INFORMACJA ROCZNA
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC W 2008 r.
I. W zakresie inwestycji:
1. Wykonano modernizację dróg gminnych:
1) poprzez potrójne utrwalenie emulsją asfaltową w:
a) Kobylaki-Korysze – Kobylaki-Szczepanki
dł. 425 mb,
b) Kobylaki-Wólka – Kobylaki-Petrusy
dł. 600 mb,
c) Ulatowo-Słabogóra
dł. 225 mb,
d) Żelazna Rządowa (i pospółką żwirową – 650 mb) dł. 1.975 mb (łącznie-3.225 mb)
2) poprzez pojedyncze utrwalenie Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra
dł. 3.614 mb;
2. Dokończono modernizację ulic: Sportowej, Mieszka I, Dąbrówki, Chrobrego, Kazimierza Wielkiego – dł.1.020mb).
3. Rozpoczęto przebudowę ulic: Witosa, Gwiaździstej i Słonecznej w Jednorożcu (ramach zagospodarowania ulic po
budowie kanalizacji sanitarnej została poszerzona istniejąca nawierzchnia bitumiczna oraz wyłożone kostką
brukową wjazdy do posesji – docelowo na wiosnę zostanie urządzony pas zieleni izolacyjnej).
3. Pobudowano chodniki przy ul. Odrodzenia i Jasnej w Jednorożcu
dł. 240 mb.
4. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego oraz dokonano modernizacji istniejącej w Ulatowie-Pogorzeli.
5. Wykonano kanalizację sanitarną ulic: Warszawskiej, Zielonej, Wolności, Kazimierza Wielkiego, Krótkiej, Piastowskiej,
Osiedlowej, Witosa, Rataja i Sikorskiego(wybudowano 7.202 mb sieci kanalizacyjnej oraz 154 szt. przyłączy
kanalizacyjnych) , trwa budowa w ul. Odrodzenia.
6. Wybudowano sieć wodociągową:
1) Parciaki – Parciaki-Stacja
(4.875 mb.) wraz z 34 przyłączami;
2) w ul. Księżycowej w Jednorożcu ( 224 mb.) wraz z 1 przyłączem.
7. Wykonano:
1) termomodernizację budynku szkoły w Olszewce;
2) modernizację pomieszczeń:
a) w budynku szkoły w Parciakach (remont łazienek, Sali lekcyjnej, gabinetu dyrektora);
b) pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem w budynku przedszkola w Jednorożcu (zmodernizowano:
pomieszczenie kuchni, obieralni, zmywalni, magazynów, kredensowi i pralni)
c) świetlicy wiejskiej w Ulatowie-Pogorzeli z siłownią (c.o., wymiana stolarki okiennej)
Przed nami jeszcze termomodernizacja budynku świetlicy wraz z wymianą pokrycia dachowego;
3) adaptację:
a) sali lekcyjnej na salę komputerową w budynku szkoły w Małowidzu,
b) pomieszczenia na salę komputerową w budynku ośrodka zdrowia w Jednorożcu
8. Wykonano remont pokrycia dachowego na budynkach:
1) gimnazjum,
2) szkoły podstawowej w Jednorożcu
3) szkoły w Ulatowie-Pogorzeli.
9. Wybudowano wiatę przystankową w Połoni oraz zakupiono i zamontowano wiaty w Parciakach-Gątarce i Żelaznej
Rządowej-Gutosze i Małowidzu.
10. Zakupiono 2 samochody ratowniczo – gaśnicze dla jednostek OSP w Parciakach (marki VOLVO) i Małowodzu (DAF
45 typ 160 TURBO) z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
11. Zakupiono fabrycznie nową koparko – ładowarkę wraz z dodatkowym osprzętem (pług odśnieżny).
12. W systemie gospodarczym:
1) kontynuowano remont budynku weterynarii w Jednorożcu i zaplecza budynku Szkoły Podstawowej w Jednorożcu
2) wykonano naprawę elementów ogrodzenia pomnika Poległych Żołnierzy w Żelaznej Rządowej
3) wykonano 5 mostków (2 – Żelazna Rządowa, Parciaki, Jednorożec, Ulatowo-Słabogóra)
4) wykonano most z kręgów żelbetonowych na rowie melioracyjnym (kanał C w miejscowości Żelazna Rządowa) wraz z
przyczółkami żelbetonowymi
13) W zakresie drogownictwa przeprowadzono:
- remont dróg gminnych poprzez nawiezienie pospółką żwirową – ul. Witosa, Piłsudskiego, Narutowicza,
Paderewskiego, Osiedlowa o łącznej długości 1.387 mb oraz drogi gminnej w Nakle
- remont drogi transportu rolnego w miejscowościach Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, Lipa, Stegna –
ok.2 km

