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I. WSTĘP 
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713). Raport zawiera podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Suchożebry za rok 2020. 

II. INFORMACJE OGÓLNE  

2.1.Charakterystyka Gminy Suchożebry 

Gmina Suchożebry położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w 

powiecie siedleckim, w odległości 100 km od Warszawy, 15 km od Siedlec oraz 110 km 

od przejścia granicznego Polska –Białoruś w Terespolu. W bliskim sąsiedztwie znajdują się także 

inne ośrodki miejskie jak: Sokołów Podlaski, Łosice, Łuków i Węgrów. Powierzchnia gminy 

wynosi 101 km². Gmina liczy 18 sołectw, największą miejscowością jest Wola Suchożebrska, a w 

następnej kolejności Suchożebry, które są siedzibą organów Gminy. 

Rysunek 1. Usytuowanie Gminy Suchożebry w powiecie siedleckim 

 

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy Krzysztof Bujalski, który sprawuje tę 

funkcję od 2018 r. Organem stanowiącym jest Rada Gminy Suchożebry składająca się z 

15 radnych: Przewodniczący Rady – Bogdan Wysocki, Wiceprzewodniczący Rady – Bogusław 

Soszyński oraz Mariola Bobrowska, Sławomir Dobrowolski, Mariusz Dorosz, Marcin Kowal, 

Paweł Krakowski, Jerzy Łazowski, Radosław Major, Krzysztof Mątewka, Andrzej Osiński, 

Grażyna Parapura, Daniel Rytel, Wiesław Sarnowski, Paweł Wyżywniak. 
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2.2. Demografia 

 

Na terenie Gminy Suchożebry wg stanu na dzień 31.12.2020r. zameldowanych było 4 623 

osoby,  2 284 osób stanowiły kobiety, a 2 339 osób mężczyźni.  

 

Strukturę wiekową osób zameldowanych w zależności od grupy wiekowej przedstawia wykres 

poniżej. 

 

Wykres 1.Liczba osób w poszczególnych grupach wiekowych 

 

 
 

 

Szczegółowe dane dotyczące osób zameldowanych w poszczególnych sołectwach przedstawia 

tabela poniżej. 

 

Tabela 1. Liczba ludności w sołectwach 

L.p. Sołectwo 

Liczba ludności  Liczba ludności 

Bilans 
(stan na 1.01.2020r.) (stan na 31.12.2020r.) 

  
1 Borki Siedleckie 290 281 -9 

2 Brzozów 306 297 -9 

3 Kopcie 108 108 0 

4 Kownaciska 293 303 -10 

Liczba osób w grupie wiekowej
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5 Krynica 265 262 -3 

6 Krześlin 244 247 3 

7 Krześlinek 180 174 -6 

8 Nakory 232 225 -7 

9 Podnieśno 406 409 3 

10 Przygody 400 390 -10 

11 Sosna-Kicki 47 47 0 

12 Sosna-Korabie 24 25 1 

13 Sosna-Kozółki 107 107 0 

14 Sosna-Trojanki 64 66 2 

15 Stany Duże 103 102 -1 

16 Stany Małe 79 76 -3 

17 Suchożebry 621 611 -10 

18 Wola Suchożebrska 909 893 -16 

19 OGÓŁEM 4678 4623 -75 
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Na koniec roku 2019 na terenie Gminy Suchożebry zameldowanych było 4678 osób, natomiast 

na koniec 2020 r. 4623 osoby. Różnica ta wynika z dużej ilości zgonów 76 osób, w stosunku do małej 

liczby urodzeń 34 osoby. 

 

W 2020 r. na terenie Gminy Suchożebry zameldowało się 450 obcokrajowców następujących 

narodowości: 

białoruskie – 7 osób 

indyjskie – 1 osoba 

nepalskie – 4 osoby 

nieustalone – 1 osoba 

ukraińskie – 437 osób 
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2.3. Jednostki organizacyjne Gminy Suchożebry oraz inne instytucje działające 

na terenie gminy. 

W roku 2020 funkcję Wójta Gminy Suchożebry pełnił Pan Krzysztof Bujalski. Siedzibą 

władz samorządowych jest miejscowość Suchożebry, tutaj też mieści się Urząd Gminy 

w Suchożebrach, który w roku 2020 zatrudniał 21 osób. W analizowanym roku nastąpiła zmiana 

na stanowisku Skarbnika Gminy, Pani Agnieszka Klewek odeszła na emeryturę, od 1 września 

2020r. funkcję Skarbnika Gminy pełniła Pani Barbara Sulińska-Facon. 

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w Suchożebrach przedstawia poniższa tabela. 

Wykres. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Suchożebrach 

 

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Referat Organizacyjny i 
Spraw Społecznych

stanowisko ds. ewidencji 
ludności, dowodów 
osobistych i spraw 

kadrowych

stanowisko ds. obrony 
cywilnej, zarządzania 
kryzysowego i spraw 

społecznych

Stanowisko ds. obsługi 
Rady i jej komisji

stanowisko ds. 
oświatowych

Skarbnik Gminy

Referat Finansowo-
Podatkowy

Zastępca Skarbnika

stanowisko ds. 
księgowości budżetowej 

(2 etaty)

stanowisko ds. 
księgowości podatkowej 
i wymiaru zobowiązań (2 

etety)

stanowisko ds. płac

stanowisko ds. budżetu i 
ewidencji opłat za gosp. 

odpadami komun.

Kierownik Referatu

Referat Inwestycji i 
Gospodarki Komunalnej

stanowisko ds. 
zamówień publicznych i 
pozyskiwania funduszy

stanowisko ds. 
inwestycji

stanowisko ds. ochrony 
środowiska

stanowisko ds. 
planowania 

przestrzennego

stanowisko ds. 
gospodarki mieniem 

komunalnym

Biuro Obsługi Klienta Zastępca Wójta  



Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2020 
 

8 
 

W roku 2020 zmieniła się również sieć placówek oświatowych. Od 1 stycznia 2020r. dotychczas 

funkcjonujący Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krześlinie oraz oddział 

przedszkolny przy ww. szkole zostały przekształcone w Przedszkole w Krześlinie. Jednocześnie 

utworzono Zespół Oświatowy w Krześlinie. Inwestycja zapoczątkowana w 2018r. polegająca na 

rozbudowie Szkoły Podstawowej w Krześlinie o przedszkole spowodowała zwiększenie miejsc 

przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy oraz zapewnienie opieki dzieciom w wieku 

przedszkolnym w godzinach dogodnych dla rodziców. Wydłużenie czasu pracy przedszkola było 

również możliwe dzięki modernizacji  kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach. Ww. 

inwestycja przyczyniła się do zwiększenia ilości wydawanych posiłków, co umożliwiło 

zapewnienie ciepłych obiadów dla dzieci z Zespołu Oświatowego w Krześlinie. 

Sieć szkół i placówek oświatowych w 2020r. przestawiała się następująco: 

1) Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach w skład, którego 

wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Publiczne, dyrektorem zespołu jest 

Pani Elżbieta Żelazowska; 

2) Zespół Oświatowy w Krześlinie w skład, którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie oraz Przedszkole w Krześlinie, dyrektorem 

szkoły jest Pani Maria Chełstowska; 

3) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy oraz Punkt 

Przedszkolny działający przy szkole, dyrektorem szkoły jest Pani Teresa Rozbicka; 

Na terenie Gminy działa również Klub Dziecięcy w Suchożebrach, który zapewnia opiekę 

dla 15 dzieci w wieku od roku do trzech lat. Klub mieści się w budynku ZSP w Suchożebrach i 

jego kierownikiem jest Pani Elżbieta Żelazowska. Klub Dziecięcy w Suchożebrach czynny jest 10 

godzin dziennie od poniedziałku do piątku, a opiekę nad dziećmi pełnią cztery opiekunki. Cieszy 

się on dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, którzy pracują zawodowo i nie mogą 

zapewnić opieki dla swoich dzieci w inny sposób.  

Pomoc i opiekę nad osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej zapewnia Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach mający swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy 

w Suchożebrach. W 2020r. w Ośrodku zatrudnionych było 6 osób. Kierownikiem Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Grażyna Ciulak. 

W zakresie kultury działalność prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, a mianowicie: 

1) Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, dyrektorem jest Pani Dorota Todorska; 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie, dyrektorem jest Pani Hanna Protasiuk. 

Ponadto Gmina Suchożebry jest jedynym udziałowcem Zakładu Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Suchożebrach, który m. in. zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej oraz świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy. 

Podstawowa opieka zdrowotna była świadczona bez zmian, przez dwa ośrodki zdrowia: 

1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Suchożebrach prowadzony przez SPZOZ w Siedlcach; 

2) Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Puls w Krześlinie. 

Na terenie Gminy Suchożebry działa również jedna apteka w miejscowości Suchożebry. 
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III. INFORMACJE FINANSOWE 

Rada Gminy Suchożebry Uchwałą Nr XV/107/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwaliła 

Budżet Gminy na rok 2020, ustalając dochody na kwotę 24 083 676,56 zł, wydatki na kwotę 

23 282 670,18 zł, przychody ogółem w kwocie 32 556,56 zł, a także rozchody ogółem 

w wysokości 833 562,94 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek. 

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono plany dochodów i 

wydatków oraz przychodów i rozchodów, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły:  

 po stronie dochodów: 27 290 494,12 zł,  

 po stronie wydatków: 28 266 845,40 zł,  

 plan przychodów ogółem: 2 284 283,86 zł, w tym z tytułu przychodów jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 

8 435,49 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach 

publicznych – w kwocie 2 275 848,37 zł,  

 plan rozchodów ogółem w wysokości 1 307 932,58 zł z przeznaczeniem na pożyczki udzielone 

na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej – 6 184,64 zł, na spłatę otrzymanych pożyczek – 801 747,94 zł oraz przelewy na 

rachunki lokat – 500 000,00 zł. 

 

Dochody budżetu Gminy Suchożebry zrealizowano w wysokości 26 738 774,29 zł, wydatki 

wykonano w kwocie 26 430 307,06 zł.  

Wobec takiego wykonania dochodów i wydatków budżetowych realizacja Budżetu Gminy 

Suchożebry za rok budżetowy 2020 zamknęła się nadwyżką w wysokości 308 467,23 zł. 

Przychody ogółem wykonano w kwocie 2 385 731,66 zł, z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych oraz wolnych środków (104,44% planu). Rozchody wykonano w wysokości 

1 307 932,58 zł, tj. spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie 

na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości 

Kownaciska”: 99 500,00 zł, dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i 

przyłączy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek”: 702 247,94 zł, udzielono pożyczki dla 

Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach na realizację zadania Integracja i aktywizacja 

społeczna najlepszą inwestycją w kwocie 6 184,64 zł oraz założono lokatę na środki z RFIL 

(500 000,00 zł), które będą wykorzystane na realizację zadania „Projekt i rozbudowa budynku 

Szkoły Podstawowej w Krynicy” w 2021 r. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dług publiczny (stan zadłużenia) Gminy Suchożebry z tytułu 

niespłaconych do końca roku pożyczek wyniósł 1 735 049,03 zł, który zgodnie  

z harmonogramem spłat, podlega spłacie w latach 2021 – 2022, jak niżej: 

 2021 rok: 850 480,98 zł,  

 2022 rok: 884 568,05 zł. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych, niewymagalne 

zobowiązania wynosiły 761 067,76 zł, natomiast należności wymagalne (zaległości), których nie 

zrealizowano w wymagalnym terminie wynosiły 1 490 049,09 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. podstawowy rachunek bankowy Gminy Suchożebry, 

odzwierciedlający zaistniałe procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich 

rozdysponowaniem, wykazywał saldo: 2 166 361,25 zł. 

Dane dotyczące budżetu przedstawiają tabele poniżej. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 25,27 % 

  

Wykonanie dochodów ogółem: 26 738 774,29 

Wykonanie dochodów własnych:  6 757 982,58  

  

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 10,85% 

  

Wykonanie - wydatki ogółem: 26 430 307,06 

Wykonanie - wydatki majątkowe:  2 867 552,18  

 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)  

Plan dochodów  27 290 494,12 

Wykonanie ogółem, w tym:   26 738 774,29  

PIT  3 490 132,00  

CIT  388 065,22  

  

 

Wykonanie wydatków  

Plan: 28 266 845,40 

Wykonanie:  26 430 307,06 
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Wynik budżetu 

Planowany wynik DEFICYT   – 976 351,28  

Wykonanie NADWYŻKA 308 467,23   

  

 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy 

Plan  1 168 095,35  

Wykonanie  985 271,59  

 

 

Dochody z majątku:  100,00%  

Plan  22 152,10 

Wykonanie  22 152,10 

  

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu: 86,28%  

Plan   3 323 778,52  

Wykonanie  2 867 552,18  

 

 

Udział wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wydatkach Gminy: 1,24% 

  

Wykonanie - wydatki ogółem  26 430 307,06 

Wykonanie - wydatki w ramach 

funduszu sołeckiego  
 327 353,44  

   

 

Wysokość wydatków w ramach funduszu sołeckiego w stosunku do planu: 87,91% 

Plan   372 372,23  

Wykonanie  327 353,44 

 

Dochody i wydatki budżetu Gminy Suchożebry na przełomie ostatnich pięciu lat 

przedstawiały się następująco: 
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Wykres 4. Dochody budżetu Gminy Suchożebry na przełomie 5 lat 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Wydatki budżetowe na przełomie 5 lat 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6. Wydatki majątkowe na przełomie 5 lat. 
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Wykres 7. Wydatki bieżące na przełomie 5 lat. 

