promenady nadwiślanej, 

spichlerza „Pod Żurawiem”, cmentarza żydowskiego wraz z Kazimierską Ścianą 

Płaczu i najpiękniejszego kazimierskiego wąwozu – Korzeniowego Dołu.  

Ciekawą inicjatywą, zorganizowaną w sierpniu dla uczestników Klubu były pokazy 

filmowe  w letnim kinie plenerowym oraz festyn integracyjny. 

Wszystkie inicjatywy, które podejmowane były w ramach Klubu Seniora 

sprawiły,  że wśród mieszkańców Broku umocniło się poczucie przynależności do 

małej społeczności. Niestety,  tak jak na wszystkie działania w naszym społeczeństwie, 
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tak i na działalność Klubu miało wpływ zagrożenie epidemiologiczne wywołane 

COVID-19. Dbając o zdrowie Seniorów oraz mając na uwadze zalecenia Głównego 

Inspektora Sanitarnego zmuszeni byliśmy w maju i od października 2020 r. zawiesić 

zajęcia w Klubie. W związku z tym nie udało nam się zrealizować wielu planowanych 

zajęć i atrakcji.  

Działalność Klubu Seniora możliwa była dzięki realizacji projektu „Gmina Brok 

przyjazna Seniorom” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

7. Współpraca z innymi jednostkami, instytucjami i społecznościami 

samorządowymi. 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Broku. 

Na terenie Gminy Brok działa jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.   

OSP Brok funkcjonuje w następującej strukturze organizacyjnej: 

a) Zarząd OSP 

Prezes - Andrzej Domasik 

Naczelnik 

i Z-ca Prezesa  
- Dariusz Brzostek 

Z-ca 

naczelnika 
- Zbigniew Wójcicki 

Sekretarz - Paweł Grabowski 

Skarbnik - Dariusz Ciskowski 

Gospodarz - Grzegorz Olkowski 

Kronikarz - Waldemar Brzostek 

Członek - Tomasz Kaczmarczyk 

b) Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Grażyna Ziółkowska 

Członek - Ewa Dawidczyk 

Członek - Tomasz Ciskowski 
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W 2020 roku OSP w Broku uczestniczyła 78 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 

tym: 

 gaszenie pożarów – 19 razy; 

 likwidacja miejscowych zagrożeń – 57 razy; 

 alarmy fałszywe – 2 razy. 

W 2020 r. na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku zakupiono: 

1. Z dotacji celowej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na 

zapewnienie gotowości bojowej OSP włączonej do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 3700 zł zakupiono : 

 Hełmy strażackie – 2 szt. 

 Obuwie strażackie skórzane – 2 szt.  

2. Z dotacji Województwa Mazowieckiego i środków Gminy Brok wyremontowano: 

 Garaż OSP 

 Łazienkę 

 Korytarz wejściowy. 

W 2020 r. stan i zakres wyszkolenia druhów przedstawiał się następująco: 

 8 druhów z zakresu współdziałania z lotniczym pogotowiem ratunkowym, 

 8 druhów z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodzie, 

 29 druhów z zakresu wyszkolenia podstawowego, 

 11 druhów z zakresu wyszkolenia technicznego, 

 8 druhów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 7 druhów z zakresu wyszkolenia naczelników OSP, 

 16 druhów z zakresu wyszkolenia dowódców OSP, 

 8 druhów z zakresu wyszkolenia w komorze dymowej. 

Z powodu pandemii w roku 2020 wszystkie szkolenia zostały wstrzymane. 

 

Największym problemem OSP w Broku są starzejące się wozy bojowe, które nie 

zapewniają w 100% gotowości bojowej. Stanowi to poważny problem zarówno dla 

jednostki jak i dla bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Brok. Dlatego też OSP 

w Broku oraz władze samorządowe Gminy Brok prowadziły intensywne działania  

w kierunku pozyskania dofinansowania na zakup nowego wozu bojowego. 

Prowadzone starania zakończyły się otrzymaniem na w/w cel wsparcia finansowego 

w 2021 r. 
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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. Corocznie na posiedzeniu 

Rady Gminy przedstawiana jest informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta 

i gminy Brok.  

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

siedzibie Biblioteki Publicznej w Broku zorganizowany został  policyjny punkt przyjęć 

interesantów. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Małkini Górnej obecni byli w 

każdy czwartek w godz. 1600-1800. Ze względu na panujący stan epidemii 

funkcjonowanie punktu w 2020 r. było czasowo ograniczone. 

W 2020 r. Dzielnicowym w Gminie Brok był sierż. szt. Magdalena Wojciechowska-

Chaberska. 

 

4) Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska” 

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

uchwały Rady Gminy i Miasta Brok Nr XI/55/1991 z dnia 28 marca 1991 r. W 2019 r. 

przedstawicielem Gminy Brok w Związku poza Burmistrzem Gminy Brok p. Markiem 

Młyńskim był Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Broku 

p. Jan Borowy.  
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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 2020 został przyjęty uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady 

Gminy w Broku w dniu 30 grudnia 2019 r. W 2020 r. podjęto sześć uchwał 

zmieniających uchwałę budżetową oraz dziesięć zarządzeń wprowadzających 

zmiany w budżecie gminy. Budżet Gminy za 2020 r. zamknął się deficytem 

budżetowym w kwocie 77.202,42 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 

1.853.920,86 zł. 

Po stronie przychodów budżetu wprowadzono pożyczki i kredyty w kwocie 

1.000.000,00 zł, wolne środki z wykonania budżetu roku 2019 w kwocie 1.631.178,96 

zł oraz 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 23.169,90 zł. 

 

Rozchody budżetu wyniosły 800.428,00 zł, w tym dokonano spłaty: 

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

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację budynków celem 

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

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

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

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

przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.300,00 zł, 

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

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Brok” - 81.732,00 zł, 
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- 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” -280.000,00 zł, 

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

200.000,00 zł. 

Gmina spłaciła również 38.710,47 zł należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i 

pożyczek. 

 

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 15.090.062,83 zł, w tym: 

1) dochody bieżące wykonano w kwocie 14.012.364,50 zł, w tym: 

−dochody z subwencji ogólnej wyniosły 3.902.154,00 zł, 

−dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące wyniosły 5.437.33,60 zł, 

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

(PIT)wyniosły  1.747.239,00 zł, 

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

(CIT)wyniosły 7.607,74 zł, 

−dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.847.661,06 zł, 

- pozostałe stanowiły kwotę 3.008.033,16 zł, 

2) dochody majątkowe wyniosły 1.077.698,33 zł  w tym: 

- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły  12.527,00 zł, 

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

 10.882,23 zł, 

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniosły 

1.054.289,00 zł. 

 

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 15.167.265,25 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 12.700.360,04 zł a wydatki majątkowe wyniosły 

2.466.905,21 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 16,3 %. 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 r. wyniosła  

1.312.004,46 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 2020 

wyniosły  1.052.082,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia 
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dochodów i wydatków nimi finansowanych  wyniosły 225.826,09 zł, nadwyżka z lat 

ubiegłych wyniosła 498.810,35 zł. 

 

Zadłużenie Gminy Brok na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło ogółem 1.924.767,00 zł 

i dotyczyło zadłużenia wobec: 

 -WFOŚiGW z tyt. zaciągniętych pożyczek – 100.067,00 zł, 

-NFOŚiGW z tyt. zaciągniętej pożyczki –54.700,00 zł, 

-Banku Spółdzielczego z tyt. zaciągniętych kredytów –1.770.000,00 zł. 

 

Dług Gminy stanowił 12,8% wykonanych dochodów. 

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

1ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w stosunku do 

dochodów gminy na koniec 2020 r. wyniósł 15,3%. Wieloletnia prognoza finansowa 

gminy Brok na lata 2020-2025 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 2020 rok 

obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Szczegółowe sprawozdanie Burmistrza 

Gminy Brok z dnia 23 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Brok za 2020 rok 

opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brok. 

 

2. Stawki podatkowe w gminie Brok obowiązujące w 2020 r.: 

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 
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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) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 

19,50 zł, 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,88 zł, 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,25 zł, 

5) budynki pozostałe lub ich części: 

a)zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 7,91 zł, 

b) szopy, składy, garaże – 4,35 zł, 

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

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

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Z zakresu podatkowego w 2020 r. Burmistrz Gminy wydał 2153 decyzji wymiarowych 

ustalających i określających zobowiązania podatkowe oraz zmieniających 

zobowiązania podatkowe. Ponadto wysłano 176 zawiadomień i upomnień oraz 16 

tytułów wykonawczych. 