- wykonano remont drogi transportu rolnego poprzez nawiezienie piaskiem w miejscowości Dynak w ramach
środków sołeckich.
II. W zakresie gospodarki gruntami:
1. Wpłaty za czynsz dzierżawny za grunty - 72.147 zł
2. Sprzedaż gruntów - sprzedano dotychczasowym najemcom 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym
w Małowidzu wraz z udziałami w działce gruntu za 75.941 zł.
3. Przejęcie gruntów na rzecz Gminy:
1) Przejęto na własność w drodze darowizny pod drogę (przedłużenie ul. Kwiatowej – łączącej ulicę Piastowską
z ulicą Warszawską) grunty położone w Stegnie o łącznej powierzchni 11,4 a.
2) Decyzją podziałową przejęto na własność grunt przeznaczony pod drogę (droga od ulicy Warszawskiej) położoną
w Stegnie o powierzchni 10,5 a.
3) Za dług z tytułu podatku od nieruchomości przejęto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o
powierzchni 37 a w Parciakach-Stacji oraz prawo własności budynku hydroforni wraz z urządzeniami stacji
wodociągowej.
4) Wykupiono nieruchomość gruntową położoną w rejonie ulic Jasnej i Osiedlowej w Jednorożcu o pow. 2,5 a
przeznaczonej pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej
4. Ustalenie mienia gminnego:
1) Przeprowadzono zebrania wiejskie w sołectwach Żelazna Rządowa i Prywatna oraz Dynak w celu ustalenia mienia
gminnego dla nieruchomości o nie uregulowanej własności:
1) Żelazna Prywatna – nieruchomości o łącznej pow. 0,56 ha – teren użytków rolnych, na której znajduje się
zbiornik wodny przeciwpożarowy i las;
2) Żelazna Rządowa – nieruchomości o łącznej pow. 2,37 ha:
a)
zabudowanej budynkiem Lecznicy Weterynaryjnej i budynkiem mieszkalnym przy Lecznicy,
b)
nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia i budynkiem gospodarczym,
c)
działkę użytków rolnych i działkę lasu,
3) Dynak – nieruchomości o łącznej pow. 1,38 ha – 2 działki zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i
towarzyszącej, 2 działki stanowiące nieużytki, 1 działkę zabudowaną budynkiem po byłej OSP.
Jesteśmy już w posiadaniu decyzji Starosty Przasnyskiego, stwierdzających, że nieruchomości te o łącznej
powierzchni 4,31 ha stanowią mienie gminne. W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu złożono wnioski o założenie
ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości.
5. Komunalizacja gruntów - skomunalizowano na rzecz Gminy Jednorożec
1) 59 dróg o łącznej powierzchni 43,34 ha położone w obrębach geodezyjnych: Lipa, Parciaki, Kobylaki-Wólka.
2) działkę o pow. 21a w Lipie stanowiącą teren zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i towarzyszącej.
6. Zakładanie ksiąg wieczystych - założono księgi wieczyste dla nieruchomości stanowiących własność Gminy
w obrębach ewidencyjnych Budy Przysieki Rządowe, Drążdżewo Nowe, Dynak, Nakieł, Lipa Obórki.
7. Przetargi na dzierżawę nieruchomości:
1) w Olszewce zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia do przetargu żadnej osoby
2) przetarg na dzierżawę nieruchomości (użytki rolne) o powierzchni 5,7 ha położoną w Jednorożcu) odbędzie
się w dniu dzisiejszym.
III. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1. Opracowano i przyjęto w IV br. uchwałą Rady Gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Jednorożec.
2. Dało to podstawę do wznowienia procedury sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego dla
zespołu wsi Jednorożec – Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel. Obecnie projekt Planu przedstawiony został
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku ze zmianą
przeznaczenia gruntów klasy III i IV oraz terenów leśnych na tereny nieleśne. Planowany termin zakończenia
procedury planistycznej przewidywany jest na koniec miesiąca marca 2009 r.
IV.
1)
2)
3)

W zakresie ochrony środowiska
wydano 5 postanowień opiniujących programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
ustanowiono użytek ekologiczny „TORFIANKA” ,
opracowano Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec,