 

 

IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STARATEGII 

4.1.Strategia Rozwoju Gminy Suchożebry na lata 2014–2020  

Dokument został przyjęty uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia  

25 września 2015 r. 

 

Strategia określa misję gminy:  

 

„Gmina Suchożebry dąży do podnoszenia jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony 

rozwój społeczny i ekonomiczny przy wykorzystaniu bliskości Siedlec i walorów przyrodniczych” 

 

2 700 194,26 

5 186 140,27 

10 114 688,76 

5 407 355,89 

2 867 552,18 

2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki majątkowe na przełomie 5 lat
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17 609 167,44 
19 407 355,89 

23 562 754,88 
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Wydatki bieżące na przełomie 5 lat
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Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło na stworzenie celów operacyjnych 

oraz kierunków działań: 

I. Rozwój gospodarczy 

Stworzenie na terenie gminy korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości sprzyjającej 

tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wspieranie procesów restrukturyzacji rolnictwa 

Cel operacyjny I. 1. Rozwój działalności gospodarczej opartej na zasobach lokalnych 

Cel operacyjny I. 2. Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

Cel operacyjny I. 3. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz polityka społeczna. 

Cel. Operacyjny I.4. Rozwój energetyki odnawialnej, proekologiczne źródła energii. 

II. Mieszkańcy 

Zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom gminy 

Cel operacyjny II. 1. Zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjno – 

sportowej 

Cel operacyjny II. 2. Pobudzenie aktywności społecznej 

Cel operacyjny II. 3. Poprawa jakości transportu zbiorowego 

Cel operacyjny II. 4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

III. Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego i kulturowego 

Zachowanie walorów środowiska naturalnego i kulturowego 

Cel operacyjny III. 1. Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami 

Cel operacyjny III. 2. Zachowanie walorów przyrodniczych i historycznych gminy 

Cel operacyjny III. 3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

IV. Informatyzacja oraz promocja gminy 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost aktywności gminy w pozyskiwaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania 

Cel operacyjny IV. 1. Poprawa dostępności do usług informatycznych, wzrost umiejętności 

wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikowania się oraz Internetu 

Cel operacyjny IV. 2. Promocja gminy oraz współpraca z innymi podmiotami 

Cel operacyjny IV. 3. Nowoczesne i efektywne zarządzanie gminą 

 

Efekty wdrażania Strategii Rozwoju Gminy w zakresie wszystkich obszarów i celów operacyjnych 

są sprawdzane poprzez dokonywanie oceny wskaźnikowej. Ocena wskaźnikowa odnosi się do 

rzeczowych i natychmiastowych efektów realizowanych w danym roku przedsięwzięć. Ocena 

roczna dokonana na koniec roku 2020 przedstawia się następująco: 

 

Cel operacyjny I. 1. Rozwój działalności gospodarczej opartej na zasobach lokalnych 

 tereny przygotowane pod inwestycje – 0 ha 

 ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy – 82 

Cel operacyjny I. 2. Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

 liczba wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych – 830 

 liczba grup producenckich - 13 

Cel operacyjny I. 3. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz polityka społeczna 

 liczba rodzin objętych wsparciem - 88 

 stopień bezrobocia – liczba bezrobotnych w Gminie Suchożebry  - 93, stopa bezrobocia w 

Powiecie siedleckim – 4,6 % 
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 liczba zmodernizowanych lub nowopowstałych mieszkań socjalnych i komunalnych -0 

Cel operacyjny I. 4. Rozwój energetyki odnawialnej, proekologiczne źródła energii. 

 Liczba instalacji OZE - 0 

Cel operacyjny II. 1. Zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjno – 

sportowej 

 zmodernizowane obiekty kulturalne i sportowe – 0 

 zrealizowane imprezy kulturalne, gminne i sportowe - 15 

 liczba zajęć dodatkowych dla dzieci – 105  

Cel operacyjny II. 2. Pobudzenie aktywności społecznej 

 liczba zrealizowanych inicjatyw lokalnych - 10 

 ilość zadań realizowanych w partnerstwie z partnerami prywatnymi - 0 

 liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych - 0 

Cel operacyjny II. 3. Poprawa jakości transportu zbiorowego 

 liczba  miejscowości, w  których  funkcjonuje transport zbiorowy - 17 

Cel operacyjny II. 4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

 długość zmodernizowanych dróg (km) – 0,5 km 

 długość wybudowanych chodników (km) – 0,2 km 

 ilość zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego - 56 

Cel operacyjny III. 1. Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami 

 długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 0 km 

 liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 23 

 długość zmodernizowanej/wybudowanej sieci wodociągowej – 0 km 

 ilość przyłączy wodociągowych – 29 

 ilość odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów zawierających azbest – 531 Mg 

Cel operacyjny III. 2. Zachowanie walorów przyrodniczych i historycznych gminy 

 liczba zrekultywowanych wyrobisk poeksploatacyjnych – 0  

 remonty przeprowadzone w obiektach historycznych i zabytkowych – 0 

 powierzchnia nowych terenów zalesionych (w ha) – b/d 

Cel operacyjny III. 3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

 liczba szkoleń, konkursów organizowanych w szkołach dotyczących ekologii i recyklingu 

- 15 

 liczba akcji promujących ochronę przyrody, akcji porządkowych w lasach - 1 

Cel operacyjny IV. 1. Poprawa dostępności do usług informatycznych, wzrost umiejętności 

wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikowania się oraz Internetu 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy urzędu z zakresu 

nowoczesnych metod pozyskiwania informacji -26 

 liczba Publicznych Punktów Dostępu do Internetu dla mieszkańców - 1 

 liczba mieszkańców korzystająca z gminnych e-usług, w tym liczba odwiedzin na gminnej 

stronie internetowej- 263 541 odwiedzin strona BIP i 395 659 – strona internetowa 

 liczba wdrożonych e-usług przez Urząd Gminy - 2 

Cel operacyjny IV. 2. Promocja gminy oraz współpraca z innymi podmiotami 
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 wydane broszury, foldery promujące gminę (na tle powiatu) jako dogodnego miejsca do 

mieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej - 0 

 liczba pozyskanych partnerów zagranicznych - 0 

Cel operacyjny IV. 3. Nowoczesne i efektywne zarządzanie gminą 

 liczba szkoleń, w których brali udział urzędnicy - 26 

 liczba inwestycji/remontów mających na celu poprawę warunków lokalowych związanych 

z obsługą klientów - 1 

 

Podjęto liczne działania zmierzające do realizacji przedsięwzięć wpisujących się w kierunki 

działań Strategii. Ich rezultaty umożliwią  realizację założonych celów Strategii.  

 

Złożono wnioski o pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizacje nw. projektów: 

 

 

I. Złożono Wnioski o uzyskanie dofinansowania na realizację następujących zadań: 

 

 Remont pomieszczeń strażnicy OSP w Suchożebrach ze środków województwa 

mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020”. Zakres 

zadania: remontu posadzki garażowej oraz tynków w garażu, szatni i magazynie środków  

gaśniczych. Koszt: 14 700,00zł, dofinansowanie:100%. Zadanie zrealizowane i rozliczone.  

 

 Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Suchożebry ze środków województwa 

mazowieckiego na zadanie OSP-2020 na– wartość 25,000zł  - dofinansowanie 50%. 

Samorząd odstąpił od realizacji zadania, środki zostały przeznaczone na zakup środków 

ochrony indywidualnej dla strażaków niezbędnych dla przeciwdziałania COVID-19. 

 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Suchożebry poprzez modernizację przejść 

dla pieszych w pobliżu szkoły i centrum życia społecznego w Suchożebrach ze środków 

„PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH 

ZACHOWAŃ  RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” 

(2020 r.). Wartość projektu:104 000,00zł. Dofinansowanie – 100 000,00zł. Uzyskał 

pozytywną rekomendację na etapie wojewódzkim. Na etapie krajowym nie otrzymał 

dofinansowania. 

 

 Budowa mini kompleksu sportowego w miejscowości Krześlinek z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2020”. Zakres zadania: boisko do siatkówki oraz boisko do  

streetball’u. Wartość 191 205,34zł. Wnioskowane dofinansowanie: 174 539 zł. Zakres 

wykonany w 2020r: wartość:  87 422,90zł w tym dofinansowanie 65 567,17zł.  

 

 Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Suchożebry w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Koszt 

realizacji: 24 890,00zł, dofinansowanie: 100%. Zadanie obejmowało wykonanie 

inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Suchożebry. W ramach 

realizacji zadania wykonano następujące elementy: a) inwentaryzację źródeł ciepła, b) 
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utworzenie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym (Excel), c) wykonanie raportu 

końcowego z wynikami inwentaryzacji. Zadanie zrealizowanie i rozliczone.  

 

 Zakup sprzętu komputerowego  w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna 

Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Wartość projektu: 59 993,00zł, dofinansowanie 100%. 

Zakupiono i przekazano do szkół 17 szt. laptopów z oprogramowaniem niezbędnym do 

wykorzystania celem nauki zdalnej. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

 

  Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Suchożebrach w ramach 

„Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

- dof. 100%. Samorząd odstąpił od realizacji zadania, środki zostały przeznaczone na  

realizację zadania w formule projektu pozakonkursowego pod nazwą „Mazowiecki projekt 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Gmina Suchożebry 

zakwalifikowała się do ww. projektu, w ramach którego Szkoła w Suchożebrach otrzymała 

wsparcie w postaci doposażona w sprzęt i oprogramowanie oraz udział w szkoleniach 

mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.  

 

 Utworzenie wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry w 

ramach konkursu pn: Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-

kulturalną", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania uzupełniono istniejące zagospodarowanie 

terenu przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w centrum miejscowości Suchożebry 

na działce nr ewid. 412. Zmiana zagospodarowania polegała na: montażu wyposażenia - 

urządzeń siłowni zewnętrznej, stojaka na rowery, altany drewnianej i ławeczek oraz stołu. 

Wartość projektu: 50 000,00zł., dofinansowanie: 31 815,00zł. Zadanie zrealizowane, 

rozliczenie 2021r.  

 

 złożono deklarację chęci uczestnictwa w projekcie pn. Samorząd bez barier, realizowanym 

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z  Fundacją 

Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, 

gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej. Gmina nie 

została zakwalifikowana do projektu.  

 

  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Suchożebry” z WFOŚiGW w Warszawie. dofinansowanie w formie dotacji w ramach  OZ-

2 Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na 

terenie województwa mazowieckiego. Zebrano i  przekazano do utylizacji płyty azbestowo-

cementowe (eternit) od mieszkańców Gminy Suchożebry w ilości 8320 m2 tj. 79,9 Mg, 

Koszt realizacji: 31 960,00zł,   dofinansowanie 100%. Zadanie zrealizowane i rozliczone.  
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 Zakup sprzętu komputerowego  w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna 

Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Wartość projektu: 44 980,00zł, dofinansowanie 100%. 

Zakupiono i przekazano do szkół 13szt. laptopów z oprogramowaniem niezbędnym do 

wykorzystania celem nauki zdalnej. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

 

  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19., otrzymane dofinansowanie w kwocie 500 000,00zł. Środki 

będą wykorzystane w roku 2021.  

 

  Przebudowa drogi gminnej nr 361004W (ul. Graniczna) w miejscowości Podnieśno w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji: 2 806 237,19zł. 

Dofinansowanie zadania w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych. Nie otrzymał 

dofinansowania.  

 

  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Krynica o oddziały przedszkolne  Koszt 

zadania: 2 590 413,69zł, wnioskowane dofinansowanie ze środków o uzyskanie środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1 000 000,00 zł. Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania.  

 

  na funkcjonowanie w 2021r 15 miejsc w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach - 

dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

do lat 3 – MALUCH + 2021. Uzyskane dofinansowanie: 14 400,00zł. Zadanie w trakcie 

realizacji.  

 

 Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego 

Ośrodka Kultury w Suchożebrach. dofinansowane w ramach ze środków pozostających w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Projekt obejmuje adaptację budynku po byłej szkole z przeznaczeniem na siedzibę GOK 

przez modernizację i wyposażenie oraz uzupełnienie zagospodarowani przestrzeni 

publicznej wokół budynku. Koszt zadania: 2 093 700,00 PLN, wnioskowane 

dofinansowanie: 1 674 920,00 PLN. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.  

 

  Modernizacja drogi gminnej – ul. Graniczna w miejscowości Podnieśno – etap II –  

Koszt zadania: 405 270,66zł, wnioskowane dofinansowanie ze środków budżetu  Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 

202 635,33zł. Termin realizacji: 2021r   

 

Ponadto realizowano nw. projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych: 

 

 Modernizacja ulicy Granicznej w miejscowości  Podnieśno ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Wartość 191 493,29zł.  Otrzymane  dofinansowanie:65 000,00zł. 

Zrealizowane i rozliczone.  
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 Funkcjonowanie w 2020 r. 15 miejsc w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach - 

dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

do lat 3 – MALUCH plus 2020. Dofinansowanie.24 700,00zł. Zrealizowane i rozliczone. 

 „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. - 

dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie  – dofinansowanie 100%. Odebrano 205,13 [Mg] odpadów.  

 Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nakory, Sosna Korabie, Sosna – 

Trojanki, Sosna Kozółki oraz Suchożebry. Zrealizowane z dofinansowaniem w wysokości 

50% wartości  w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 

2020. Wkład własny pochodził ze środków budżetu gminy .Łączna wartość: 92 650zł, 

dofinansowanie 46 325zł.  

4.2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchożebry 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchożebry został przygotowany na podstawie 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:  

• 28  listopada 2016 r została podjęta uchwała nr  XIX/151/2016  Rady  Gminy  Suchożebry 

o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego;  

• 19 grudnia 2016 roku Rada Gminy Suchożebry podjęła uchwałę XX/168/2016  o przystąpieniu 

do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry;  

• 27 lutego 2017r., Rada Gminy Suchożebry podjęła Uchwałę Nr XXII/183/2017 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry; 

• 19 grudnia 2016 roku Rada Gminy Suchożebry podjęła uchwałę XXV/206/2017  

o przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry;  

• 14 września 2017r. Rada Gminy Suchożebry podjęła Uchwałę Nr XXIV/210/2017  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry (po zmianach); 

• dnia 26-09-2017 roku Gminny Program Rewitalizacji został wpisany do wykazu programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

 

Obszarem zdegradowanym w gminie jest ten obszar, na którym zidentyfikowano 

występowanie stanu kryzysowego (czyli koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

oraz w przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej). 

W celu identyfikacji obszarów, na których występuje szczególna koncentracja negatywnych 

zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych wykorzystano specjalistyczne wskaźniki, 

które poddano analizie w wymiarze terytorialnym. Jako stan koncentracji problemów 

gospodarczych przyjęto wystąpienie co najmniej 60% analizowanych czynników na poziomie 

gorszym od średniej dla Gminy. 

Analiza wykazała, że  obszary,  które  w  wyniku  przeprowadzonej  analizy  zostały  

zdiagnozowane  jako obszary zdegradowane zajmują łącznie 7,13% powierzchni Gminy 

Suchożebry, a zamieszkuje je 20,10% jej mieszkańców.  Tym  samym  100%  zdiagnozowanych  

obszarów  zdegradowanych  może  zostać  wyznaczone jako obszar rewitalizacji. 

Obszar  rewitalizacji  wyznaczony  uchwałą  nr  XIX/151/2016  Rady  Gminy  Suchożebry 

z dnia  28  listopada 2016 r. został podzielony na następujące podobszary: 

1) Podobszar Borki Siedleckie, o powierzchni 1,20 km2 



Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2020 
 

20 
 

2) Kownaciska część A, o powierzchni 0,17 km2 

3) Kownaciska część B, o powierzchni 2,05 km2 

4) Kownaciska część C, o powierzchni 1,48 km2 

5) Krześlinek, o powierzchni 0,90 km2 

6) Sosna – Kicki, o powierzchni 0,50 km2 

7) Stany Duże, o powierzchni 0,90 km2 

 

W celu realizacji programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 Budowa mini kompleksu sportowego w miejscowości Krześlinek z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2020”. Zakres zadania: boisko do siatkówki oraz boisko do  

streetball’u.  

Wartość 191 205,34zł. Wnioskowane dofinansowanie: 174 539 zł. Zakres wykonany w 

2020r: wartość:  87 422,90zł w tym dofinansowanie 65 567,17zł.  

 Złożono wniosek o   dofinansowane w ramach ze środków pozostających w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zadanie:  

Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego 

Ośrodka Kultury w Suchożebrach. Projekt obejmuje adaptację budynku po byłej szkole z 

przeznaczeniem na siedzibę GOK przez modernizację i wyposażenie oraz uzupełnienie 

zagospodarowani przestrzeni publicznej wokół budynku. Zakres prac: termomodernizacja 

elewacji, wymiana dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń, 

modernizacja instalacji, wew., WC dla niepełnosprawnych). Oprócz remontu konieczne 

jest doposażenie w urządzenia i sprzęt niezbędny do realizacji działań kulturalnych 

poprzez zakup mebli i wyposażenia 3 pracowni. Zostanie wykonany parking oraz 

zamontowane stojaki dla rowerów. Koszt zadania: 2 093 700,00 PLN, wnioskowane 

dofinansowanie: 1 674 920,00 PLN. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.  

 Rozpoczęto  Rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Krynica o oddziały 

przedszkolne (w tym: -2 oddziały z sanitariatami, 2 szatnie dla przedszkolaków, pom. 

socjalne, pom. porządkowe, kuchnia cateringowa ze stołówką,-przebudowa pom. 

sanitarnych w istniejącej szkole, stworzenie pom. biblioteki z czytelnią oraz przebudowa 

WC dla niepełnosprawnych, -wykonanie 20 miejsc postojowych (3 dla 

niepełnosprawnych) i drogi dojazdowej, -wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 

do 15m3.). Koszt robót budowlanych  i nadzoru inwestorskiego : 2 590 413,69zł, Zadanie 

dwukrotnie było objęte wnioskami dofinansowanie ze środków o uzyskanie środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1 000 000,00 zł. Wnioski nie uzyskały 

dofinansowania. Zadanie jest realizowane ze środków własnych Gminy. Do Szkoły i 

Punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci z miejscowości objętych obszarem 

rewitalizacji.  

 

4.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchożebry  został pierwotnie przyjęty 

Uchwałą Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Suchożebry  z dnia 25 września  2015 r. Obecnie 

obowiązującym aktem jest zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Suchożebry – Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2017 r.  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchożebry do roku 2020 jest dokumentem 

przyczyniającym się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 

roku 2020 tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na 

których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 

Celem głównym Planu jest poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Suchożebry poprzez:  

• redukcję emisji CO2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2010 -  o 14,48%, 

• wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie w roku 

docelowym 2020 – o 6,24% w stosunku do roku bazowego 2010, 

• redukcję zanieczyszczeń powietrza w zakresie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 

pyłowych, 

• redukcję energii finalnej w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2010 – 8,56%.  

Do jego realizacji przyczynią się cele strategiczne szczegółowe oraz przypisane do nich działania. 

Realizacja tych działań prowadzi do redukcji emisji zanieczyszczeń w powietrzu oraz przyczyni 

się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Suchożebry.  

 

W celu realizacji Programu w 2020 r podjęto następujące działania: 

 Wymiana nieefektywnych źródeł oświetlenia ulic – realizowane na bieżąco oraz w 

miejscowościach Nakory, Sosna Korabie, Sosna – Trojanki, Sosna Kozółki i  Suchożebry 

z dofinansowaniem w ramach MIAS 2020,  wymieniono 56 szt. lamp. 

 Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Suchożebry w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Koszt realizacji: 

24 890,00zł, dofinansowanie: 100%. Zadanie obejmowało wykonanie inwentaryzacji 

indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Suchożebry. Inwentaryzacja została wykonana 

zgodnie z Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2020" oraz wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji stanowiącymi załącznik 

do ww. programu. Zadanie zrealizowanie i rozliczone. 

4.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

Gminny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2020 został przyjęty 

uchwałą Nr XV/109/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2019 r.  

           Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2019 roku, w Gminie 

Suchożebry były:  

Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych i narkotykowych 

poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i osobom 

zagrożonym uzależnieniem. 

1) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację 
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małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;  

a) przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu 

powodujących rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócanie spokoju 

lub porządku publicznego; 

b) przeprowadzanie rozmów interwencyjno – motywacyjnych ze zgłoszonymi przez rodzinę 

lub instytucje osobami; 

c) kierowanie osób, które nie zgodziły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie 

leczeniu odwykowemu, na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego; 

d) kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

2) Realizacja kompleksowego programu działań terapeutycznych dla osób uzależnionych 

oraz ich rodzin; 

a) realizacja programu pomocy psychologicznej i prawnej, w tym poradnictwa prawnego, 

kontaktu indywidualnego, mediacji i terapii rodziny, interwencji kryzysowych, grup 

terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia oraz innych form pomocy 

psychologicznej; 

b) zwiększenie dostępności terapii poprzez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia świadczeń podstawowych w placówce lecznictwa odwykowego; 

c) organizacja terapii osób niepełnosprawnych prowadzonej przez placówkę lecznictwa 

odwykowego; 

d) organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych dla mieszkańców Gminy, mających 

problem z alkoholem, pijących ryzykownie, szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu, 

którzy nie kwalifikują się do terapii. 

  Program, jak w latach poprzednich, realizowany był przy współpracy z jednostkami 

gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane są do wykonywania 

zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 

podejmowane były poniżej przedstawione działania.  

Działania skierowane na dzieci i rodzinę 

L.p. Nazwa programu Miejsce 

realizacji 

Uczestnicy  Liczba 

osób 

Koszt 

programu 

Uwagi 

1 Zabawa choinkowa z 

elementami profilaktyki 

(uświadomienie 

niebezpieczeństw związanych 

z sięganiem po alkohol, 

narkotyki i inne substancje 

uzależniające; uczenie postaw 

asertywnych; propagowanie 

zdrowego stylu życia)   

SP w 

Krynicy  

Uczniowie 

klas 0 - IV, 

rodzice i 

nauczyciele  

41 600,00  
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2 Filmy DVD o tematyce 

edukacyjnej profilaktycznej: 

 Rodzinne przeboje; 

 Budowanie relacji; 

 Cyfrowy świat; 

 Człowiek na piątkę – Jasiek 

Mela; 

 W cyfrowy labiryncie; 

 W pułapce netu; 

 W realu i w sieci; 

 Myślę, że jestem…Rozsądny;  

Scenariusze profilaktyczne: 

 Komunikacja interpersonalna 

w szkole; 

 Saper czyli jak rozminować 

agresję; 

 Zdrowo żyć, pięknie żyć. 

SP w 

Krynicy  

Uczniowie 69 1 362,50  

3 Pomoce edukacyjne: 

 Mata Drzewo; 

 Tunel zyg zak; 

 Podświetlana tablica do 

rysowania; 

 Worek do zabaw ruchowych.  

ZO w 

Krześlinie 

Uczniowie 88 2 614,00  

4 Scenariusz do wykorzystania 

podczas pracy z uczniami: 

 Etapy i mechanizmy 

uzależnienia; 

 Telewizja, telefony, hazard, 

massmedia, pseudoefedryna, 

patologiczne zbieractwo, 

kleptomania, zakupoholizm,  

przedszkolak w sieci, 

śmiercionośne gry dla dzieci;  

ZSP w 

Suchożebr

ach 

Uczniowie 281 1 127,00  

Na działania podejmowane w szkołach oraz wydano kwotę w wysokości: 5 703,50 zł. 

 

Sprawozdanie z pracy psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin: 

L.p. Wyszczególnienie Liczba uczestników 

1 Osoby z problemem alkoholowym 11 

2 Osoby współuzależnione  26 

3 Problemy wychowawcze  333 

4 Terapia rodzinna  19 

5 Niezaradność życiowa i długotrwałe bezrobocie 14 

Na pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i ich rodzin wydano w 2020 r. 27 000 zł. 
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Działalność informacyjno - edukacyjna 

  Rozprowadzono pakiety materiałów profilaktycznych zawierający podręczniki, 

ulotki i inne gadżety o tematyce profilaktycznej, które gmina pozyskała nieodpłatnie z Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Samorządu Województwa 

Mazowieckiego do wykorzystania podczas prowadzonych działań profilaktycznych w szkołach z 

terenu Gminy Suchożebry przez dzielnicowego. Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane 

były ulotki, broszury w miejscach wsparcia w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w 

takich punktach jak: Urząd Gminy, GOPS, SPZOZ, Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie, 

Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, szkoły. Materiały zostały również przekazane policji 

do ich działań edukacyjnych.  

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

GKRPA została powołana na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania 

wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-

2020 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.  

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności:  

Opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr XXXII/274/2018 Rady Gminy w 

Suchożebrach z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Suchożebry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwałą nr 

XXXI/268/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchożebry przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.  

 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

1 Liczba posiedzeń 3 

2 Liczba wydanych postanowień administracyjnych w sprawie wydania opinii 

dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

1 

3 Wnioski skierowane do komisji 0 

4 Liczba osób zaproszonych na komisję  0 

5 Liczba przeprowadzonych rozmów 0 

6 Liczba przeprowadzonych kontroli 0 

W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z 

następującymi instytucjami:  

1. Zespołem Interdyscyplinarnym.  
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2. Komisariatem Policji.  

3. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

4. Samorządem województwa. 

5. Innymi gminami  

 

Finansowanie programu  

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2020 roku 

ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 49 230,07 zł. W tym wydatkowano kwotę 5 000 zł na 

przeciwdziałanie się rozprzestrzenianiu się choroby covid – 19.  

    

4.5. Program Ochrony Środowiska  

Program został przyjęty uchwałą Nr XII/95/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia  

25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Suchożebry na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku”. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchożebry na lata na lata 2016 – 2020  

z perspektywą do roku 2024  jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego Gminy Suchożebry oraz przedstawiającym cele  

i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania 

dobrego stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa przedstawione zostały 

działania naprawcze.  

Podobnie, jak w latach poprzednich Gmina Suchożebry realizowała zadanie usuwania 

azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Z programu korzystają mieszkańcy 

gminy, którzy złożą odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy w Suchożebrach, dofinansowaniu 

podlega transport i unieszkodliwianie azbestu. W roku 2020 zutylizowano 79,90 Mg odpadów 

zawierających azbest pochodzący z trenu 30 nieruchomości, wartość zadania 31 928,04 zł. Gmina 

Suchożebry jako beneficjent programu realizowanego przez WFOŚiGW w Warszawie pozyskała 

na ten cel środki finansowe w wysokości 31 928,04 zł., które zostały w całości wykorzystane w 

formie dotacji dla posiadaczy odpadów.  