 

V. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

 W skład mienia komunalnego Gminy Brok wchodzą: 

1) środki  pieniężne (budżetowe), 

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

3) nieruchomości (grunty / budynki) przyjęte w trybie komunalizacji lub nabyte 

przez gminę, 

4) urządzenia i instalacje sieciowe infrastruktury technicznej (wodociągowe, 

kanalizacyjne, ujęcia i stacje uzdatniania wody itp.), jeżeli nie stanowią 

własności innych podmiotów. 
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Gmina gospodaruje wszystkimi składnikami swojego majątku jako właściciel  

i rozporządza nimi we wszystkich formach określonych prawem tj: sprzedaje, 

wydzierżawia, użycza i wynajmuje. 

 Dochody z majątku komunalnego są dochodami własnymi budżetu Gminy, 

natomiast koszty  eksploatacji i modernizacji oraz nabycia składników majątkowych są 

wydatkami budżetu. Majątek nieruchomy Gminy można podzielić na grunty, obiekty 

budowlane i pozostałą infrastrukturę: wodociągi, sieci kanalizacyjne i drogi.  

Gmina Brok posiada 110,5 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 16.820.421 zł. 

         Możemy tu wyróżnić: 

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

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

- działki  budowlane        - pow.  8,7 ha           - o wartości   3.211.000 zł. 

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

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

 

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

Są to: budynki mieszkalne komunalne, budynki oświaty w Broku i Kaczkowie Starym                             

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

boiska)  i infrastrukturą techniczną,  świetlice w Bojanach i Laskowiźnie, przy ul. Czuraj 

w Broku, 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, stacja wodociągowa  

w Bojanach, 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 Gminie Brok, 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. 
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VI. Działalność inwestycyjna. 

W roku 2020 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2466905,21 zł, co stanowi 

16,3 % ogółem poniesionych wydatków z budżetu Gminy. 

Na realizację zadań pozyskano dotacje z następujących źródeł: budżet Województwa 

Mazowieckiego 148258,00 zł, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 23782,80 zł,  Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 10937,40 zł, Fundusz Inwestycji Lokalnych 

541392,00 zł,  programy unijne; PROW 2014-2020  1335719,00 zł, PO Polska Cyfrowa 

89280,00 zł.  

 

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

życia mieszkańców w roku 2020 wykonano kolejne inwestycje, które mają służyć 

przede wszystkim dobru mieszkańców. Spośród szeregu działań prowadzonych  

w bieżącym roku, do szczególnie ważnych dla rozwoju całej gminy możemy zaliczyć 

m.in.: 

1) Rewitalizacja basenu portowego 

W lutym 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisana została 

umowa na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu 

nad rzeką Bug w Broku”. Projekt miał na celu odnowę basenu portowego przy 

Promenadzie nad rzeką w Broku  oraz zagospodarowanie terenu do niego przyległego. 

W pierwszym etapie inwestycji, który został zrealizowany do końca sierpnia 

opracowana została dokumentacja projektowa na budowę tarasu widokowego z 

miejscami zadaszonymi, pomostów oraz wykonano czyszczenie dna basenu, z jego 

Pozyskane środki zewnętrzne

PROW Budżet WM NFOSiGW WFOŚiGW FIL POPC
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pogłębieniem  i udrożnieniem wyjścia do rzeki.  W kolejnym etapie, przeprowadzone 

były prace budowlane związane z wykonaniem tarasu widokowego. Inwestycja 

otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500 000,00 zł. 
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2) Przebudowa dróg gminnych 

W roku 2020 rozpoczęto realizację przebudowy dróg gminnych w Broku. W I etapie 

inwestycji przebudowana została ulica Adama Mickiewicza w Broku. II etap, który 

realizowany jest w 2021 roku obejmie roboty budowlane na ulicy Władysława 

Reymonta i ulicy Henryka Sienkiewicza. W wyniku realizacji zadania ulica Adama 

Mickiewicza zyskała nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonane również zostały 

nowe chodniki. Koszt całej inwestycji to 1.757.175,89 zł, z czego 1.048.919,00 zł 

będzie stanowiła dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Cała inwestycja zostanie zrealizowana do końca sierpnia 

2021 r. 
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3) Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego 

W roku 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił szereg 

instrumentów z dofinansowaniem dla gmin. Gmina Brok również ubiegała się  

o otrzymanie dotacji i tak pozyskane zostały środki na przebudowę boiska przy 

Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, środki na remont garażu  

w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i dotację na przeprowadzenie inwentaryzacji 

indywidualnych źródeł ciepła na terenie całej gminy. 

 

Przebudowa boiska przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  

w Broku 

Dotacja na przebudowę boiska przy szkole w Broku pozyskana w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” 

wyniosła 90 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji stanowił kwotę 283 250,95 zł. 

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku 

asfaltowym położonym na terenie szkoły. Dzięki przeprowadzonej przebudowie 

utworzono wielofunkcyjny obiekt sportowy: dwa boiska do siatkówki i koszykówki oraz 

boisko do piłki ręcznej. 
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Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku 

W roku 2020 pozyskano, w ramach Programu „Mazowieckie Strażnice OSP -2020” 

fundusze w wysokości 17 960,00 zł na remont garażu w strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Broku. W ramach planowanych robót budowlanych odnowione zostały 

posadzki w garażu, ściany, instalacja elektryczna i stolarka drzwiowa. Zadanie zostało 

w 100 % sfinansowane z pozyskanych środków.  

 

 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła 

Na terenie Gminy przeprowadzona została inwentaryzacja źródeł ciepła we wszystkich 

budynkach (mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych, budynkach użyteczności 

publicznej i innych), na podstawie której stworzono bazę źródeł niskiej emisji. Zadanie 

to zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 

2020”, na które Gmina Brok otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 298,16 zł. 
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Obowiązek stworzenia i prowadzenia ww. bazy został nałożony na gminy zapisami 

Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego.  

 

4) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby i problemy społeczności lokalnej oraz 

konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy poprzez 

stopniowe włączanie do systemu odprowadzania ścieków obszarów wcześniej 

nieskanalizowanych oraz dalszej rozbudowy sieci wodociągowej, w listopadzie 2020 r. 

Gmina Brok podpisała umowę o dofinansowanie na realizację zadania polegającego 

na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Broku. 

W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Tartacznej 

i na osiedlu „Ludwinowo”, na ul. Spokojnej oraz sieć wodociągowa w ul. Ostrowski 

Gościniec w Broku. Łącznie, w wyniku realizacji zadania powstanie ponad 3 km sieci 

kanalizacyjnej i 0,6 km sieci wodociągowej. Całkowity planowany koszt wynosi  

2.626.855,41 zł, z czego środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą 1 335 719,00 zł tj. 63,63 % kosztów 

kwalifikowalnych. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2021-2022.  

 

5) Wsparcie nauczania zdalnego  

W związku z panującą w roku 2020 sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Gmina 

Brok podpisała z Samorządem Mazowsza umowę partnerską w związku  

z przystąpieniem do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli 

i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Dzięki środkom  unijnym ZPPO w Broku otrzymał niezbędny do 

prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt  i oprogramowanie m.in. komputery, tablice 

multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły  

i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. 

Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wzięli 

udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej.  Burmistrz 

Gminy Brok, przekazał również na ręce  dyrektorów szkół z terenu gminy Brok laptopy 

zakupione w ramach projektów “Zdalna szkoła” i “Zdalna szkoła +”.  

W konkursach organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Jednostki  

Samorządu Terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu 
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komputerowego, umożliwiającego realizację nauki zdalnej uczniom potrzebującym 

wsparcia w tym zakresie, w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych oraz 

nieposiadających komputerów. W ramach otrzymanych dwóch grantów zakupionych 

zostało łącznie 38 laptopów  wraz z oprogramowaniem, słuchawki z mikrofonem oraz 

myszy optyczne bezprzewodowe za łączną kwotę 89 280,00 zł. 

 

 

 

6) Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego 

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, w trosce o ich bezpieczeństwo w roku 2020 

rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego. W ramach realizacji zadania zainstalowano 

5 nowych punktów świetlnych na ulicy Ostrowski Gościniec w Broku. Oświetlenie ulic, 

placów i dróg znajdujących się na terenie gminy jest jednym z podstawowych 

obowiązków jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych 

wykonywanych na rzecz lokalnej społeczności. Lepiej oświetlone ulice sprawiają, iż 

ludzie czują się bezpieczniej. Dzięki nowym latarniom niewątpliwie zwiększy się 
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bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno podczas jazdy 

samochodem jak i osób poruszających się pieszo. Koszt realizacji zadania wyniósł 

19897,71 zł. 