4) udzielono zezwolenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jednorożec.
V. W zakresie rolnictwa
1. Przyjęto od rolników 496 zgłoszeń o wystąpieniu strat w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek suszy.
2. Komisja terenowa do szacowania szkód dokonała szacunku w 19 sołectwach. Ustalono, że powierzchnia dotknięta
klęską wyniosła 6.302 ha, a wyliczona wysokość strat 2.869.944 zł.
3. Przygotowano 496 indywidualnych protokołów imiennych. Wszystkie zostały zatwierdzone przez Wojewodę.
4. Następnie OPS w Jednorożcu rozpatrzył wnioski i wydał decyzje o udzieleniu pomocy finansowej
poszkodowanym rolnikom.
VI. Realizacja podatków i opłat na dzień 17 grudnia 2008 r.:
1. Wpływy:
1) łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
498 920 zł
2) podatku rolnego od osób prawnych
812 zł
3) podatku od nieruchomości od osób prawnych
276 120 zł
4) podatku leśnego od osób prawnych
189 129 zł
5) podatku od środków transportowych
25 266 zł
2. Wystawiono 748 upomnień na kwotę 135 200 zł oraz 71 tytułów wykonawczych na kwotę 9 471 zł.
3. Wpływy z opłaty skarbowej
21 237 zł
4. Ilość wydanych decyzji w sprawie:
- wymiaru podatku na 2008 rok
2 372
- zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego
519
- umorzenia zaległości podatkowej (osoby fizyczne)
60 (na kwotę – 15.298,60 zł)
- ulgi z tytułu nabycia gruntów
8
- ulgi inwestycyjnej
4
5. Zaświadczenia wydawane są masowo - wydano 322 zaświadczenia w sprawach podatkowych rolników
i 225 w celu przyznania indywidualnej kwoty mlecznej.
6. Przyjęto 653 wnioski wraz z fakturami i wydano decyzje w sprawie zwrotu kosztów paliwa dla rolników oraz
przygotowano do wypłaty i wypłacono należność rolnikom.
7. Dochody z tytułu:
1) dostawy wody i odbioru ścieków
328.514 zł
2) odbioru odpadów stałych
77.653 zł
3) opłaty targowej
9.392 zł
4) czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe
118.990 zł
W związku z podwyżkami opłat za dostawę wody i odbiór odpadów przygotowano zawiadomienia dla każdego
mieszkańca Gminy informujące o zmianie wysokości opłat.
VII. OŚWIATA, KULTURA I SPORT
1. Imprezy i uroczystości:
- Festyn Gminny. Festyn gminny po raz pierwszy został zorganizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej. Oprócz środków od sponsorów, Gminnej Komisji Zapobiegania Problemom
Alkoholowym uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Integracji Społecznej (7.000zł). Łączny koszt
festynu to około 20 tys. zł.
- UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA NIEPODLEGŁOŚCI I NADANIA STATUETKI
JEDNOROŻCA. Uzgodniono ostateczną wersję statuetki JEDNOROŻCA, otrzymano dla wizerunku Statuetki
pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wybrano pracownię odlewniczą i dokonano
odlewu 10 sztuk statuetek, powołano Kapitułę przyznawania Statuetki, Kapituła rozpatrzyła 3 wnioski i wskazała
do uhonorowania Panią Annę Urlich z Warszawy – spisała legendę o powstaniu Jednorożca, autorka wielu
wspomnień i relacji o Jednorożcu (osoba zasłużona w sposób szczególny dla utrwalania dziedzictwa
kulturowego i dla rozwoju Gminy)
- Spektakl dla dzieci w czasie ferii zimowych „Królewna Śnieżka” przedstawiony przez Studio Małych Form
Teatralnych z Krakowa
- Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej (11 luty 2008)
- Koncert chórów kościelnych (pieśni wielkanocne) – 30.04.2008r.

-

Udział zespołu Jutrzenka w Mazowieckich Wyborach Miss Polonia.
Święto pieczonego ziemniaka przy okazji powiatowych biegów przełajowych i inauguracji powiatowego roku
sportowego.
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Lipie poświęconej poległym żołnierzom Armii Krajowej i Narodowych Sił
Zbrojnych
udział w Mazowieckich Klimatach (Dni Mazowsza) w Warszawie
udział dzieci z terenu naszej Gminy w Olimpiadzie Dla Niepełnosprawnych w Białołęckim Ośrodku Sportu
udział i zajęcie II miejsca w Mazowieckiej Olimpiadzie Miast i Wsi w Bodzanowie.