Jednym z działań Programu Ochrony Środowiska jest Program opieki nad zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry. Program jest uchwalany 

corocznie przez Radę Gminy Suchożebry. Środki finansowe na realizację ww. programu zostały 

zabezpieczone w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2020 w wysokości 20 000,00 zł.  

W roku 2020 oddano do adopcji 4 psy, a osoby dokonujące adopcji otrzymały refundację 

na zakup karmy lub budy dla psa, każdy do kwoty 200,00 złotych brutto, łącznie 598,89 złotych. 

Adoptowane zwierzęta zostały poddane sterylizacji bądź kastracji, odrobaczone i zaszczepione 

przeciw wściekliźnie na kwotę 1.100,00 złotych. Niestety nie dla wszystkich zwierząt 

bezdomnych znaleziono nowych właścicieli, 3 dorosłych psów zostało przekazanych do 

schroniska - wydatek 6.835,00 złotych.  
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Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Suchożebry w roku 2020 zawarto umowę z weterynarzem na całodobową opiekę 

weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Koszt tego zadania wyniósł 

2.640,00 złotych.  

W roku 2020 Gmina realizowała, podobnie jak w latach poprzednich, umowę ze Zbiornicą 

Skórzec na odbiór i utylizację zwłok bezdomnych padłych zwierząt domowych oraz zwłok 

zwierząt ofiar zdarzeń drogowych z terenu Gminy Suchożebry. W 2020 roku było 9 zgłoszeń 

padłych zwierząt. Koszt zadania 1.000 zł 

Realizując uchwałę Nr XXXI/271/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018r. w 

sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Suchożebry, trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania udzielono wsparcia 

Spółkom Wodnym w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń oraz remont melioracji 

wodnych na rok 2020 w wysokości 10 000,00 zł na remont rowów odkrytych w miejscowościach 

Nakory 1485 mb, Brzozów 1615 mb.   

Program ochrony środowiska zakłada m.in. ochronę wód powierzchniowych, w tym celu 

Gmina Suchożebry podejmuje działania mające na celu rozwój sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej. W roku 2020r. były realizowane zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznych 

wraz z systemem SSWiN, monitoringu wizyjnego CCTV oraz aparatury kontrolno – pomiarowej 

i automatyki w Stacji Ujęcia Wody w Krynicy”, „Dostawa używanego samochodu 

specjalistycznego do ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanalizacji”, ”Projekt budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Brzozów”, „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

budowy zbiornika retencyjnego ścieków surowych oraz modernizacji reaktorów SBR i zbiornika 

tlenowej stabilizacji osadów”. 

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Wprowadzono 

obowiązek segregacji odpadów, a Gmina zorganizowała odbiór odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych za odpowiednią opłatą. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami 

według stanu na dzień 30.03.2021 r. liczba mieszkańców segregujących odpady wynosi 4119 

osób, z czego 1172 osoby bioodpady kompostuje samodzielnie. Od mieszkańców odbierane są z 

nieruchomości raz na miesiąc zmieszane odpady komunalne oraz odpady segregowane 

w następujących frakcjach: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metale 

oraz odpady biodegradowalne. Raz w roku w ramach systemu odbierane są również odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W 2020 r. w okresie od 

1 stycznia do 31 marca obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

18 zł/osoba/miesiąc za odpady gromadzone w sposób selektywny oraz 25 zł/osoba/miesiąc za 

odpady gromadzone w sposób nieselektywny, natomiast w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 

obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 zł/osoba/miesiąc za 

odpady gromadzone w sposób selektywny z bonifikatą 1 zł dla osób kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz 30 zł/osoba/miesiąc za 

odpady gromadzone w sposób nieselektywny. Ponadto Gmina posiada podpisaną umowę z 

Zakładem Utylizacji Odpadów z siedzibą w Siedlcach na prowadzenie Punktu Selektywnego 
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Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, gdzie mieszkańcy 

mogą bezpłatnie przekazać segregowane frakcje odpadów, w tym m.in. popiół.   

W celu poszerzenia wiedzy w zakresie właściwego segregowania odpadów oraz 

zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych prowadzona jest edukacje ekologiczna wśród 

mieszkańców (ulotki) oraz uczniów szkół (różnego rodzaju projekty i konkursy). 

4.6. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Gmina Suchożebry posiada Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

opracowany na lata 2018 – 2023 (Uchwała Nr XXX/260/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 

marca 2018 r). Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy jest określenie podstawowych założeń i wytycznych działania Gminy 

zabezpieczających racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. Racjonalne 

gospodarowanie zasobem mieszkaniowym służyć ma realizacji zadania własnego gminy 

polegającego na tworzeniu warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej poprzez zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych traktowane jako 

priorytet wobec ustawowego obowiązku gminy, a także w miarę możliwości zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Suchożebry jest położony na terenie Gminy Suchożebry, zarządzany 

jest przez Wójta Gminy Suchożebry. Zarządzanie zasobem obejmuje:  

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego,  

- remonty, konserwację sieci,   

- obsługę finansowo-księgową.  

 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Suchożebry tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach, 

które stanowią własność Gminy Suchożebry. Są to obiekty o zróżnicowanym wieku, konstrukcji, 

standardzie oraz wyposażeniu w instalacje. Potrzeby remontowe wynikają z corocznych 

przeglądów stanu technicznego budynków, w których są lokale mieszkalne i socjalne i w miarę 

możliwości finansowych realizowane są na bieżąco.  

 

Stan zasobu mieszkaniowego Gminy Suchożebry kształtuje się następująco :  

- 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 167 m2 

- 1 lokal socjalny o powierzchni 49 m2 

Obecnie wszystkie lokale mieszkalne są wynajęte. Lokal socjalny pozostaje bez wynajęcia.  

Utrzymaniem stanu technicznego, remontami, naprawami bieżącymi, obsługą finansowo -

księgową zasobu mieszkaniowego zajmuje się Urząd Gminy. W okresie obowiązywania 

niniejszego Programu nie planuje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 

gminy. 

 

4.7. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Program jest uchwalany przez Radę Gminy Suchożebry corocznie. Uchwałą  

Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2019 r. został przyjęty Roczny 

program współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
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określonymi w at. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie działającymi na jej terenie. 

Celem głównym programu jest rozwijanie partnerskiej współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi.  

Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe, takie jak: poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, poprawa jakości usług 

publicznych i zapewnienie im efektywniejszego wykonywania poprzez włączenie do ich realizacji 

organizacji pozarządowych, wzmocnienie działań organizacji pozarządowych na rzecz 

społeczności lokalnych, tworzenie warunków dla powstania nowych inicjatyw społecznych w 

gminie, tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, 

zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiazywaniu lokalnych problemów.   

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest: realizacja zadań 

Gminy określonych w ustawach, określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania, 

podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.  

Współpraca pomiędzy Gminą Suchożebry, a organizacjami pozarządowymi ma charakter 

finansowy i pozafinansowy.  

Finansowa współpraca obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych, na zasadach określonych w ustawie w formie: powierzania wykonywania zadań 

publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; wspierania takich zadań, 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; dofinansowania wkładu własnego 

organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich  

i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych Gminy. 

Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in.:  

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

podejmowania wspólnych działań;  

  informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz  

z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,  

a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach rozstrzygnięć i o sposobie ich 

realizacji;  

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez udostępnienie projektów 

uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania 

ich opinii;  

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów 

administracji publicznej;  

 użyczanie sprzętu, udostępnianie pomieszczeń należących do gminy na potrzeby realizacji 

zadań na rzecz jej mieszkańców;  

 organizowanie otwartych spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu;   
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 prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie konferencji czy 

współpraca przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej);  

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami 

samorządowymi innych państw;  

 wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących 

zaspokojeniu potrzeb społecznych;  

 promowanie przez gminę osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na 

rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych projektach.  

Jako priorytetowe zadania publiczne na rok 2020 przyjęto zadania z zakresu:  

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

a) wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy poprzez organizację imprez 

kulturalnych i projektów artystycznych, konkursów, warsztatów, przeglądów, wystaw, 

b) podtrzymywanie i promocja polskiej tradycji narodowej, kształtowanie postaw 

patriotycznych, popularyzacja wiedzy historycznej,  

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

a) organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy,  

b) organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek, turniejów 

o charakterze gminnym i ponadgminnym, oraz innych imprez o podobnym charakterze 

z elementami promocji zdrowego trybu życia, 

c) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,  

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:  

a) organizacja działań edukacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz 

rodziców w tym podczas wakacji letnich i ferii zimowych,  

4) ratownictwo i ochrona ludności:  

a) wspieranie działań ochotniczych straży pożarnych,  

5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

a) poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez organizacje działań 

profilaktycznych, usprawniających i rehabilitacyjnych, tworzenie grup wsparcia,, pomocy 

psychologicznej, organizacje różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego. 

 

Na realizację zadań programowych w 2020 r. zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 

30 000 zł. 

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie został ogłoszony 

konkurs w trybie otwartego konkursu ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert.  
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4.8. Programy i zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Suchożebrach 

4.8.1. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suchożebry na 

lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2014-2020  

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/110/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 

grudnia 2008r. 

Cele strategiczne i kierunki działań: 

1) Wspieranie rodzin w kryzysie, dotkniętych ubóstwem i uzależnieniami ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

2) Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych. 

3) Ocena stanu potrzeb społecznych i możliwości reagowania na pojawiające się kwestie 

społeczne. 

 

4.8.2. System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Suchożebry na lata 

2009-2013 z perspektywą na lata 2014-2020  

Został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/111/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia  

19 grudnia 2008r. 

Cele strategiczne i zadania  

1) Wspieranie rodziny: 

  budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin, 

  wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem, 

  systematyczne diagnozowanie warunków życia rodzin oraz potrzeb i oczekiwań 

dotyczących pomocy rodzinie, 

  rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnymi członkami 

rodzin. 

2) Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym: 

 wspieranie potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych, 

 wzmacnianie systemu gwarantującego prawidłowy przebieg procesu wychowania, 

 ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją  

i społecznym wykluczeniem, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych przez pomoc materialną dla młodzieży 

szkolnej(stypendia, zasiłki szkolne), kontynuowanie i wzbogacanie istniejących 

programów profilaktycznych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży, 

 zwiększenie w szkołach dostępu do opieki pedagoga i zapewnienie wsparcia 

psychologicznego. 

 

W  2020 roku  do 10 rodzin   (w rodzinach tych na wychowaniu pozostawało 24 dzieci)  

na wniosek pracowników socjalnych skierowano  asystenta rodziny.  Asystent rodziny 

wspólnie z pracownikami socjalnymi opracował indywidualny  plan pracy z rodziną. 

Towarzyszył rodzinom, wspierał je , aby samodzielnie mogły pokonywać trudności 

życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci , zapewniając  im poczucie 

bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Zadaniem asystenta rodziny jest stała współpraca 



Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2020 
 

31 
 

z pozostałymi pracownikami GOPS, a także z wszystkimi instytucjami  i organizacjami, 

które poprzez zadania statutowe oddziałują na rodzinę i jej poszczególnych członków. 

Wsparcie to realizowane było na podstawie ustawy o wsparciu rodziny i pieczy 

zastępczej. Asystent rodziny współpracował z 10 rodzinami dłużej niż 12 miesięcy. 

Powodem zakończenia jego pracy było osiągnięcie w rodzinach zaplanowanych celów.  

Ważnym elementem wykonywanym przez Gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej jest finansowanie kosztów wynikających ze sprawowania nad dziećmi 

pieczy zastępczej. Zadanie to realizowane jest na podstawie indywidualnych umów - 

porozumień zawartych pomiędzy gminą a powiatem.  

W 2020 roku z terenu gminy Suchożebry w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej 

przebywało 1 dziecko. 

 

4.8.3. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Suchożebry na lata 2011-2016 z perspektywą na lata 

2017-2020 

Przyjęty Uchwałą Nr IV/15/2011 Rady Gminy Suchożebry 31 marca 2011r. 

 Cel główny programu 

1) Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia 

skali zjawiska na terenie gminy Suchożebry. 

2) Zmiana postaw mieszkańców gminy wobec przemocy poprzez podnoszenie świadomości 

społecznej i wrażliwości. 

3) Promowanie wartości rodziny i wychowania bez przemocy. 

4) Zwiększenie dostępności pomocy osobom, doświadczającym przemocy. 

 

Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były zadania podejmowane 

przez Zespół Interdyscyplinarny i jego grupy roboczej, które opierają swą pracę na 

ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem grup roboczych jest 

m.in. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których 

dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i jego 

grup roboczych są przedstawiciele pomocy społecznej, funkcjonariusze policji, 

członkowie GKRPA, przedstawiciele służby zdrowia, oświaty a także kuratorska 

służba zawodowa Sądu Rejonowego w Siedlcach.  

W 2020 roku w gminie prowadzonych było 10 procedur               

 „ Niebieskiej karty”.  

W 9 przypadkach ofiarami przemocy były kobiety, a w 1 przypadku ofiarą przemocy 

był mężczyzna. Wszystkim osobom zapewniono pomoc socjalną i psychologiczną. 