 

VII. Gospodarka komunalna. 

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Referat Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Brok można podzielić na kilka podstawowych grup. 

1) Gospodarka wodnokanalizacyjna, 

2) Gospodarka odpadami, 

3) Utrzymanie czystości obiektów użyteczności publicznej 

 

1) Gospodarka wodnościekowa 

Sołectwa posiadające sieć wodociągową  7 

Stacje uzdatniania wody     2 

Długość zbiorczej sieci wodociągowej   37,92 km 

Ilość przyłączy wodociągowych   1222 szt. 

Pobór wody z SUW w Broku   116 770 m³ 

Pobór wody z SUW w Bojanach   8 716 m³ 

Sołectwa posiadające sieć kanalizacyjną 1 

Miejska oczyszczalnia ścieków   1 

Długość zbiorczej sieć kanalizacyjnej  10,82 km 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych   318 szt. 

Indywidualne oczyszczalnie ścieków   29 szt. 

Szamba przydomowe     532 

Ilość ścieków odebranych     44 878 m³ 

w tym dowożonych                9 880 m³ 

 

W roku 2020 wykonano kilka przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Planowane 

są dalsze inwestycje z zakresu gospodarki wodnościekowej. Opracowana została 

dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w ulicach: Spokojna, Rybacka, 

Żurawieniec, Tartaczna, Jarzębinowa, Akacjowa, Jaśminowa, Kalinowa, 

Modrzewiowa. Planowana jest też budowa sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo 

Stare, Kaczkowo Nowe i Zamoście oraz ul. Gościniec Ostrowski. 
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2) Gospodarka odpadami 

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

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

składowania odpadów komunalnych, oraz windykacją związanych z tym należności od 

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

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

przyjęty w gminie Brok zakładał segregację u źródła. 

 W roku 2020 stawki miesięczne za odbiór segregowanych odpadów 

komunalnych uległy zmianie. 

 Od stycznia do marca stawki naliczane były od gospodarstwa domowego 

podzielonego na kategorie: 

1) 40,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej, 

2) 30,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 4 osób, 

3) 20,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 

4) 10,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego. 

 Od kwietnia zmianie uległ sposób naliczania opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. Stawka naliczana była od osoby w gospodarstwie domowym i wynosiła:  

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

- 20 zł od 1 osoby w przypadku gdy gospodarstwo nie posiada kompostownika.  

W 2020 r. roczny ryczałt za odbiór odpadów komunalnych od budynku letniskowego 

wynosił 169,00 zł 

 W 2020 r. w ramach zbiórki odpadów komunalnych nie odbierano odpadów od 

firm i przedsiębiorstw.  

W przypadku niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów, na właściciela 

nieruchomości mogła być nałożona stawka karna stanowiąca trzykrotność stawki 

podstawowej. 

W roku 2020 odpady komunalne z terenu gminy Brok odbierał Zakład Gospodarki 

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

w przetargu nieograniczonym Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.  

ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek.   
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W roku 2020 na terenie gminy Brok zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odebranych odpadów 

w Mg 

1 200123* Urządzenia zawierające freony 6,3200 

2 150101 Opakowania z papieru i tektury 18,4400 

3 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

200121 200123 i 20 01 35 

23,5880 

 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 37,8600 

 160403 Zużyte opony 8,6400 

 150107 Opakowania ze szkła 66,3200 

 200307 Odpady wielkogabarytowe 44,6900 

 200201 Odpady ulegające biodegradacji 0,3400 

 200399 Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

0,5280 

 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 84,8300 

 200399 Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach 

218,4400 

 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 48,3100 

 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 200123 i 20 01 35 

3,4440 

 200301  Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

356,0200 

 15 01 04 Opakowania z metali 4,4300 

Łącznie 922,2000 
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3) Utrzymanie czystości obiektów użyteczności publicznej 

 W 2020 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: 

–  remont chodnika z płyt chodnikowych 35x35x5 na ulicy Narutowicza, 

–  wykonano skruszenie gruzu betonowego wykorzystywanego na podbudowę 

remontu ulic a także naprawiono wiele dróg gminnych i dojazdowych do pól, 

–  wykonano kilka przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przeprowadzono 

kompleksowe czyszczenie istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

–  zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy 

Komorówka, gdzie wykonano: ogrodzenie panelowe, zamontowano przesuwną 

bramę wjazdową, zakupiono pojemniki na odpady, utwardzono plac  kostką 

brukową, przeprowadzono prace porządkowe terenu,  

–  uporządkowano teren plaży miejskiej poprzez wyrównaniem dowiezionej ziemi 

oraz posianiem trawy, 

–  przeprowadzono prace związane z odwodnieniem dróg gminnych, wycinką drzew 

i krzewów i wyrównaniem poboczy, a także asfaltowaniem ubytków jezdni dróg 

gminnych masą asfaltową, poprawiano stan techniczny dróg i ulic, oraz z zimowym 

utrzymaniem dróg i chodników, 

–  prowadzono prace związane z utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych oraz 

maszyn i sprzętu stanowiącego własność gminy. 

  

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  2020  r. poz. 713, 1378) 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 2020r. w sposób określony uchwałami. W  2020 roku  Rada Gminy 

obradowała  i  podejmowała  stosowne  uchwały  zgodnie z planem pracy Rady 

przyjętym uchwałą Nr VIII/78/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Wypełniając dyspozycję  

zawartą  w  planie  pracy  w  2020 roku.   Rada   Gminy obradowała  na 5 sesjach 
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zwyczajnych i 1 nadzwyczajnej, na których podjęła 53 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.  

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

L.p. 
Uchwała – 
Nr z dnia  

Opis wykonania 
(przebieg realizacji 

np. podjęte akty 
wykonawcze, 

przyczyny braku 
efektywności) -

wnioski 

Uchwała  
Obowiązująca 

- O 
Nieobowiązująca 

- N 

Uwagi 

1. 

Uchwala 
 Nr IX/80/2020 

z dnia  
31 stycznia 

2020 r. 

w sprawie przyjęcia 
stanowiska 

dotyczącego trudnej 
sytuacji  

w gospodarce 
odpadami w Gminie 
Brok oraz potrzeb 
zmian ustawowych 

dotyczących 
gospodarki 
odpadami 

o 
Uchwała weszła w 

życie 
 z dniem podjęcia. 

2. 

 

 

Uchwała 
 Nr IX/81/2020 z 

dnia 

w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
utrzymania 

czystości i porządku 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od publikacji w 

Dzienniku 
Urzędowym 
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31 stycznia 
2020 r. 

 

na terenie Gminy 
Brok 

 

Województwa 
Mazowieckiego  
(Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego  
z 2020 r. poz. 2469) 

 

3. 

Uchwała  
Nr IX/82/2020 

z dnia 

31 stycznia 
2020 r. 

w sprawie 
szczegółowego 

sposobu i zakresu 
świadczenia usług w 
zakresie odbierania 

odpadów 
komunalnych od 

właścicieli 
nieruchomości  

z terenu Gminy Brok 
i zagospodarowania 

tych odpadów 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2181) 

4. 

Uchwała  

Nr IX/83/2020 

z dnia  

31 stycznia 
2020 r. 

w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi, 

składanej przez 
właścicieli 

nieruchomości oraz 
określenia 

warunków i trybu 
składania deklaracji 
za pomocą środków 

komunikacji 
elektronicznej 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od publikacji w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2085) 

5. 

Uchwała  

Nr IX/84/2020 

z dnia  

31 stycznia 
2020 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

ryczałtowej stawki 
opłaty za 

gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi za rok 
od domku 

letniskowego lub 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  
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innych 
nieruchomości 

wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, 
wykorzystywanych 
jedynie przez część 

roku  

z 2020 r. poz. 2182) 
z mocą obowiązującą 

od dnia  
1 stycznia 2020 r. 

6. 

Uchwała  

Nr IX/85/2020 

z dnia  

31 stycznia 
2020 r. 

w sprawie wyboru 
metody ustalenia 

opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi i 

ustalenia stawki 
takiej opłaty 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2183) 
z mocą obowiązującą 
od pierwszego dnia 

miesiąca 
następującego po 

miesiącu ogłoszenia. 

7. 

Uchwała  

Nr IX/86/2020 

z dnia  

31 stycznia 
2020 r. 

w sprawie metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi  

i ustalenia stawki 
takiej opłaty na 

nieruchomościach 
niezamieszkałych 

N 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2184) 
z mocą obowiązującą 
od pierwszego dnia 

miesiąca 
następującego po 

miesiącu ogłoszenia. 