Pracami całego Zespołu Interdyscyplinarnego i jego grup, kieruje przewodniczący. 

W materiałach promocyjnych, które  są udostępniane mieszkańcom gminy m.in. na 

tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej lub w trakcie indywidualnych spotkań 
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służb pomocy społecznej są udzielane informacje o formach wsparcia i miejscach 

wsparcia dla osób przeżywających trudności wynikające  z przemocy w rodzinie. 

 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

Rada Gminy Suchożebry w roku 2020 podjęła 66 uchwał, z czego:  

 26 z zakresu nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;  

 40 z zakresu nadzoru Wojewody Mazowieckiego; 

 29 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.   

 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne:  

1) Wojewoda Mazowiecki nie wszczynał żadnego postępowania nadzorczego wobec podjętych 

przez Radę Gminy Suchożebry uchwał.  

2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wszczęła jedno postępowania nadzorcze wobec 

Uchwały: 

 Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Suchożebry z dnia 12.02.2020 r w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej , Uchwała Nr 7.142.2020 Kolegium RIO z dnia 03.03.2020, 

zakończone orzeczeniem o nieważności w części uchwały w zakresie Załącznika nr 1 do uchwały 

w części G.  

3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie prowadził żadnych postępowań 

w zakresie podjętych w 2020 r. przez Radę Gminy Suchożebry uchwał. 

 

VI. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Na terenie gminy obowiązują następujące dokumenty planistyczne: 

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Borki Siedleckie 

i Przygody, uchwalone Uchwałą Nr XVII/124/2013 Rady Gminy Suchożebry  

z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości Borki Siedleckie i Przygody. Plan obejmuje obszar 

działek o numerach ewidencyjnych: 1486 w miejscowości Borki Siedleckie oraz 927, 806, 

895, 807, 926/2 w miejscowości Przygody. Teren ten stanowią użytki rolne na gruntach klasy 

IV-VI klasy i lasy. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest eksploatacja złóż piasku 

kwarcowego. Przeznaczeniem uzupełniającym są liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty 

oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchożebry”  uchwalonego uchwałą 

Nr XIII/84/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. Tryb postępowania został 

przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647). Projekt uzyskał pozytywnie opinie i uzgodnienia. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych 

pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych oraz komunikację w zakresie dróg 

wewnętrznych. W trakcie wyłożenia nie wniesiono uwag do projektu planu. 
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2) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchożebry 

zatwierdzone Uchwałą NR XIII/84/2012 Rady Gminy w Suchożebrach z dnia 29.06.2012r. 

oraz Uchwałą Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy w Suchożebrach z dnia 30 października 

2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy Suchożebry.  

Rada Gminy w Suchożebrach dnia 27 kwietnia 2015 podjęła uchwałę Nr V/31/2015  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchożebry. Decyzja Rady związana była  

z uwzględnieniem wniosków o zmianę Studium dla “terenu możliwych lokalizacji elektrowni 

wiatrowych” z wymogiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Teren ten obejmuje część wsi Suchożebry, Przygody i Brzozów. Zmiana 

polega na rezygnacji z dopuszczenia możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych, a co za 

tym idzie wykreślenia obowiązku opracowania planu miejscowego. Teren ten staje się 

„obszarem rolnym”. Nie zmienia się przebieg dróg powiatowych P3614 i P3615 oraz linii 

elektroenergetycznej 110kV ze strefą ograniczonego użytkowania, których fragmenty 

znajdują się w granicach terenu podlegającego zmianie. Sporządzając ujednolicony tekst i 

rysunek studium uwzględniono również treści wprowadzone Zarządzeniem Zastępczym 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszarów 

udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Suchożebry. 

Nieobowiązujący dokument planistyczny to „Miejscowy plan ogólny zagospodarowania 

przestrzennego gminy Suchożebry” uchwalony uchwałą Nr XVII/95/92 Rady Gminy  

w Suchożebrach z dnia 13 sierpnia 1992r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Siedleckiego Nr 5 poz. 107 z dnia 31 sierpnia 1992r. Plan stracił moc na podstawie art. 67 ustawy, 

o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). Jednak 

zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy, w procedurze wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy zachowała moc zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 

uzyskana przy sporządzaniu tego planu. 

Gospodarka przestrzenna w gminie prowadzona jest w oparciu o decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Gmina Suchożebry w 2020 r. wydała łącznie 82 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia 

zasad zagospodarowania i zabudowy w tym 66 decyzji o warunkach zabudowy  

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, gospodarczą, zagrodową i w terenach instalacji 

odnawialnego źródła energii oraz 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

VII. OŚWIATA, KULTURA i SPORT 

7.1. Oświata 

Od 1 stycznia 2020r. zostało uruchomione Przedszkole w Krześlinie, które powstało w 

wyniku przekształcenia punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w Szkole 
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Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie. Jednocześnie został utworzony 

nowy zespół – Zespół Oświatowy w Krześlinie, w skład którego weszła dotychczasowa Szkoła 

Podstawowa oraz Przedszkole w Krześlinie. W związku z rozszerzeniem bazy przedszkolnej 

i wydłużeniem czasu pracy placówki przedszkolnej w Krześlinie zapewnione zostało wszystkim 

chętnym dzieciom wyżywienie. Śniadania i podwieczorki dla dzieci przedszkolnych są 

przygotowywane w Przedszkolu w Krześlinie, zaś obiady są dostarczane dla całego Zespołu 

Oświatowego przez działającą kuchnię w Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza 

w Suchożebrach. Wszystkie te działania spowodowały lepszą jakość edukacji przedszkolnej, 

jednak pociągnęły też za sobą wzrost kosztów utrzymania placówek szkolnych. 

W roku szkolnym 2020/2021, (wg stanu na 30.09.2020), do szkół publicznych i przedszkoli  

z terenu Gminy Suchożebry uczęszczało 575 dzieci w 38 oddziałach (w roku szkolnym 2019/2020 

– 564 uczniów w 37 oddziałach). Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 

30.09.2020r. w szkołach było 70,61 etatów nauczycielskich ( wg. danych SIO stan na 30.09.2019r. 

– 67,91 etatów nauczycielskich).   

Liczba dzieci we wrześniu 2020r. była większa o 11 w stosunku do roku poprzedniego, 

zwiększyła się również liczba nauczycieli. Na podwyższenie obu danych wpłynęło przede 

wszystkim powstanie Przedszkola w Krześlinie. Strukturę zatrudnienia nauczycieli przedstawia 

wykres poniżej. 

Tabela 6. Liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach. 

Nazwa szkoły Liczba etatów 
ogółem 

Liczba etatów 
subwencyjnych 

Liczba etatów 
niesubwencyjnych 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Zespół Szkół Publicznych im. H. 
Sienkiewicza w Suchożebrach 37,21 38,97 29,33 32,76 7,88 6,21 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Krynicy 13,64 13,82 13,28 13,36 0,36 0,46 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Krześlinie i Punkt 
Przedszkolny/Zespół Oświatowy w 
Krześlinie 15,98 16,74 14,60 14,49 1,38 2,25 

Punkt Przedszkolny przy SP w Krynicy 1,08 1,08 0 0 1,08 1,08 

Razem 67,91 70,61 57,21 60,61 10,7 10,00 

 

Największą szkołą podstawową w Gminie Suchożebry jest Szkoła Podstawowa  

w Suchożebrach (będąca w strukturze Zespołu Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza  

w Suchożebrach), która wg stanu na dzień 30.09.2020r. liczyła 252 uczniów w 13 oddziałach, 

liczba uczniów w poszczególnych oddziałach wahała się od 13 do 25 uczniów. Następną szkołą 

pod względem wielkości jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Krześlinie licząca 88 uczniów w ośmiu oddziałach, liczba uczniów w oddziałach wahała się od 

6 do 18. Najmniej liczną szkołą jest natomiast Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 
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Piłsudskiego w Krynicy licząca 58 uczniów w 7 oddziałach, liczba dzieci w oddziałach waha się 

od 4 do 11. W dwóch szkołach podstawowych, tj. w Suchożebrach i Krynicy funkcjonują oddziały 

przedszkolne ( w Suchożebrach są dwa liczące 29 dzieci, zaś w Krynicy jeden liczący 11 dzieci). 

Ponadto dla dzieci w wieku 3-5 lat zapewniono wychowanie przedszkolne: w Zespole Szkół 

Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach działa czterooddziałowe przedszkole do 

którego uczęszcza 83 dzieci, w Zespole Oświatowym w Krześlinie działa dwuoddziałowe 

Przedszkole, do którego uczęszcza 39 dzieci, a przy Szkole Podstawowej w Krynicy działa Punkt 

Przedszkolny, do którego uczęszcza 15 dzieci. 

Tabela 7. Dane liczbowe ze szkół 

Nazwa szkoły 
Liczba dzieci w latach szkolnych 

2018/19 2019/20 2020/2021 

Z
S

P
  

w
 S

u
ch

o
że

b
ra

ch
 Szkoła podstawowa 227 246 252 

Klasy gimnazjalne 38 0 0 

Klasy 0 35 26 29 

Przedszkole 79 87 83 

Razem ZSP 379 359 364 

S
zk

o
ła

 

P
o

d
st

aw
o

w
a 

 

w
 K

rz
eś

li
n

ie
/ 

Z
es

p
ó

ł 
O

św
ia

to
w

y
 

w
 K

rz
eś

li
n

ie
 

Szkoła podstawowa 84 79 88 

Klasa 0 18 24 0 

Punkt przedszkolny 

/przedszkole 
18 16 39 

Razem 120 119 127 

S
zk

o
ła

 

P
o

d
st

aw
o

w
a 

 w
 K

ry
n

ic
y
 

Szkoła podstawowa 59 58 58 

Klasa 0 16 15 11 

Punkt przedszkolny 11 13 15 

Razem 86 86 84 

OGÓŁEM 585 564 575 

 

W roku 2020 Gmina Suchożebry otrzymała z budżetu Państwa część oświatową subwencji 

ogólnej w kwocie 4.741.331,00 oraz zwiększenie z rezerwy – 91.797,00, razem  4.833.128,00 zł (w 

roku poprzednim była to kwota 4.629.690,00 zł). Ponadto uzyskaliśmy dotacje na zadania 

oświatowe, a mianowicie: 

 Program Aktywna tablica - plan: 14 000,00 zł, wykonanie: 14 000,00 zł,  

 dotacja przedszkolna - 183 626,00 zł,  

 dotacja na podręczniki - plan: 53 520,00 zł, wykonanie: 53 501,08 zł,  

 Program Zdalna szkoła - plan: 104 979,97 zł, wykonanie: 104 973,00 zł,  

 

 

Tabela 8. Wydatki poszczególnych szkół w latach 2017 - 2019  
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Nazwa szkoły 
Wydatki szkoły (w zł) w roku: 

2018 2019 2020 

ZSP w 

Suchożebrach 

Szkoła Podstawowa 1 439 226,12 1 760 429,02 2 750 287,55 

Klasy 0 104 443,52 158 956,09 180 439,93 

Przedszkole 629 067,48 704 578,27 754 083,28 

Gimnazjum 1 120 976,23 688 996,38 0 

Stołówka szkolna 334 605,86 387 483,90 419 801,63 

Świetlica 145 496,90 154 576,50 173 427,75 

Inne 46 246,08 246 272,73 308 046,57 

Razem 3 820 062,19 4 101 292,89 4 586 086,71 

 

SP w 

Krześlinie/ 

Zespół 

Oświatowy w 

Krześlinie  

Szkoła Podstawowa 1 158 486,12 1 125 754,07 1 393 135,21 

Klasa 0 79 704,33 96 646,27 7 009,78 
Punkt Przedszkolny 

/Przedszkole 
85 051,67 

102 661,47 298 061,17 

Inne 15 869,12 204 706,58 285 840,02 

Razem 1 339 111,24 1 529 768,39 1 984 046,18 

SP w Krynicy 

Szkoła Podstawowa 863 525,69 1 067 043,53 1 126 852,51 

Klasa 0 74 390,01 66 162,94 75 596,58 

Punkt Przedszkolny 84 928,58 103 012,36 115 080,52 

Inne 11 184,50 63 292,67 112 120,62 

Razem 1 034 028,78 1 299 511,50 1 429 650,23 

OGÓŁEM 6 193 202,21 6 930 572,78 7 999 783,12 
 

Analizując wydatki szkół należy stwierdzić, że w roku 2020 zostały one zwiększone o 

1 069 210,34 zł w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi wzrost o ponad 15%. Na znaczne 

podwyższenie kosztów prowadzenia szkół wpływ miało przede wszystkim utworzenie 

Przedszkola w Krześlinie (zwiększono kadrę nauczycielską oraz liczbę pracowników 

niepedagogicznych). 

W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Wójt 

Gminy Suchożebry corocznie przyznaje stypendia dla uzdolnionych uczniów. W 2020 r. 

do Urzędu Gminy w Suchożebrach wpłynęło 31 wniosków o przyznanie stypendium (35 

wniosków w roku 2019), w tym:  

 7 wniosków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Krynicy,  

 6 wniosków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Krześlinie, 

 18 wniosków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, 

Po dokonaniu oceny tych wniosków zgodnie z Uchwałą nr V/34/2019 Rady Gminy Suchożebry z 

dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów przyznano:  

 31 stypendiów II stopnia w wysokości 500 zł - za uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 

5,0. 

Łączna kwota udzielonych stypendiów wyniosła 15 500 zł (w roku 2019 – 23 500 zł) 
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7.2. Opieka nad dziećmi do 3 lat 

Na terenie Gminy Suchożebry od listopada 2018 r. funkcjonuje Klub Dziecięcy 

w Suchożebrach. W Klubie zapewniono miejsce dla 15 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. 

Działalność Klubu jest dofinansowana z budżetu państwa ze środków Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. W roku 2020 Gmina 

Suchożebry poniosła wydatki ogółem 206 883,27 zł ( w 2019r. – 180 609,11 zł) na funkcjonowanie 

Klubu, w tym: środki własne 182 583,27 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 24 300,00 

zł.  

 

7.3. Kultura 

Działania w zakresie kultury na terenie Gminy Suchożebry realizowane są przez powołaną 

w 2015 r. samorządową instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach. 

Instytucją kieruje dyrektor – Dorota Todorska. W roku 2020 dotacja podmiotowa na działalność 

Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach wyniosłą 199 832,87 zł. Dotacja celowa na 

działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach wyniosła 18 185,00 zł. 

Do głównych zadań instytucji należy upowszechnianie wiedzy o kulturze, wspieranie 

i rozwój amatorskich ruchów artystycznych, organizowanie spotkań, warsztatów i wydarzeń 

o charakterze kulturalnym oraz promocyjnym gminy, a także współpraca z mieszkańcami, 

samorządem, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowym. 

W roku 2020 GOK w Suchożebrach zorganizował wiele wydarzeń o charakterze lokalnym 

oraz spotkań o charakterze ponadlokalnym m.in. 

 8 marca III Gminny Dzień Kobiet który odbył się w świetlicy wiejskiej                                         

w Kownaciskach. W ramach spotkania odbyły się:  

 warsztaty rozwojowe „Kobiecość jest sztuką” – Dorota Todorska  

 wykład i prezentacja nt. wizerunku i stylizacji – Beata Kukawska 

 koncert w wykonaniu zespołu Babie lato, Natalii Parapury oraz „Śpiewnik Seweryna 

Krajewskiego” w wykonaniu Radosława Świderskiego i Krzysztofa Chromińskiego  

 losowanie upominków ufundowanych przez lokalnych usługodawców. 

Udział w spotkaniu wzięło około 100 osób. 

W marcu został ogłoszony stan pandemii z powodu covid 19. Działalność GOK przeniosła się do 

sieci  

 18 Maja Wystawa on-line „Sąsiedzki łańcuch przyjaźni” Wystawa przygotowana                     

z udziałem mieszkańców gminy Suchożebry oraz sympatyków GOK w Suchożebrach 

spoza gminy.  

Przygotowane przez chętnych prace zostały wyeksponowane na ścianie GOK, a otwarcie wystawy 

transmitowane było na żywo na facebooku GOK. 

Rysunki, makramy, instalacje, czy wiersz, do którego można dopisać zwrotkę. To tylko niektóre 

z eksponatów, które znalazły się na wystawie. 
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 1 czerwca rozstrzygnięcie powiatowego konkursu fotograficznego „Przez okno 

kwarantanny” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach oraz 

Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. 

9 czerwca odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie w DPT Reymontówka. 

Na konkurs wpłynęło 39 prac. Wyłoniono 3 zwycięzców, a 5 osobom przyznano 

wyróżnienia. 

Nagrodę główną w postaci laptopa ufundował Starosta Siedlecki. Nagrody wręczyli 

Wicestarosta Siedlecki-Małgorzata Cepek oraz Wójt Gminy Suchożebry-Krzysztof 

Bujalski.   

 25 czerwca koncert plenerowy przy siedzibie GOK . 

Gośćmi wieczoru byli Alicja i Michał Ostromeccy, którzy w ponad dwugodzinnym 

występie zaprezentowali znane i lubiane piosenki sławnych artystów.  

W koncercie wzięło udział ok. 30 osób. 

 9 lipca  drugi letni koncert przy GOK odbył się 9 lipca w wykonaniu zespołu Maleńczuk 

Acoustic Trio, który wykonał największe polskie i zagraniczne hity!  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób.  

 30 lipca, 20 sierpnia, 27 sierpnia  „Wieczorne rozmowy z muzyką w tle” 

 

 30 lipca na placu Bronisławy i Jana Danielaków w Kotuniu, GOK w Suchożebrach 

rozpoczął cykl spotkań "Wieczorne rozmowy z muzyką w tle" w ramach zadania 

"Integracja i aktywizacja społeczna najlepsza inwestycją", współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestuje w obszary wiejskie". W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy trzech gmin: 

Suchożebry, Mokobody, Kotuń, którzy zaprezentowali swoje talenty na scenie. Gościliśmy 

także panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach Annę Rozbicką oraz 

nieformalną grupę "Żwawe Babki" z Mokobód, które przygotowały degustację pysznych 

potraw.  

Patronat medialny nad wydarzeniem objął tygodnik Życie Siedleckie oraz Echo Katolickie. 

 20 sierpnia w Mokobodach odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Wieczorne rozmowy z 

muzyką w tle", realizowane w ramach zadania "Integracja i aktywizacja społeczna najlepszą 

inwestycją" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich-Europa inwestuje w obszary wiejskie. 

W muzycznym spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, mieszkańców gminy Mokobody, Wiśniew, 

Zbuczyn, Siedlce, Suchożebry, Kotuń, którzy spotkali się na wspólnych warsztatach wokalnych w 

ramach tego samego zadania. 

 27 sierpnia, podczas ostatniego spotkania z cyklu "Wieczorne rozmowy z muzyką w tle" 

zorganizowanego w ramach zadania "Integracja i aktywizacja społeczna najlepszą inwestycją", 

pogoda nie rozpieszczała przybyłych gości swym ciepłem. Jednak mimo niekorzystnej aury 

wszyscy zaproszeni goście dopisali! Tego wieczora gościliśmy na naszej scenie w 

Suchożebrach solistów i zespoły z Gminy Mokobody, Zbuczyn, Wiśniew, Suchożebry, Kotuń, 

Siedlce. 

Dzięki współpracy i zaangażowaniu Dyrektorów Gminnych Ośrodków Kultury z gminy 

Siedlce, Mokobody, Zbuczyn, Wiśniew, świetlicy wiejskiej w Kotuniu, nasze spotkania mogły 

odbyć się z udziałem tak licznych grup. W cyklu spotkań wzięło udział ok. 300 osób. 

 12 sierpnia w Dworze Mościbrody, odbyły się 1-dniowe warsztaty muzyczne dla Zespołu 

Radość z Radomyśli i zespołu Babie Lato z Suchożebr oraz zaprzyjaźnionych grup 

wokalnych z obszaru LGD Ziemi Siedleckiej, których celem było stworzenie repertuaru 

do wspólnych występów. 
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Spotkanie odbyło się w ramach zadania "Integracja i aktywizacja społeczna najlepsza 

inwestycją", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".  

W warsztatach wzięło udział 40 osób 
 16 sierpnia Spotkanie z folklorem . 

16 sierpnia przy świetlicy w Borkach Siedleckich, rozpoczęliśmy cykl wydarzeń pn. "Spotkanie z 

folklorem” w ramach zadania "Integracja i aktywizacja społeczna najlepsza inwestycją", 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie". W wydarzeniu wzięło udział ok. 90 osób. 
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Życie Siedleckie oraz Echo Katolickie. 

 

29 września Lider na wyjeździe. To pierwsze tego typu szkolenie zrealizowane na terenie gminy 

Suchożebry. W świetlicy wiejskiej w Przygodach odbyło się spotkanie liderskie poświęcone 

skutecznemu budowaniu zespołu oraz nawiązywaniu współpracy i integracji środowisk, a także 

podnoszeniu kompetencji lidera w grupie pn.” Lider na wyjeździe” w ramach zadania „Integracja 

i aktywizacja społeczna najlepszą inwestycją” finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestuje w obszary wiejskie. W 

szkoleniu wzięli udział mieszkańcy z gmin: Suchożebry, Mokobody, Zbuczyn, Wiśniew oraz 

Mordy. W wydarzeniu wzięło udział ok 90 osób. 

 20 listopada, 27 listopada, 4  grudnia, 11 grudnia 

Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach czterokrotnie zorganizował spotkania online 

dla młodzież oraz dorosłych z terenu naszej gminy.  Podczas Kulturalnych Pogaduchów 

rozmawialiśmy  o inspiracjach, wolontariacie, planach i zbliżających się świętach.. 

 

Drugą instytucją kultury na terenie Gminy Suchożebry jest Gminna Biblioteka Publiczna w 

Krześlinie, która zatrudnia 3 osoby: bibliotekarza na pełnym etacie, księgową na ¼ etatu oraz 

dyrektora na 1/5 etatu, który kieruje placówką. W roku 2020 funkcję dyrektora sprawowała Pani 

Dorota Todorska, a od 1.08.2019r. Pani Hanna Protasiuk. W danym roku dotacja podmiotowa na 

działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie wyniosła 111 767,08 zł.  

Biblioteka pracowała na podstawie planu pracy, który został opracowany pod koniec 

2019roku. Ze względu na pandemię nie wszystkie założenia tego planu mogliśmy zrealizować, 

niektóre zostały zmienione. 

W czasie pandemii zorganizowano akcję ,,Książka na telefon”, co umożliwiło realizację celu 

zachowania zasad reżimu sanitarnego. 

W bibliotece zainstalowano elektroniczny, zintegrowanym systemem biblioteczny biblioteczny 

Mak+ System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników 

placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki 

bibliotecznej. 

Stan księgozbioru to 9552 książek. Wypożyczono na zewnątrz 5031 książek, na miejscu 

było udostępnionych dla czytelników 172 książki. W roku 2020 zakupionych zostało 467 książek, 

w tym ze środków budżetowych powiatu 44 książki , ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 120 woluminów, 31 książek pochodziło z Instytutu Pamięci 

Narodowej.. Liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła do 198 czytelników, z czego 128 

regularnie korzysta z biblioteki. Zanotowaliśmy 1542 odwiedzin w naszej bibliotece. 
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Na zakup nowych książek przeznaczyliśmy 7691,43 zł, w tym środki własne to 4999,43, 

dotacja z MKiDN w kwocie 2692,00zł.  

W roku 2020 biblioteka zorganizowała lub była współorganizatorem następujących wydarzeń: 

 Konkurs literacki dla dzieci ze Szkół Podstawowych ,,Książka, którą warto 

przeczytać”.  

 Dzień Języka Ojczystego ( 21 lutego -  dyktando).  

Ze względu na pandemię wiele konkursów odbyło się on-line. Miedzy innymi konkurs z okazji 

Dnia Bibliotekarza ,, Skąd pochodzi cytat?’  

Dla najmłodszych zorganizowaliśmy konkurs plastyczny on-line z okazji Dnia Dziecka. 

 W ostatnim dniu karnawału biblioteka zorganizowała dla przedszkolaków i 

uczniów klas I-III ostatkowy bal przebierańców  

 Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji czytelniczej ,,Narodowe Czytanie”, 

czytaliśmy ,,Balladynę” Juliusza Słowackiego. 

 W ubiegłym roku przystapiliśmy do ogólnopolskiego programu promującego 

czytelnictwo wśród najmłodszych ,,Mała książka- wielki człowiek” . Zamówiono 

60 pakietów dla najmłodszych. Które miały być rozdane w przedszkolach na terenie 

gminy podczas spotkań bibliotekarzy z dziećmi. Ze względu na bezpieczeństow 

sanitarne, takie spotkania w przedszkolach nie odbyły się Pakiety są rozdawane w 

bibliotece. Do tej pory ( od wrześni do końca grudnia 2020roku) odebrało pakiet 

16 przedszkolaków 

Uczestniczymy w programie ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Na facebooku naszej biblioteki 

systematycznie zamieszczamy nagrania tekstów opowiadań i bajek dla dzieci w wykonaniu 

znanych aktorów 

 

W czasie ferii zimowych i wakacji organizowaliśmy zajęcia dla dzieci. Były to zajęcia plastyczne, 

gry planszowe, możliwość korzystania z internetu. 

Pracownicy biblioteki uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę 

Powiatową w Mordach. W tym roku takich szkoleń było 4. Uczestniczyliśmy w następujących 

szkoleniach: ,,Biblioteka w zmieniających się mediach społecznościowych”, ,,Archiwum 

zakładowe-organizacja i prowadzenie”, ,,Biblioterapia”, ,,Tajniki programu bibliotecznego Mak 

Plus”. 

Zakupiliśmy regał na czasopisma, laptop, odkurzacz i  nowe krzesła. Prowadziliśmy akcję 

promocyjną naszej biblioteki wśród mieszkańców gminy Suchożebry. Przygotowano materiały 

informacyjne na temat biblioteki, które rozdawano mieszkańcom, na tablicach ogłoszeń 

zamieściliśmy plakaty. Ponadto nagrany został filmik umieszczony na naszmy FB. 

Na koniec tego roku wybraliśmy ,,Najlepszych Czytelników”, którzy otrzymali skromne upominki 

ufundowane ze środków biblioteki. Nagrodziliśmy dorosłych Czytelników i dzieci. W sumie 21 

osób otrzymało podziękowania i upomnki. 
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7.4. Sport 
Mieszkańcy naszej Gminy brali udział w imprezach poza gminą: 

 Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe – Siedlce 29.09.2020 r. 