8. 
Uchwała  

Nr IX/87/2020 

w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 

na 2020 r. 
o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem 

podjęcia i została 
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z dnia  

31 stycznia 
2020 r. 

 ogłoszona w 
Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

Mazowieckiego  
(Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego  
z 2020 r. poz.2185) 

9. 

Uchwała  

Nr IX/88/2020 

z dnia  

31 stycznia 
2020 r. 

zmieniająca 
uchwałę w sprawie 

Wieloletniej 
Prognozy 

Finansowej Gminy 
Brok  

na lata 2020-2024 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

10. 

 

Uchwała  

Nr X/89/2020 

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 

o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem 

1 kwietnia 2020 r. i 
została ogłoszona w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 
2020 r. poz. 2886) 

11.  

Uchwała  

Nr X/90/2020 

z dnia  

2 marca 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  

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2887) 
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12. 

Uchwała  

Nr X/91/2020 

z dnia  

2 marca 2020 r. 

W sprawie 
uchylenia uchwały  

Nr IX/86/2020 Rady 
Gminy w Broku z 
dnia 31 stycznia 

2020 r. w sprawie 
metody ustalenia 

opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi i 

ustalenia stawki 
takiej opłaty na 

nieruchomościach 
niezamieszkałych  

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2888) 

13. 

Uchwała  

Nr X/92/2020 

z dnia  

2 marca 2020 r. 

w sprawie wzoru 
deklaracji o 

wysokości opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

składanej przez 
właścicieli 

nieruchomości 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2889) 

14. 

 

Uchwała  

Nr X/93/2020 

z dnia  

2 marca 2020 r. 

 

w sprawie funduszu 
sołeckiego  

 

o 
Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 
podjęcia. 

15. 

Uchwała  

Nr X/94/2020 

z dnia  

2 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia 
planu 

dofinansowania 
form doskonalenia 
zawodowego dla 
nauczycieli oraz 

maksymalnej kwoty 
dofinansowania  

w 2020 r. za 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
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kształcenie 
nauczycieli 

zatrudnionych w 
gminnych 

jednostkach 
oświatowych  

Mazowieckiego  
z 2020 r. poz. 2890) 

16. 

Uchwała  

Nr X/95/2020 

z dnia  

2 marca 2020 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  

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2891) 

17. 

Uchwała  

Nr X/96/2020 

z dnia  

2 marca 2020 r. 

w sprawie zaliczenia 
drogi na obszarze 

Miasta Brok do 
kategorii dróg 

gminnych  
i ustalenia jej 

przebiegu  

 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2892) 

18. 

 

 

Uchwała 

Nr X/97/2020 

z dnia 

2 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej  

 

o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem 

podjęcia i została 
ogłoszona w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego  
(Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego  
z 2020 r. poz. 2893) 
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19. 

Uchwała  

Nr XI/98/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie 
udzielenia 

Burmistrzowi Gminy 
Brok wotum 

zaufania   

 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

20. 

Uchwała  

Nr XI/99/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie 
zatwierdzenia 
sprawozdania 

finansowego Gminy 
Brok za 2019 r. oraz 

sprawozdania z 
wykonania budżetu 
Gminy za 2019 r.  

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

21. 

Uchwała  

Nr XI/100/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie 
udzielenia 

Burmistrzowi Gminy 
Brok absolutorium z 

tytułu wykonania 
budżetu za 2019 r. 

 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

22. 

Uchwała  

Nr XI/101/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie 
uchwalenia 
Regulaminu 
utrzymania 

czystości i porządku 
na terenie Gminy 

Brok 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 7339) 

23. 

Uchwała  

Nr XI/102/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie 
szczegółowego 

sposobu i zakresu 
świadczenia usług w 
zakresie odbierania 

odpadów 
komunalnych od 

właścicieli 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 
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nieruchomości z 
terenu Gminy Brok i 
zagospodarowania 

tych odpadów  

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 7340) 

24. 

 

 

Uchwała  

Nr XI/103/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

Wieloletniego 
Programu 

Gospodarowania 
Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy 

Brok na lata 2020-
2024 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 7341) 

25. 

Uchwała  

Nr XI/104/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie zasad 
wynajmowania lokali 

wchodzących w 
skład 

mieszkaniowego 
zasobu Gminy Brok  

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 7342) 

26. 

Uchwała  

Nr XI/105/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

zmieniająca 
uchwałę w sprawie 

wprowadzenia i 
ustalenia wysokości 

stawek oraz 
wyznaczenia 

inkasenta poboru 
opłaty targowej 

 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 7343) 

27. 

Uchwała  

Nr XI/106/2020 

z dnia  

zmieniająca 
uchwałę w sprawie 
Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 
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26 czerwca 
2020 r. 

Społecznej  
w Broku  

 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 7344) 

28. 

Uchwała  

Nr XI/107/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie oceny 
zasobów pomocy 
społecznej Gminy 
Brok za rok 2019  

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

29. 

 

Uchwała  

Nr XI/108/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie 
określenia średniej 

ceny jednostki 
paliwa w Gminie 

Brok na rok szkolny 
2020/2021 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 7345) 

30. 

Uchwała  

Nr XI/109/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 

 

o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem 

podjęcia i została 
ogłoszona w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 7346) 

31. 

Uchwała  

Nr XI/110/2020 

z dnia  

26 czerwca 
2020 r. 

zmieniająca 
uchwałę w sprawie 

Wieloletniej 
Prognozy 

Finansowej Gminy 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 
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Brok na lata 2020-
2024 

32. 

 

Uchwała  

Nr XII/111/2020 

z dnia  

24 września 
2020 r. 

 

w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 

 

o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem 

podjęcia i została 
ogłoszona w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 
(Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego  
z 2020 r. poz. 10076) 

33. 

Uchwała  

Nr XII/112/2020 

z dnia  

24 września 
2020 r. 

zmieniająca 
uchwałę w sprawie 

Wieloletniej 
Prognozy 

Finansowej  
Gminy Brok na lata 

2020-2024 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

34. 

Uchwała  

Nr XII/113/2020 
z dnia  

24 września 
2020 r. 

w sprawie 
zaciągnięcia przez  

Gminę Brok 
długoterminowego 

kredytu 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

35. 

Uchwała  

Nr XII/114/2020 

z dnia  

24 września 
2020 r. 

zmieniająca 
uchwałę w sprawie 

szczegółowego 
sposobu i zakresu 

świadczenia usług w 
zakresie odbierania 

odpadów 
komunalnych od 

właścicieli 
nieruchomości z 

terenu Gminy Brok i 
zagospodarowania 

tych odpadów 
 

 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 10077) 
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36. 

Uchwała  

Nr XII/115/2020 

z dnia  

24 września 
2020 r. 

w sprawie 
określenia górnych 

stawek opłat 
ponoszonych przez 

właścicieli 
nieruchomości za 
usługi w zakresie 

opróżniania 
zbiorników 

bezodpływowych  
i transportu 
nieczystości 

ciekłych 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 10078) 

37.  

Uchwała  

Nr XII/116/2020 
z dnia  

24 września 
2020 r. 

w sprawie 
umieszczenia  

tablicy pamiątkowej 

   

o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem 

podjęcia 

 

38. 

Uchwała  

Nr XII/117/2020 

z dnia  

24 września 
2020 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 

2021 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

39. 

Uchwała  

Nr XIII/118/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie 
uchwalenia planu 
pracy Rady Gminy 

oraz przyjęcia 
planów pracy 

stałych komisji Rady 
Gminy na 2021 r. 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 
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40. 

Uchwała  

Nr XIII/119/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie 
uchwalenia 
Gminnego 
programu 

profilaktyki i 
rozwiązywania 

problemów 
alkoholowych na 

2021 r. 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

o  

41. 

Uchwała  

Nr XIII/120/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

zmieniająca 
uchwałę 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 2021 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

42. 

Uchwała  

Nr XIII/121/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

zmieniająca 
uchwałę w sprawie 

ustalenia 
maksymalnej liczby 

zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych na 

terenie  
Gminy Brok  

 

o 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 

2020 r. poz. 12737) 
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43.  

Uchwała  

Nr XIII/122/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie wstępnej 
lokalizacji nowych 

przystanków 
komunikacyjnych 

przy drodze 
powiatowej Nr 2639 

W Brok – 
Puzdrowizna – 

Turka – Nagoszewo 
na terenie  

Gminy Brok   

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 

44. 

Uchwała  

Nr XIII/123/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie zaliczenia 
drogi na obszarze 

Miasta Brok do 
kategorii dróg 

gminnych  
i ustalenia jej 

przebiegu  
 

N 

Uchylona 
uchwałą Nr 

XVI/145/2021 

Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 

dni od dnia 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 12899) 

45. 