Złoty medal – Piotr Wołosiewicz kl. - 7b 

Srebrny medal – Bartosz Przygodzki kl. 7b, Hubert Dziewulski kl. -  8a 

Brązowy medal – Ewa Krzewniak-  kl.7 

 Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe – Siedlce 06.10.2020  r. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchożebrach zdobyli 3 pierwsze miejsca w 

klasyfikacji ogólnej i pierwsze miejsce w powiecie ziemskim. 

 Sztafetowe Biegi Przełajowe – Finał Regionu – Siedlce 12.10.2020 r. 

Uczniowie SP w Suchożebrach zdobyli II miejsce i wywalczyli srebrny medal. 

 

Gminny Suchożebry w roku 2020 nie podpisała umowy z koordynatorem sportu.  

 

W roku 2020 realizując uchwałę nr XIX/138/2020 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 

czerwca 2020 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za 

osiągnięte wyniki sportowe Wójt Gminy Suchożebry przyznał nagrody za osiągnięcia sportowe, a 

mianowicie: 

 8 nagrody w wysokości 1500 zł za osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym – 

w dyscyplinie sztuki walki i piłka nożna, 

 2 nagroda w wysokości 1200 zł za osiągnięcia na szczeblu krajowym – w dyscyplinie 

lekkoatletyka i piłka nożna, 

Łącznie wydatkowano 14 400 zł na nagrody sportowe. 

VIII. POMOC SPOŁECZNA 

W 2020 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej  korzystało 101 rodzin, w których wspólne 

gospodarstwo domowe prowadziło  238 osób . W obszarze największego 

zainteresowania służb  pomocy społecznej, a więc pracowników socjalnych i 

asystenta rodziny są rodziny  objęte pomocą z powodu : ubóstwa; 

                    niepełnosprawności; bezrobocia; bezradności w sprawach opiekuńczo –  

                    wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza  

                    w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; alkoholizm; przemocy  

                    w rodzinie; bezdomności. 

 

                    Pomoc i wsparcie  w 2020r. w postaci świadczeń pieniężnych : 

1) Zasiłki stałe                                         – 17 osób  -       kwota -   109.862,00 zł. 

2) Zasiłki okresowe                                 -  18 osoby -      kwota -     26.594,00 zł. 



Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2020 
 

42 
 

3) Zasiłki celowe i celowe specjalne       -  14 osób -        kwota -      6.600,00 zł.  

4) Zasiłki celowe na zakup żywności      -  54 osób -        kwota -     52.400,00 zł  

(w ramach Rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 

2023”). 

5) Stypendia szkolne                                 - 44 uczniów – kwota  -  41.688,80 zł. 

6) Dodatki mieszkaniowe                         -   2 osoby -       kwota -    1.100,76 zł. 

 

                  Pomoc  w postaci  świadczeń niepieniężnych: 

1. Dożywianie uczniów  w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu  na lata 2019 

-2023”                                             -  33 uczniów – kwota -  1.770,00 zł. 

2. Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

                                                                 -  7 osób       -  kwota -  26.406,00 zł. 

                3. Domy pomocy społecznej                         -  7 osób       -  kwota -136.470,00 zł. 

                4. Schronienie                                                -  3 osoby  -     kwota  – 36.280,00 zł. 

                5. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  -  2 osoby. 

                6. Praca socjalna                                            - 96 rodzin   

                7. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

                    współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  

                    Potrzebującym  -    pomoc w formie paczek  

                    żywnościowych otrzymało 456 osób w ilości  37 t  919 kg.   

                    Wartość programu 167.356,86 zł. 

 

 Istotnym elementem pomocy niepieniężnej tut. Ośrodka jest świadczona przez pracowników 

socjalnych praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich 

aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia 

współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb 

członków społeczności. Polega ona m.in. na  prowadzeniu rozmów uświadamiających problem 

choroby alkoholowej, współuzależnienia, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, 

udzielaniu poradnictwa socjalnego, wypełnianiu wszelkich niezbędnych w danej sytuacji klienta 

dokumentów i wniosków, np. do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności czy 

do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego a także kontaktowanie się z danymi instytucjami a w razie 

konieczności zrobienie osobom tego potrzebującym zakupów. W pracy socjalnej wykorzystuje się 

właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej 

prawa do samostanowienia. 

 

             Inne rodzaje pomocy i świadczeń. 

1. Liczba rodzin pobierających w 2020r. świadczenie wychowawcze – 526       świadczeń 

8832. 

            Całkowita kwota  wypłaconych  świadczeń wychowawczych 

            wyniosła 5.323.661,20 zł.  

2. Liczba osób pobierających w 2020r.  

● zasiłki rodzinne  wraz z dodatkami - 323 

● fundusz alimentacyjny                      - 34 
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● zasiłki pielęgnacyjne                         - 95 

● świadczenie rodzicielskie                  -13 

● specjalny zasiłek opiekuńczy            - 12 

● jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia - 22 

● świadczenie pielęgnacyjne                 - 16 

            Całkowita kwota wypłaconych świadczeń  1.356.350,88 zł. 

3. Rządowy program „ Dobry Start”  wypłacono 629 świadczeń  - kwota -188.550,00 zł. 

4. „Karta Dużej Rodziny”  wydano dla 14 rodzin  34 karty, 

 

      Od 1 października 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zaświadczenia o 

wysokości przeciętnego  miesięcznego dochodu niezbędne do dokumentacji dotyczącej 

przyznania dofinasowania, z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Czyste Powietrze” .  

 

                    Gmina Suchożebry posiada dobre warunki do realizacji zadań publicznych. 

Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych 

nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej.  

 

1) Doskonalenie kompetencji pracowników Ośrodka poprzez szkolenia: 

            ● tematyczne z zakresu:  

- przemocy w rodzinie,  

- uzależnień od alkoholu i innych   substancji psychoaktywnych, 

- praca z trudnym klientem,  

- współpraca z innymi instytucjami,  

- wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych, 

- przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu. 

 

2) Zwiększenie oferty pomocy społecznej dla rodzin i osób w zakresie: 

● dostępności specjalistów w celu profesjonalnego wsparcia dla rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

● specjalistycznego poradnictwa dla rodzin niewydolnych wychowawczo, 

● wprowadzenia edukacji o rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych, 

● zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej, 

● diagnozowanie i monitoring warunków życia rodzin, 

● zapewnienia dzieciom z rodzin ubogich dożywiania oraz dostępu do różnych form kultury, 

● prowadzenie przez szkoły programów profilaktycznych, 

Przedstawiona sytuacja społeczno- demograficzna ukazuje istotne dla naszej lokalności deficyty 

oraz zjawiska np. 

● brak miejsc pobytu dla ofiar przemocy, 

● zbyt mała liczba mieszkań socjalnych i zastępczych, 

● brak bazy rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych, 

● niewystarczająca oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych, 

● występowanie zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, uzależnień , rozpadu    więzi 

rodzinnej, przemocy, 
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● wzrost liczby osób samotnych , 

● wzrost liczby osób samotnych, niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały, 

niski poziom życia osób starszych, 

Wnioski końcowe : zapotrzebowanie na określone zasoby i wzmocnienia zasobów już 

istniejących.  

 

Przedstawione dane ukazują szereg zadań stawianych przed realizatorami działań z zakresu 

pomocy społecznej.  Na stopień oraz jakość rozwiązywania kwestii społecznych na terenie naszej 

gminy mają wpływ zamierzenia i działania realizowane przez inne podmioty polityki społecznej 

usytuowane zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponadlokalnym. Podstawowym zadaniem 

pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajania 

niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać własnym staraniem, zasobami czy też możliwościami. 

Priorytetowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest  zapewnienie profesjonalnej pomocy 

rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, integracja ze  

środowiskiem osób wykluczonych społecznie oraz  zapewnienie rodzinom niezbędnej pomocy 

bytowej. 
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IX. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU. 
 

W roku 2020 inwestowano przede wszystkim w rozwój bazy oświatowej oraz poprawę 

stanu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i drogowej.  

Wykonano dokumentacje projektową i rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w 

Krynicy oraz rozpoczęto prace budowlane, które mają zakończyć się w 2021 r. Celem inwestycji 

jest polepszenie warunków lokalowych istniejącej szkoły oraz stworzenie części przedszkolnej 

niezależnej funkcjonalnie od pozostałej części budynku. Część przedszkolna będzie zawierać dwa 

oddzaiły dla dzieci wraz z szatniami oraz sanitariatami. Zaprojektowano też kuchnię cateringową 

ze stołówką dla przedszkolaków i dla uczniów szkoły. 
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W zespole Szkół w Suchożebrach zakończono inwestycję wieloletnią zakładającą 

zmodernizowanie kuchni z zapleczem socjalnym i magazynowym oraz jadalni.  Zakres prac 

obejmował wymianę instalacji elektrycznej, hydraulicznej i centralnego ogrzewania a także 

przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin 

podłogowych i ściennych, montaż armatury, wentylacji i oświetlenia. W drugim etapie, 

zakończonym w  roku 2020 zmodernizowano pomieszczenia magazynowe znajdujące się na 

niższej kondygnacji oraz zamontowano windę towarową. 
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Z uwagi na znaczne zużycie wykładzin podłogowych PVC w salach lekcyjnych i korytarzach 

pierwszego i drugiego piętra Zespołu szkół w Suchożebrach, w okresie wakacyjnym wykonano 

całkowitą wymianę zniszczonych podłóg wraz ze skuciem posadzek na wytrzymałe i bezpieczne 

posadzki z gresu o powierzchni antypoślizgowej. 
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Wśród inwestycji w infrastrukturę drogową zrealizowanych w 2020 r.  najważniejszymi 

były przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo rowerowego 

wzdłuż drogi krajowej nr 63 na odcinku Suchożebry – Podnieśno oraz częściowo zrealizowane 

projekty przebudowy ulicy granicznej w Podnieśnie i budowy chodnika w ciągu ulicy Aleksandry 

Ogińskiej w Suchożebrach. 

 Na ulicy Granicznej w Podnieśnie w 2020 r. wykonano I etap przebudowy polegający na 

głębokim korytowaniu odcinka 504 mb a następnie ułożeniu warstwy gruzu betonowego oraz  

nawierzchni z kruszywa łamanego. 
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Wzdłuż ulicy Aleksandry Ogińskiej w Suchożebrach wybudowano pierwszy odcinek chodnika 

długości 200 mb i szerokości 2,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na 

podbudowie betonowej o grubości 20 cm. Całkowita powierzchnia chodnika – 500 m2. 
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W ramach remontów dróg gminnych w 2020 r. wykonano nawierzchnię bitumiczną na dwóch 

odcinkach drogi wewnętrznej w miejscowości Nakory. 
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W związku z rosnącymi potrzebami służb zajmujących się utrzymaniem należytego stanu 

sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków zakupiono w roku 2020 pojazd 

specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanalizacji (typu WUKO). Pojazd z roku 

2003 posiada m.in. zbiornik o pojemności 11500 litów z systemem recyklingu wody, pompę 

próżniowa wydajność min 1500 m3/h, pompę wysokiego ciśnienia min 160 Bar. Pojazd jest 

wykorzystywany do bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni. Zakłada się 

ponadto, że pojazdem będą świadczone usługi dla osób prywatnych samorządów i podmiotów 

zewnętrznych. 
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Tabela 9. Inwestycje zrealizowane w 2020 r. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wartość współfinansowanie 

1.  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

budowę kanalizacji w miejscowości Brzozów 

48 954,00 zł  

Projekt budowlany obejmuje sieć grawitacyjno – tłoczną o łącznej długości 3 873,2 mb z możliwością wykonania przyłączy do 72 szt. przyłączy 

do posesji. 

2.  Modernizacja stacji ujęcia wody w miejscowości Krynica  196 581,00 zł  

Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację instalacji elektrycznych wraz z systemem SSWiN, 

monitoringu wizyjnego CCTV oraz aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki w Stacji Ujęcia Wody w Krynicy, w tym:  

 Wykonanie szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem wg. wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, 

 Montaż nowej szafy sterowniczej wraz z demontażem istniejących szaf sterowniczych, 

 Wykonanie połączeń kablowych szaf sterujących z urządzeniami pomiarowymi, sondami, czujnikami, itp. 

 Wykonanie demontażu rozdzielnicy elektrycznej, instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych. 

 Wykonanie instalacji WLZ. 

 Tablica rozdzielcza. 

 Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych. 

 Wykonanie instalacji teletechnicznej SSWiN i monitoringu CCTV. 

 Wykonanie instalacji odgromowych. 

 Przepływomierz ze zdalną transmisją. 

 Badania i pomiary. 

3.  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy 

i  modernizacji oczyszczalni ścieków w Przygodach 

30 000,00 zł  

W roku 2020 wykonano pierwszy etap prac projektowych dla planowanej budowy zbiornika retencyjnego ścieków surowych oraz modernizacji 

reaktorów SBR i zbiornika tlenowej stabilizacji osadów. Celem podjętych działań jest umożliwienie odbioru ścieków z nowo przyłączanych 

odcinków kanalizacji sanitarnej oraz poprawa płynności pracy oczyszczalni. 

4.  Zakup pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji 

369 000,00 zł  
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W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono pojazdu specjalnego do ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanalizacji (typu WUKO). 

Pojazd z roku 2003 posiada m.in. zbiornik o pojemności 11500 litów z systemem recyklingu wody, pompę próżniowa wydajność min 1500 

m3/h, pompę wysokiego ciśnienia min 160 Bar. Pojazd jest wykorzystywany do bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni. 