 

 

Uchwała 

Nr XIII/124/2020 

z dnia 

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
utrzymania 

czystości i porządku 
na terenie Gminy 

Brok 

 

o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem  

1 stycznia 2021r. i 
została opublikowana 

w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 

2020 r. poz. 12738) 

46. 

Uchwała  

Nr XIII/125/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie 
szczegółowego 

sposobu i zakresu 
świadczenia usług w 
zakresie odbierania 
i zagospodarowania 

odpadów 
komunalnych oraz 

o 

  Uchwała weszła w 
życie z dniem 1 

stycznia 2021 r. i 
została opublikowana  

w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 
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dodatkowych usług 
świadczonych przez 

Gminę Brok w 
zakresie odbierania 
i zagospodarowania 

odpadów 
komunalnych  

Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 

2020 r. poz. 12739) 

47. 

Uchwała  

Nr XIII/126/2020 

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 

o 

  Uchwała weszła w 
życie z dniem 1 
stycznia 2021r. i 

została opublikowana 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 

2020 r. poz. 12740) 

48. 

Uchwała  

Nr XIII/127/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 

na 2020 r. 

 

o 

  Uchwała weszła w 
życie z dniem 

podjęcia i została 
opublikowana w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 

2020 r. poz. 12900) 

49. 

Uchwała  

Nr XIII/128/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, 

które nie wygasają z 
upływem roku 

budżetowego 2020 

 

o 
Uchwała weszła w 

życie z dniem 
podjęcia 
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50. 

Uchwała  

Nr XIII/129/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie 
uchwalenia budżetu  
Gminy Brok na rok 

2021 

   

o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem 1 
stycznia 2021r. i 

została opublikowana 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 

2020 r. poz. 12901) 

51. 

Uchwała  

Nr XIII/130/2020 

z dnia  

10 grudnia 
2020 r. 

w sprawie 
Wieloletniej 
Prognozy 

Finansowej Gminy 
Brok na lata 2021-

2028 

 

o 
  Uchwała weszła w 

życie z dniem  
1 stycznia 2021 r. 

52. 

Uchwała  

Nr 
XIV/131/2020 

z dnia  

30 grudnia 
2020 r. 

w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 

na 2020 r. 

   

o 

Uchwała weszła w 
życie z dniem 

podjęcia i została 
opublikowana w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego (Dz. 

Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 
2021 r. poz. 1329) 

53. 

Uchwała  

Nr 
XIV/132/2020 

z dnia  

30 grudnia 
2020 r. 

Zmieniająca 
uchwałę w sprawie 

Wieloletniej 
Prognozy 

Finansowej Gminy 
Brok na lata 2020-

2025 

 

o 

Uchwala weszła w 
życie z dniem 

podjęcia 
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IX. Realizacja gminnych programów i strategii. 

 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) 

dokumentami planistycznymi jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzany na podstawie 

uchwalonego wcześniej studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

1. Plan zagospodarowania Przestrzennego. 

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  następujące miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego: 

1)  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.); 

2) 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.); 

3) 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.); 

4) 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. U. Woj. 

Mazowieckiego Nr 80, poz. 835 z dnia 28.04.2001 r.) 
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Dla obszarów, dla których nie ma obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w 2020 r. ustalono w formie decyzji warunki 

zabudowy w ilości 34 szt., oraz w formie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w ilości 4 szt. 

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

W 2020 r. obowiązywały zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brok uchwalone uchwałą Rady Gminy w Broku Nr XII/82/2004 

z dnia 20.04.2004 r. W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały Nr IV/50/2019 

z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego studium w 

roku 2020 kontynuowano rozpoczęte w roku poprzednim czynności związane z 

opracowaniem dokumentu, dokonano wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu.  

W dniu 03.03.2020 r. i 02.06.2020 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w 

Broku, na stronie internetowej – BIP Gminy Brok oraz w prasie lokalnej ukazało się 

ogłoszenie Burmistrza Gminy Brok o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin składania uwag do 

projektu dokumentu ustalono do dnia 10.07.2020 r. W wyznaczonym terminie, nie 

wpłynęła żadna uwaga do projektu studium. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 

projekcie studium rozwiązaniami odbyła się 05.06.2020 r. Udział w dyskusji wzięli: 

Burmistrz Gminy Brok, pracownicy Urzędu Gminy Brok oraz przedstawiciele zespołu 

autorskiego projektu studium. Nie poczyniono nowych ustaleń w opracowanym 

projekcie studium.  

 

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 2020 r. 

wykonano następujące działania: 

1) działania informacyjne - na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz  

w corocznie wydawanym biuletynie „Brokowiak” zamieszczano informacje 

dotyczące uchwały antysmogowej i obowiązków z niej wynikających oraz 
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informacje uświadamiające społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia płynących 

ze spalania paliw stałych i odpadów; 

2) z zakresu gospodarki wodno – ściekowej rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej – wykonanie nowych przyłączy wodociągowych w ilości 13 sztuk 

oraz przyłączy kanalizacyjnych w ilości 5 sztuk; podpisano umowę o dotację w 

ramach środków unijnych  PROW 2014-2020 na rozbudowę systemu kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w Broku. Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Tartacznej i na osiedlu „Ludwinowo”,  na ul. Spokojnej oraz budowę 

sieci wodociągowej w ul. Ostrowski Gościniec w Broku. Łącznie planuje się 

wybudowanie  ponad 3 km sieci kanalizacyjnej i 0,6 km sieci wodociągowej. 

3) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – przyjmowanie 

wniosków od mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu, złożenie do 

WFOŚiGW w Warszawie wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Brok, stałe przyjmowanie deklaracji 

związanych z gospodarowaniem odpadami w gospodarstwach domowych oraz 

bieżąca kontrola związana z wnoszeniem opłat; odbiór odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej - w roku 2020,  w ramach realizacji zadania  

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

opakowań po nawozach i typu Big – Bag” z terenu gminy zostały odebrane odpady 

pochodzące z działalności rolniczej w ilości 25 ton. Na ten cel Gmina Brok 

otrzymała dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 

10.937,40 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania. 

Odpady dostarczone przez rolników do wskazanych miejsc odbioru,  

w zależności od ich rodzaju zostały przekazane do unieszkodliwienia lub poddane 

odzyskowi; 

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

– wykonano I 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 zrealizowano 

nawierzchnię z kostki brukowej na ulicy A. Mickiewicza.  

5) ochrona klimatu i jakości powietrza - wykonano inwentaryzację indywidualnych 

źródeł ciepła we wszystkich budynkach (mieszkalnych, usługowych, 
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produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej i innych), która ma na celu 

stworzenie bazy źródeł niskiej emisji.   

 

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. Podjęte działania prowadzić 

mają do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na 

zatrudnienie. Pozwolą na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, 

stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowane rozwiązania architektoniczne 

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

wszystkich mieszkańców oraz zwiększą zainteresowanie inwestorów tym 

obszarem. 

W ramach zawartych w Programie projektów rewitalizacyjnych w roku 2020 

wykonano następujące działania: 

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

aktywności mieszkańców i zagospodarowaniem tarasu widokowego – wykonano I 

etap realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad 

rzeką Bug w Broku” dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, w 

ramach którego wykonawca prac opracował dokumentację projektową oraz 

uzyskał wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia na realizację  ww. 

inwestycji, wykonano czyszczenie dna basenu portowego, z jego pogłębieniem i 

udrożnieniem wyjścia do rzeki.  

2) w ramach zwiększenia oferty kulturalnej i spędzania wolnego czasu – 

prowadzenie zajęć dla grupy seniorów z terenu gminy Brok w  Klubie Seniora w 

Broku, organizacja wolnego czasu oraz zwiększenie aktywnego ich uczestnictwa 

w życiu społecznym. Na funkcjonowanie Klubu Gmina Brok pozyskała środki z 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

3) w ramach przedsięwzięć związanych z przebudową dróg  lokalnych i nową 

organizacją ruchu – wykonano I etap prac realizacji zadania 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 A. Mickiewicza w Broku.  

 

5. Program opieki nad zabytkami. 

Gmina Brok nie posiada obowiązującego Programu opieki nad zabytkami. 

Prowadzona jest Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych Gminy Brok. W 2020 

roku nie dokonano żadnych nowych wpisów. 

 

6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brok. 

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

uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brok. 

W bieżącym roku przeprowadzono szczegółową inwentaryzację źródeł niskiej emisji 

na terenie gminy we wszystkich budynkach (mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej i innych), na podstawie której 

stworzono bazę źródeł niskiej emisji. Zadanie to zrealizowano przy pomocy środków z 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”,  na które Gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 40.298,16 zł. Obowiązek stworzenia  

i prowadzenia ww. bazy został nałożony na gminy zapisami Programu Ochrony 

Powietrza dla Województwa Mazowieckiego. W związku  z tym, iż samorządy 

zobowiązane są  do corocznej aktualizacji inwentaryzacji, wszystkie podmioty 

korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami 

korzystającymi ze środowiska zobowiązane zostały 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. 
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7. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

 W roku 2020 obowiązywała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy w Broku 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2020 

roku”. 

 Budżet ww. programu wynosił 14 000,00 zł z czego przeznaczono: 

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

2) 4 000,00 zł – pomoc weterynaryjną zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, 

3) 1 000,00 – na pozostałe działania. 

Do końca sierpnia 2020 r.,  na podstawie art. 11a ust. 4 w zw. z art. 11a ust. 2 pkt 3 

ustawy o ochronie zwierząt, odławianie zwierząt powierzono Panu Zygmuntowi 

Dworakowskiemu prowadzącemu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wsi 

Radysy, Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska. Następnie zadanie to zostało zlecone Firmie 

Usługowo – Handlowa CANIS z siedzibą w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka,  

ul. Sikorskiego 10/3. Adres schroniska Kruszewo 34, 07-440 Goworowo.  

Za odłów zwierząt Gmina brok w 2020 r. poniosła wydatki w wysokości 5.915,00 zł. 

 Pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 

powierzono  gabinetowi weterynaryjnemu Pana Antoniego Sołowińskiego ul. Chopina 

18, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka. Łączne wydatki na ten cel w 2020 r. zamknęły się 

w kwocie 4.062,00 zł 

 Do zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim, w przypadku ich przejęcia od 

osób fizycznych wskazane zostało gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości 

Laskowizna 17A, 07 - 306 Brok. W 2020 r. nie zaistniała potrzeba podjęcia działań w 

tym zakresie. Nie poniesiono w związku z tym kosztów. 

 

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok został przyjęty do realizacji uchwałą Nr VIII/77/2019 Rady Gminy w Broku w 

dniu 30 grudnia 2019 r.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w składzie: 

1) Joanna Aleksandra Mazek – Przewodnicząca Komisji, 
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2) Dorota Borowa – Sekretarz Komisji, 

3) Grażyna Czarkowska – Członek Komisji, 

4) Marek Koziara – Członek Komisji, 

5) Sylwia Brzostek – Członek Komisji, 

6) Sierż. szt. Magdalena Wojciechowska-Chaberska – Członek Komisji. 

Wiodącym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych jak również zapobieganie zjawisku przemocy domowej, poprzez szeroką 

profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną.  

Zadanie to pochłania większość środków finansowych i obejmuje między innymi 

finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizacje 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, udział w 

społecznych kampaniach, współfinansowanie działalności edukacyjnej, sportowej, 

realizowanej przez jednostki organizacyjne gminy. 

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Brok w 2020 roku. 

Kierunkami działania na płaszczyźnie profilaktyki alkoholowej, było: 

1) realizowanie programów profilaktycznych kierowanych dla dzieci i młodzieży, 

2) zapewnienie dostępności terapii dla osób uzależnionych jak również 

współuzależnionych, 

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc prawna dla ofiar przemocy w 

rodzinie. 

1) Realizacja działań profilaktycznych. 

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

finansowała lub współfinansowała 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. 
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Dofinansowane zostały m.in. wyjazdy na zgrupowania z elementami profilaktyki 

uzależnień dla dzieci jak również zajęcia pozalekcyjne i sportowe. Na potrzeby GKRPA 

zakupione zostały  materiały informacyjne.  

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, zostały zorganizowane  

i przeprowadzone pogadanki na temat bezpiecznego zachowania dzieci w drodze do 

i ze szkoły. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kolorowe odblaski. W związku  

z sytuacją epidemiologiczną część działań należało przenieść do realizacji na kolejny 

rok. 

2) Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym z problemami uzależnienia. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzywała na rozmowę 2 

osoby nadużywające alkoholu. Osoby te były motywowane do podjęcia leczenia 

odwykowego.  

W 2020 Komisja nie składała wniosków do Sądu Rejonowego. Żaden 

mieszkaniec nie skorzystał z leczenia odwykowego ambulatoryjnego. 

3) Inne działania Komisji: 

W 2020 Komisja, opiniowała 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) –    2 

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) –    0 

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

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) –   1 

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) –    0 

powyżej 18% alkoholu: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) –    4 

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) –  0   
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Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brok  www.brok.pl funkcjonuje zakładka 

pn.: Profilaktyka Alkoholowa, na której można znaleźć istotne informacje dotyczące 

uzależnień. 

 

9. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Gmina Brok podejmuje wiele działań oraz realizuje programy profilaktyczne 

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

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z zakresu narkomanii 

należy do zadań samorządu gminnego. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

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

z  dnia 31 maja 2019 r. 

Zadania programu realizowane są poprzez: 

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2) Prowadzenie programów profilaktycznych; 

3) Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o możliwościach korzystania  

z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

narkotyków; 

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

problem narkomanii; 

5) Dofinansowywanie programów i spektakli edukacyjnych oraz profilaktycznych 

6) Współpraca oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami 

zajmującymi się pomocą w rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

W 2020 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie 

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

uzależnienia od narkotyków.  

 

10. Wieloletni program współpracy z Organizacjami pozarządowymi. 

Wieloletni  program  współpracy  Gminy  Brok  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 

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

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

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

późniejszymi zmianami. 
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 Główny celem programu jest poprawa jakości życia mieszańców i zaspokajanie 

ich potrzeb poprzez tworzenie szans na skuteczne działania w sferze zadań 

publicznych, w tym efektywne wykorzystanie istniejącej społecznie aktywności oraz 

pobudzenie nowych inicjatyw społecznych w Gminie Brok. 

 Główny cel w 2020 r. realizowany był poprzez dążenie do wykonywania celów 

szczegółowych Programu, a w szczególności: 

1) umacnianie wśród mieszkańców poczucia współodpowiedzialności za Gminę, 

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

4) wspieranie aktywności poprzez tworzenie warunków do wzmacniania istniejących  

i powstawania nowych organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych, 

5) promowanie i wzmocnienie postaw obywatelskich. 

Gmina Brok współpracuje z organizacjami pozarządowymi w formie: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych 

2) przekazywania informacji o planowanych kierunkach działalności  

i realizowanych zadaniach 

3) udzielania rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowania  

z różnych źródeł 

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

w szczególności z Unii Europejskiej 

5) udzielania w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego  

i merytorycznego, 

6) prowadzenia i aktualizowania bazy o organizacjach pozarządowych realizujących 

zadania publiczne.  

 

11.   Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brok na 

lata 2013 – 2032 

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

uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brok na 

lata 2013 – 2032. 

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 
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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 

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. 

Burmistrz Gminy Brok poza realizacją zadań ustawowych i wykonywaniem uchwał 

Rady Gminy jest inicjatorem i organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych, 

społecznych i promocyjnych. W 2020 r. w Gminie Brok miały miejsca następujące 

wydarzenia: 

 

1. Miejsko - Gminny Dzień Babci i Dziadka w Broku  

4 lutego 2020 r. w sali sportowej Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 

odbyło się uroczyste spotkanie z Babciami i Dziadkami z terenu Miasta i Gminy Brok 

z okazji Święta Babci i Dziadka.  

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Gminy Brok Pan Marek Młyński oraz 

Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku Pani Joanna 

Ciskowska. 

Uroczystość rozpoczęła się od występów dzieci z Przedszkola Miejskiego w Broku 

oraz uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Broku. Mali artyści z przejęciem 

recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli, a nawet przedstawili humorystyczną 

wersję teleturnieju „Familiada”. Po części artystycznej i życzeniach złożonych przez 

p. Burmistrza, przyszła kolej na kameralne rozmowy przy słodkim poczęstunku.  
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2. Koncert z okazji Dnia Kobiet  

Tradycyjnie, jak co roku, w okolicach  8 marca w Broku organizowany jest koncert dla 

Pań z okazji ich święta. W 2020 r. 6 marca w Sali widowiskowej w Broku odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Kobiet, na którą Burmistrz p. Marek Młyński zaprosił 

wszystkie Panie z Miasta i Gminy Brok. Sala była wypełniona po brzegi Mieszkankami, 

które chętnie skorzystały z zaproszenia otrzymując przy wejściu symboliczny kwiatek.  