Zakłada się ponadto, że pojazdem będą świadczone usługi dla osób prywatnych samorządów i podmiotów zewnętrznych. 

5.  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 

ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi krajowej nr 63 na 

odcinku Suchożebry - Podnieśno 

59 040,00 zł  

Dokumentacja projektowa  

6.  Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę dróg powiatowych nr 3940 W i nr 3615 W w 

miejscowościach Krześlin, Krześlinek i Kownaciska 

0 ZŁ  

Z uwagi na niewykonanie dokumentacji projektowej w terminie tj. w roku 2020, Powiat Siedlecki wystąpił do Gminy Suchożebry z wnioskiem 

o aneksowanie umowy dotacji z terminem realizacji w 2021 r. 

7.  Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. 

Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno 

0 zł  

Z uwagi na niewykonanie dokumentacji projektowej w terminie tj. w roku 2020, Powiat Siedlecki wystąpił do Gminy Suchożebry z wnioskiem 

o aneksowanie umowy dotacji z terminem realizacji w 2021 r. 

8.  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz 

wykonanie modernizacji drogi gminnej ul. Graniczna w 

miejscowości Podnieśno 

223 466,17 zł Dotacja ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy i 

modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w kwocie 65 000 zł 

Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek 1452 mb drogi od połączenia z drogą krajową nr 63 do granicy gminy. Projekt zakłada wykonanie 

drogi o szerokości 6,0 m i nośności KR2.  W 2020 r. wykonano I etap przebudowy polegający na głębokim korytowaniu odcinka 504 mb a 

następnie ułożeniu warstwy gruzu betonowego oraz  nawierzchni z kruszywa łamanego.   

9.  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w 

ciągu drogi gminnej 361018W w miejscowości Suchożebry 

229 468,86 zł  

Sporządzono dokumentacje projektową budowy chodnika na całym odcinku ulicy Aleksandry Ogińskiej zawierającą także projekt skrzyżowania 

z drogą 361017W. Wybudowano pierwszy odcinek chodnika długości 200 mb i szerokości 2,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 

cm na podbudowie betonowej o grubości 20 cm. Całkowita powierzchnia chodnika – 500 m2 

10.  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

przebudowy ulicy Zofii Makowieckiej w Woli Suchożebrskiej w 

17 000,00 zł  
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zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i Kanalizacji 

deszczowej 

W roku 2020 wykonano I etap dokumentacji projektowej zakładającej docelowo budowę odwodnienia całego odcinka ulicy Zofii Makowieckiej 

oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,0 m.  

11.  Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 306 w miejscowości Przygody 0,00 zł  

W związku z koniecznością podziału działek prywatnych na poszerzenie pasa drogowego z obecnych 3,0 m do 5,0 m inwestycję będzie można 

wykonać po uprzednim zakończeniu postępowania podziałowego, tj. w 2021 r. 

 

12.  Budowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej w 

miejscowości Stany Małe - kontynuacja  

12 724,46 zł  

13.  Wybudowanie altany z paleniskiem w miejscowości Kopcie na 

działce stanowiącej własność Gminy Suchożebry 

12 000,00 zł  

Zakup i montaż altany z paleniskiem do grilla na działce gminnej nr ewid. 148/1 jako miejsce do spotkań integracyjnych mieszkańców wsi 

Kopcie. 

14.  Zakup działki o nr ewidencyjnym 413 w Suchożebrach na 

własność Gminy Suchożebry 

182 511,80 zł  

Grunt zakupiono w celu powiększenia sąsiedniej działki gminnej gdzie znajduje się świetlica z garażami OSP  

15.  Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 

geoinformacji  

2 369,37 zł  

16.  Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w 

Suchożebrach 

30 258,00  

17.  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 

windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w 

Suchożebrach 

31 365,00 zł  

Projekt przewiduje wybudowanie zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego oraz przebudowę schodów 

zewnętrznych budynku.  

18.  E-Urząd Sprawna i Skuteczna Obsługa Obywatela 54 038,70  
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19.  Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Brzozowie 

90 000,00 zł  

Na potrzeby OSP w Brzozowie zakupiono używany samochód ratowniczo – gaśniczy marki IVECO Eurocargo 130E23, rok produkcji 1997 

20.  Projekt i  rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy 50 692,00 zł  

Projekt budowlany zakłada rozbudowę szkoły na poziomie parteru o dodatkowe pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych, kuchni i 

jadalni, biblioteki, szatni, toalet oraz pokoje socjalne. Roboty budowlane związane z rozbudową szkoły rozpoczęto w grudniu 2020 r. 

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to listopad 2021 r. 

21.  Wykonanie odwodnienia patio Zespołu Oświatowego w Krześlinie 37 000,00 zł  

Połączenie spustów rynnowych z dachu przedszkola i sali gimnastycznej do systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe 

do rowu melioracyjnego. 

22.  Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w 

Suchożebrach (II etap) 

229 944,05 zł 

w roku 2020 

Łączna 

wartość 

inwestycji 

realizowanej 

w latach 

2019 - 2020 

661 842,93 zł 

 

Wyremontowano pomieszczenia kuchni, jadalni oraz zaplecza socjalnego. Zakres prac obejmował wymianę instalacji elektrycznej, 

hydraulicznej i centralnego ogrzewania a także przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin 

podłogowych i ściennych, montaż armatury, wentylacji i oświetlenia. W drugim etapie, zakończonym w  roku 2020 zmodernizowano 

pomieszczenia magazynowe znajdujące się na niższej kondygnacji oraz zamontowano windę towarową. 

23.  Wykonanie remontu posadzek w Zespole Szkół Publicznych w 

Suchożebrach 

241 694,45  
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W salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych  I i II piętra wykonana został nowa posadzka z gresu o nawierzchni antypoślizgowej. 

24.  Zakup i  montaż klimatyzacji w kuchni Zespołu Szkół Publicznych 

w Suchożebrach  

6 765,00  

25.  Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w 

Siedlcach 

50 000,00  

26.  Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Leśnej i ul. 

Sosnowej w Woli Suchożebrskiej 

10 332,00  

27.  Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Podlaskiej w miejscowości 

Podnieśno 

20 800,00  

Zamontowano 13 szt. opraw oświetleniowych na słupach energetycznych PGE ze źródłami światła w technologii LED o mocy 56W każda 

28.  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 

oświetlenia ulicznego w m. Suchożebry, Wola Suchożebrska, 

Podnieśno 

19 800,00  

29.  Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno - kulturalnej w 

miejscowości Suchożebry 

35 126,79 Dofinansowanie w kwocie 22 351, 17 zł 

(63,63%) ze środków Unii Europejskiej na 

„Utworzenie wielofunkcyjnej  bazy 

rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości 

Suchożebry” w ramach konkursu pn: 

Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w 

oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną", 

poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętym 
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

W ramach zadania uzupełniono istniejące zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w centrum miejscowości 

Suchożebry na działce nr ewid. 412. Zmiana zagospodarowania polega na: montażu wyposażenia - urządzeń siłowni zewnętrznej, stojaka na 

rowery, altany drewnianej i ławeczek. 

30.  Budowa mini kompleksu sportowego w miejscowości Krześlinek 87 444,38 zł dofinansowanie w kwocie 65 567,17 zł z 

budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2020” 

Inwestycja zakłada budowę w miejscowości Krześlinek kompleksu boisk do siatkówki oraz do  streetball’u wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia, tj. ogrodzeniem, piłkochwytami, ławkami, stojakiem na rowery. W roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiologiczna w kraju i 

niekorzystne warunki pogodowe wykonawca zdołał jedynie wykonać roboty ziemne, podbudowę boisk, ogrodzenie i mocowanie piłkochwytów 

oraz utwardzenie terenu kostką betonową, ławeczki i stojak na rowery. Kontynuacje prac obejmujących zagospodarowanie zieleni i wykonanie 

nawierzchni poliuretanowej boisk przesunięto na rok 2021. 

31.  Zakup działek o nr 456/3, 456/4, 456/5 w obrębie Wola 

Suchożebrska 

10 648,00 zł  

32.  Dotacja celowa na zakup separatora osocza przeznaczonego dla 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział 

Terenowy Siedlce w ramach porozumienia z Gminą Siedlce 

5 700,00 zł  
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Tabela 10. Zadania zrealizowane w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego  

Lp.  Nazwa przedsięwzięcia Wartość w złotych 

1. Sołectwo Borki Siedleckie 

1.  Wybudowanie altany wraz z paleniskiem w miejscowości Kopcie 12 000,00 

2. Zakup piachu na plac zabaw w celu uzupełnienia nawierzchni 499,87 

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 9 622,25 

4.  Organizacja pikniku rodzinnego z zakresu kultury fizycznej                 499,97  

Razem wydatkowano dla sołectwa Borki Siedleckie 22 622,09  

2. Sołectwo Brzozów 

1.  Naprawa dróg dojazdowych do pół mieszkańców 15 560,73  

2. Zakup (wraz z montażem) wiat przystankowych 2 szt., zakup śmietników do wiat - 2 szt. 4 212,75  

3. Zakup kosy spalinowej                  2 099,00 

4. Usługa związana z utrzymaniem porządku w świetlicy wiejskiej w Brzozowie                  500,00 

Razem wydatkowano dla sołectwa Brzozów 22 372,48  

3. Sołectwo Kopcie 

1.  Zakup działki  13 996,91 
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2.  Żwirowanie dróg wewnętrznych 4 209,60 

3. Naprawa Mostu na rzece Sosenka  2 000,00 

4. Piknik integracyjny z zakresu kultury fizycznej 800,00 

 Razem wydatkowano dla sołectwa Kopcie 21 006,51 

4. Sołectwo Kownaciska 

1.  Kosiarka do trawy – traktorek, zakup 8 000,00 

2. Rozbudowa placu zabaw – zakup i montaż urządzeń 5 676,81 

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej                11 995,23 

4. Utwardzenie drogi kruszywem betonowym dz nr 326 6 660,00 

Razem wydatkowano dla sołectwa Kownaciska 32 332,04 

5. Sołectwo Krynica 

1.  Wyposażenie świetlicy wiejskiej  11 008,16 

2. Remont dróg gminnych wewnętrznych                  4 128,00 

Razem wydatkowano dla sołectwa Krynica         15 136,16 

6. Sołectwo Krześlin 

 1. Udrożnienie rowów przydrożnych, wycięcie krzaków, wykopanie karp, wykonanie nowych przepustów i utwardzenie dróg 18 000,00 

2. Tablice sołeckie                  2 400,00 
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 Razem wydatkowano dla sołectwa Krześlin          20 400,00 

7. Sołectwo Krześlinek 

1. Utwardzenie dróg gminnych wewnętrznych oraz wykonanie przepustów                16 375,13 

 Razem wydatkowano dla sołectwa Krześlinek    16 375,13 

8. Sołectwo Nakory 

1.  Zakup (wraz z montażem) wiat przystankowych 2 szt. 5 000,00 

2.  Doposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 

3. Równanie dróg 2 000,00 

4. Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską oraz usunięcie krzewów. 11 365,20 

 Razem wydatkowano dla sołectwa Nakory       21 365,20 

9. Sołectwo Podnieśno 

1.  Remont dróg wewnętrznych 25 226,70 

Razem wydatkowano dla sołectwa Podnieśno  25 226,70  

10. Sołectwo Przygody 

1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przygodach                901,80 

2. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 807 24 200,70 
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 Razem wydatkowano dla sołectwa Przygody  25 102,50 

11. Sołectwo Sosna Kicki  

1.  Remont drogi gminnej wewnętrznej         9 809,79  

 Razem wydatkowano dla sołectwa Sosna Kicki         9 809,79  

12. Sołectwo Sosna Korabie 

1.  Remont drogi gminnej wewnętrznej działka o nr 116  

                

10 393,50 

 Razem wydatkowano dla sołectwa Sosna Korabie              10 393,50 

 13. Sołectwo Sosna Kozółki 

1.  Remont drogi wewnętrznej nr ew. 17 1 180,80 

2. Remont dróg gminnych wewnętrznych – zakup tłucznia 8 256,00 

3. Remont przepustu na drodze gminnej wewnętrznej o nr ewidencyjnym 119/1 1 845,00 

 Razem wydatkowano dla sołectwa Sosna Kozółki  11 281,80 

14. Sołectwo Stany Duże 

1.  Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw - działka o nr ewidencyjnym 252                 5 000,00 

 2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce o nr ewidencyjnym 252               9 500,00 

 Razem wydatkowano dla sołectwa Stany Duże   14 500,00 
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 15. Sołectwo Stany Małe 

1.  Wykonanie chodnika z kostki brukowej w m. Stany Małe               12 724,46 

 Razem wydatkowano dla sołectwa Stany Małe  12 724,46 

16. Sołectwo Suchożebry 

1.  Przeniesienie placu zabaw 31 754,88  

 Razem wydatkowano dla sołectwa Suchożebry   31 754,88  

 17. Sołectwo Wola Suchożebrska  

1.  Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Z. Makowieckiej i ul. Wesołej 20 000,00  

2.  Zakup materiału wraz z usługą na utwardzenie dróg wewnętrznych 10 000,00 

3.  Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Leśnej i Sosnowej               10 000,00 

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej                 5 444,50  

 Razem wydatkowano dla sołectwa Wola Suchożebrska               45 444,50  

Ogółem           357 847,74 

 

 