Na początku uroczystości Burmistrz p. Marek Młyński złożył Paniom serdeczne i ciepłe 

życzenia z okazji ich święta, a następnie na Brokowskiej scenie wystąpił zespół 

Plateau. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać największe 
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autorskie przeboje grupy takie jak "Niebezpiecznie piękny świt”, "Nic nie pachnie jak 

Ty".  Wśród wykonanych utworów, znalazły się także przeboje niezapomnianego 

Marka Grechuty, z których grupa słynie jako oryginalni interpretatorzy piosenek 

Legendy - "Wiosna, ach to Ty", "Dni, których nie znamy", "Będziesz moją panią". 

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

publiczności. Zespół w podziękowaniu za koncert otrzymał od Pań gromkie brawa.  Na 

zakończenie uroczystości przygotowany został słodki poczęstunek. 
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3. Gminny konkurs ,,Stop Pijanym Kierowcom’’  

3 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Brok wręczono nagrody w ogłoszonym  

w miesiącu maju konkursie plastyczno-fotograficznym ,,Stop Pianym Kierowcom’’, 

który  był organizowany wspólnie przez Burmistrza Gminy Brok p. Marka Młyńskiego, 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

p. Joannę Mazek oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Broku p. Ewę Młynarczuk. 

Głównym celem konkursu było propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a w szczególności podkreślenie 

śmiertelnego niebezpieczeństwa płynącego ze strony nietrzeźwych kierowców. 

Organizatorzy konkursu ufundowali dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe: 

tablet, multimedialny głośnik bezprzewodowy, bezprzewodowe słuchawki oraz książki. 

Laureaci konkursu: 

I miejsce zdobył Jakub Stefańczyk 

II miejsce zajęła Ewa Kańkowska 

III miejsce - Cezary Szwaguliński 

Wyróżnienie w konkursie otrzymała praca Darii Kabat. 

Najlepsza praca została opublikowana w postaci wydrukowanego plakatu w dużym 

formacie i rozpropagowana na terenie Miasta i Gminy Brok, a także na stronach 

internetowych Gminy Brok. 
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4. Prezydent Andrzej Duda przekazał Burmistrzowi Broku tablicę 

upamiętniającą Bitwę Warszawską 1920  

30 lipca 2020 r. z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Burmistrz 

Gminy Brok p. Marek Młyński w imieniu społeczności Miasta i Gminy Brok odebrał 

tablicę pamiątkową pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W uroczystości 

uczestniczył wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy w Broku Sylwestrem Runo. 

Warto przypomnieć, że jedna z potyczek bitwy odbyła się w Broku. Jak podaje 

Kancelaria Prezydenta: „19 sierpnia miasto Brok opanowała 15. Dywizja Piechoty 

polskiego wojska”. 

Gmina Brok była jedyną gminą w powiecie ostrowskim wyróżnioną podczas 

uroczystości. Uroczystość wręczenia tablic odbyła się w Belwederze.  
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5. Solidarna akcja z udziałem mieszkańców 

Ze względu na panujący stan epidemii oraz wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa, 

z inicjatywy Burmistrza Gminy zorganizowano akcję „Uszyj z nami maseczki”.  Dzięki 

zaangażowaniu Mieszkanek naszej Gminy zostało uszyte ponad 100 maseczek 

wielokrotnego użytku. Akcja okazała się wspaniałym przykładem społecznej 

solidarności. Potwierdziła też fakt, że mieszkańcy naszej gminy mają wielkie serca 

i chętnie pomagają innym! Osobami zaangażowanymi w szycie maseczek były 

Członkinie Klubu Seniora w Broku, a także osoby które dostarczały materiał.  

Maseczki, po odpowiednim przygotowaniu oraz zapakowaniu, były rozdawane 

mieszkańcom Broku. 
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6. Uroczyste obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Broku  

W niedzielę, 27 września 2020 r., w naszym mieście miało miejsce niezwykle podniosłe 

wydarzenie patriotyczne, upamiętniające zwycięską walkę Polaków w 1920 r. podczas 

wojny z bolszewikami. Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Program uroczystości obejmował wiele wydarzeń, które z jednej strony 

podkreślały  chwałę jednego z najdonioślejszych wydarzeń historycznych świata.  

Z drugiej, potwierdzało fakt, że ówczesne zwycięstwo Polski nie byłoby możliwe bez 

wsparcia Rządu Królestwa Węgier, który przyszedł z pomocą naszemu krajowi 

przekazując broń i amunicję. Prawdą historyczną jest, że w wojnie z bolszewikami 

1920 r. walczyły „Polskie ręce” oraz „Węgierska broń”. Dzięki niesłabnącej przez wieki 

przyjaźni Polsko – Węgierskiej, wspólnymi siłami zdołano w 1920 r. zatrzymać 

bolszewicką nawałę idącą na Warszawę i dalej na całą Europę. 

Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej miały bardzo uroczystą oprawę. 

Zainaugurowała je Msza Święta odprawiona w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w 

Broku, w intencji Ojczyzny. Uroczysty charakter Mszy podkreśliła obecność pocztów 

sztandarowych lokalnych instytucji i organizacji. Oprawę muzyczną Mszy Św. 

zapewniła Orkiestra Dęta. 
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Po uroczystości kościelnej, w refleksyjnych nastrojach wszyscy zebrani udali się na 

Plac Kościelny przed Ratusz Miejski, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. 

 



~ 93 ~ 
 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2020 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
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Po odegraniu Hymnu Państwowego oraz Hymnu Węgier zebranych gości powitał 

Burmistrz Gminy.  

Brokowskie obchody rocznicowe zaszczycili swoją obecnością  

m. in.: p. Mariusz Kowalski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy, p. Gábor Lagzi– Radca Ambasady Węgier, Dyrektor Węgierskiego 

Instytutu Kultury w Warszawie, p. Marcin Grabowski – Przedstawiciel Wojewody 

Mazowieckiego, Kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w 

Ostrołęce, p. Mirosław Augustyniak oraz Pan Krzysztof Winiarski – Radni Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego, p. pułkownik Artur Seroka – Przedstawiciel 

Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie, p. Józef Rostkowki - 

Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego, p. Dorota Subda - Przewodnicząca Rady Powiatu 

Ostrowskiego, p. Beata Ponichtera – Wójt Gminy Andrzejewo, p. Marek Bączek - 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, p. Sylwester Runo Przewodniczący 

Rady Gminy w Broku wraz z Radnymi i Sołtysami; przedstawiciele instytucji 

działających na terenie miasta i powiatu, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek 

organizacyjnych, młodzież szkolna oraz zebrani mieszkańcy.    

 

Burmistrz w swoim przemówieniu podkreślił, że „przyjaźń z Węgrami ma już przeszło 

tysiąc lat, od czasu gdy dwaj nasi wielcy władcy Bolesław Chrobry i Stefan Wielki 

zaprzysięgli sobie przyjaźń między swymi narodami. Przez tysiąc lat oba narody nie 

tylko dotrzymały złożonej przez swych władców przysięgi braterstwa, ale to braterstwo 

w tak szczególny sposób rozwinęły, że nie inaczej dziś mówimy o naszych braciach 
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Węgrach jak nasze bratanki. Tysiąc lat zobowiązuje, to znaczy obliguje nas do 

pamiętania i rozumienia czym jest przyjaźń wśród narodów. Nie ma bowiem 

piękniejszej i wierniejszej przyjaźni w Europie niż przyjaźń między Polakami a 

Węgrami. 

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia odsłonięcia tablicy upamiętniającej 

militarną pomoc Rządu Królestwa Węgier dla Polski, podczas wojny polsko – 

bolszewickiej 1920 r. Odsłonięcia tablicy dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Brok  

p. Marek Młyński oraz Radca Ambasady Węgier p. Gábor Lagzi-  Dyrektor 

Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. 

 

Tego dnia uwidoczniona została także tablica przekazana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, upamiętniająca miejsce związane ze 

zwycięską Bitwą Warszawską 1920 r. Następnie został odczytany list od Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanego przez p. mec. Mariusza Kowalskiego 

Głos zabrali zaproszeni Goście. P. Gábor Lagzi– Radca Ambasady Węgier, Dyrektor 

Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, p. Marcin Grabowski – Przedstawiciel 

Wojewody Mazowieckiego, Kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Delegatura w Ostrołęce, p. Mirosław Augustyniak Radny Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego oraz Pan Józef Rostkowski Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego. 

Przemawiający tego dnia podkreślali wielkie bohaterstwo i oddanie Ojczyźnie, jakim 

wykazali się nasi rodacy walczący o Wolną Polskę. Rys historyczny przedstawił  

p. prof. Krzysztof Jabłonka. 
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Dla upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Burmistrz Gminy Brok 

p. Marek Młyński wraz z  Radcą Ambasady Węgier Panem Gábor Lagzi oraz  

p. Mariuszem Kowalskim Przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

wspólnie posadzili dęby pamięci z imionami „Bolesław Chrobry” i „Św. Stefan”. Dęby 

mają symbolizować brokowskie obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. 

 

Następnie Uczestnicy na czele z Pocztami Sztandarowymi Kawalerią konną z Grupy 

rekonstrukcyjnej „Bajka”, wzięli udział w uroczystym przemarszu ulicami miasta przed 

pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie obecne delegacje złożyły wiązanki 

kwiatów. 
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Dalsza część obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyła się na Plaży 

Miejskiej. Tam zebrani mogli obejrzeć inscenizację historyczną. Dzięki niej mieszkańcy 

mogli zobrazować sobie jak wyglądało formowanie się polskich oddziałów i ich 

działanie. Wspaniała scenografia, kostiumy, żołnierze polscy i radzieccy – wszystko to 

pozwoliło odbiorcom przenieść się do odległych o 100 lat wydarzeń. W inscenizacji 

wzięli udział: Stowarzyszenie Historyczno – Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów 

Nadwiślańskich. Dopełnieniem  wydarzenia był piknik historyczny z poczęstunkiem 

i wojskową grochówką. 

 

Wieczorem Ratusz Miejski w Broku rozbłysnął iluminacją w narodowych barwach 

Polski i Węgier. 
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Partnerami wydarzenia byli: Fundacja PZU, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, 

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie oraz Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w 

Broku. 

7. Obchody Świąt Narodowych i Rocznicowych w Gminie Brok 

1) 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  

W ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Gmina Brok, jak 

co roku przygotowała uroczystości mające na celu oddanie pamięci 

i  hołdu  Żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.  

W programie uroczystości znalazła się lekcja historii poświęcona Niezłomnym 

Żołnierzom, przedstawiona przez p. Michała Gruszczyńskiego z Muzeum Żołnierzy 

Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, która odbyła się 27 lutego br. 

w Sali widowiskowej w Broku. Zwieńczeniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” była uroczysta Msza Święta odprawiona 1 marca w intencji 

Żołnierzy Wyklętych. Po Mszy Świętej, pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom 

Wyklętym umiejscowionym w lesie na terenie cmentarza wojennego przy trasie Brok 

– Małkinia, złożone zostały kwiaty przez obecne delegacje: Władz samorządowych na 

czele z Burmistrzem Gminy  Brok p.  Markiem  Młyńskim, Zespołu Publicznych 

Placówek Oświatowych w Broku oraz  Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. 



~ 99 ~ 
 

RAPORT O STANIE GMINY BROK ZA 2020 R. www.brok.pl  www.bip.brok.pl 
 

 

 

Tegoroczne obchody świąt narodowych miały inny niż do tej pory charakter, a to 

wszystko, z uwagi na panującą na całym świecie pandemię koronawirusa. Jednak 

pomimo trudnej sytuacji sanitarnej, jak co rok, władze miasta i gminy Brok, w imieniu 

mieszkańców podjęły inicjatywę uroczystego upamiętnienia jakże ważnych dla naszej 

Ojczyzny wydarzeń historycznych. 

2) 80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej i 10. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej 

W Gminie Brok już od 2014 roku organizowane są uroczyste obchody 

rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. Społeczność Gminy Brok w 

ten szczególny sposób oddaje hołd Ofiarom tych tragicznych wydarzeń i pragnie 

zachować je w pamięci.  W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych punktualnie o 

godzinie 8:41, czyli o godzinie, o której doszło do katastrofy 10 kwietnia 2010 roku w 
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Smoleńsku, w Broku zabrzmiały syreny alarmowe. Następnie pod obeliskiem 

upamiętniającym Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej, usytuowanym 

przed budynkiem Urzędu Gminy Brok, Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński wraz z 

Sekretarzem Gminy Brok p. Anną Dawidczyk, złożyli wiązankę biało-czerwonych 

kwiatów oraz zapalili znicze pamięci w hołdzie zarówno oficerom zamordowanym w 

1940 r. w Katyniu, jak i ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. 

 

3) Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Narodowego Święta 

Niepodległości 11 listopada miały oprawę skromną, ale również godną. 

Tradycyjnie, jak co roku pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożone 

zostały symboliczne wiązanki kwiatów przez Władze Samorządowe, a w  Kościele 

Parafialnym w Broku, odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. 

Obchody uroczystości odbyły się w formie dostosowanej do panujących obostrzeń.  
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4) Szopka bożonarodzeniowa z udziałem żywych zwierząt w Broku 

W 2020 r. po raz kolejny mieszkańcy mieli okazję podziwiać figury Świętej 

Rodziny oraz żywe zwierzęta. 

W dniach od 20 do 22 grudnia 2020 roku, przed Ratuszem Miejskim w Broku 

przygotowano Szopkę bożonarodzeniową z udziałem żywych zwierząt. 

Podobnie jak w roku 2019 szopka cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno 

wśród dorosłych, jak i dzieci. Poza tradycyjnymi figurkami Świętej Rodziny w szopce 

były również żywe zwierzęta, które szczególnie dla najmłodszych mieszkańców gminy  

wzbudziły ogromne zainteresowanie. W szopce  można było obejrzeć owce, 

kucyka,  kozy, króliki, kury oraz kaczki.  Szopka stała się miejscem rodzinnych spotkań 

mieszkańców i przybyłych specjalnie na tę okoliczność do naszego miasta osób. 

Szopka eksponowana była do święta Trzech Króli. 
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XI. Podsumowanie. 

Wypełniając obowiązek nałożony ustawą o samorządzie gminnym przekazuję 

Państwu Raport o stanie Gminy Brok za 2020 r.   

Opracowując Raport w niniejszej formie, jako Burmistrz - organ wykonawczy 

gminy, chcę przekazać najważniejsze informacje o funkcjonowaniu naszej małej 

ojczyzny – Gminy Brok. 

Zakres przedstawionego dokumentu objął realizację polityk, programów, strategii  

i uchwał rady gminy za rok 2020. W raporcie przedstawione zostały jednostki 

organizacyjne gminy, struktura wydatków i dochodów, zrealizowane zadania 

inwestycyjne oraz prowadzone działania kulturalno – społeczne. 

Rok 2020 był rokiem innym niż wszystkie poprzednie. Wprowadzony od marca  

stan epidemii wymusił wprowadzenie zmian niemalże w każdej dziedzinie naszego 

życia. Niepewność jutra oraz obawy o zdrowie własne i bliskich determinowały 

postępowania nas wszystkich. Dotyczyło to również samorządów.  

Jednakże pomimo panującej sytuacji Gmina Brok zrealizowała powierzone 

zadania. W 2020 r. Gmina Brok na inwestycje wydatkowała prawie 2,5 mln zł, co 

stanowił ponad 16% poniesionych wszystkich wydatków budżetowych. Rozpoczęto 

prace związane z rewitalizacją basenu portowego czy też przebudową dróg 

gminnych  w Broku. Przebudowane zostało boisko sportowe przy ZPPO w Broku, 

wykonano remont garażu OSP oraz przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła, 

a placówki oświatowe otrzymały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego 

przeznaczonego do nauki zdalnej. To tylko jedne z większych inwestycji.  

Na większość zadań gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

W 2020 r. prowadzone były również liczne działania dot. przygotowania kolejnych 

projektów i inwestycji. Między innymi podpisana została umowa o dofinansowanie 

na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Broku. 

Kontynuowana będzie również rozbudowa dróg gminnych.  

Pomimo tak trudnego czasu, jakim okazał się rok 2020, 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 
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na stan epidemii zostało wstrzymane, zawieszone lub ograniczone. Po raz 

pierwszy od wielu lat Gmina nie mogła zorganizować „Dni Broku i Puszczy Białej”, 

ograniczone zostało funkcjonowanie Klub Seniora w Broku, a organizacja 

obchodów świąt i uroczystości patriotycznych została dostosowana 

do obowiązujących zasad sanitarnych. Stanęliśmy również przed nowymi 

wyzwaniami, którym również sprostaliśmy. Jednym z nich była konieczność 

organizacji i prowadzenia nauczania zdalnego. Dzięki zaangażowaniu wszystkich 

nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców sprawnie wdrożono 

w naszej gminie nauczanie online, a potrzebujące rodziny oraz nauczyciele 

wyposażeni zostali w sprzęt komputerowy. 

Zapewniam, że dołożę wszelki starań, aby Gmina Brok mogła dalej się rozwijać, co 

przełoży się na poprawę warunków życia wszystkich jej mieszkańców.   

O wszystkich wydarzeniach 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 zachęcam.  

 