2. Wsparcie zespołów i organizacji
1) udział 2 zespołów folklorystycznych (Jutrzenka, Kurpianki) w XXVII Mazowieckich Zapustach w Krzynowłodze
Małej
2) udział 3 zespołów folklorystycznych (Jutrzenka, Młode Kurpie, Kurpianki) w XXV Kurpiowskich Prezentacjach
Artystycznych w Ostrołęce.
3) udział „Kurpianek” w konferencji w Myszyńcu połączony z występem
4) udział „Kurpianek” w przeglądzie zespołów ludowych w Tłuszczu
5) finasowe wsparcie nowo powstałego klubu sportowego Jantar Parciaki
6) udzielenie dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu Mazowsze
7) 7 dzieci z terenu naszej gminy odbyło bezpłatne kolonie w Stegnie nad morzem. Dzieci zostały wytypowane
przez dyrektorów szkół spośród osób spełniających niskie kryterium dochodowe.
3. Ośrodki przedszkolne. W ośmiu miejscowościach na terenie gminy działają ośrodki przedszkolne, które zostały
utworzone w miejsce dawniej działających przedszkoli. Dzieci w wieku lat 3-5 mogły korzystać z nauki
przedszkolnej, przy minimalnych nakładach finansowych ze strony rodziców, ponieważ nauka i wyżywienie są
bezpłatne. Dziewięć osób znalazło zatrudnienie jako wychowawcy. W czerwcu skończyło się finansowanie
zewnętrzne w ramach projektu unijnego. Od października finansowane są z budżetu gminy i trwają próby
znalezienia innych źródeł finansowania. Ośrodki posiadają bardzo bogate wyposażenie zakupione w ramach
środków unijnych.
4. Sokrates Comenius. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Lipie realizowały projekty szkolne Sokrates-Comenius.
Celem tych działań jest podwyższanie poziomu nauczania w szkołach poprzez współpracę ze szkołami z innych
krajów europejskich. Na ten cel szkoły otrzymały pieniądze, łącznie ok. 120 tys. zł na realizację projektu oraz na
wyjazdy zagraniczne do partnerskich szkół w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009. W tym roku dzieci wyjeżdżały
do Szwecji, Hiszpanii, Czech i Słowacji.
5. Sala rekreacyjno-sportowa w Jednorożcu. Wyposażenie sali rekreacyjno-sportowej zostało wzbogacone o salę
komputerową w ramach programu Wioska Internetowa. Rozpoczęły się zajęcia aerobiku dla młodzieży i dorosłych
oraz zajęcia taneczne dla dorosłych.
6. Monitoring wizyjny w szkołach. W ramach programu rządowego pozyskano dotację 18 266 zł na monitoring
wizyjny w Szkole Podstwowej w Jednorożcu i w Gimnazjum w Jednorożcu. Monitoring został już zainstalowany i
uruchomiony. Obecnie działa tam 16 kamer i dwa rejestratory.
7. Głos Gminy Jednorożec. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców przez cały rok wydawane było pismo
Głos Gminy Jednorożec, w którym poruszane są sprawy dotyczące lokalnych wydarzeń, aktualnych i z przeszłości.
Są również rubryki rozrywkowe, poetyckie oraz praktyczne, dotyczące załatwiania spraw w urzędzie. „Głos”
wydawany jest raz na trzy miesiące (kwartalnik) i jest bezpłatny. Od grudnia 2008 r. wydawanie kwartalnika zostało
przejęte przez Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej, a dzięki finansowaniu z Programu Integracji
Społecznej nakład został zwiększony do 2000 egz.
8. Szkolne Stypendia Socjalne. Wypłacono drugą turę edukacyjnego stypendium szkolnego na rok szkolny
2007/2008 oraz pierwszą turę na rok szkolny 2008/2009 na łączną kwotę 542 510,00 zł, co stanowi wzrost o 60% w
porównaniu do roku poprzedniego.
9. Centra Kształcenia na odległość. W ramach programów „Wioska Internetowa” oraz „Centra Kształcenia Na

Odległość Na Wsiach”, na początku roku 2008 powstały sale komputerowe w Małowidzu i w Jednorożcu o wartości
ok. 100 tys. zł, całkowicie sfinansowane w ramach tych programów. W ramach programów, przez osiem miesięcy,
były zatrudnione osoby do prowadzenia tych centrów.
10. Przygotowanie do reorganizacji sieci szkół. Dokonano ograniczenia ilości godzin w szkołach, co pozwoliło na
wygenerowanie oszczędności od września 2008r. Udało się zreorganizować szkołę w Małowidzu ponieważ rodzice
zgodzili się na przeniesienie dzieci do Jednorożca. Udało się uzyskać zgodę na likwidację filialnych szkół w
Małowidzu i Połoni z końcem sierpnia 2009r.
11. Projekt nauki języka angielskiego w Gimnazjum. Realizacja projektu nauki języka angielskiego dla klas trzecich
Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu. Pozyskano na ten cel 7 038zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.
VIII. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2008r. pomocą społeczną objętych było 720 rodzin. Była to pomoc finansowa, w naturze-rzeczowa oraz praca
socjalna.
1. Pomoc finansowa udzielana była w formie:
- zasiłków stałych dla 86 osób,
- zasiłków okresowych dla 163 rodzin,
- zasiłków celowych na: zakup żywności, leków, opału, odzieży.
2. Pomoc niepieniężna to:
- usługi opiekuńcze dla 22 osób,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W Domu Pomocy Społecznej przebywają 3 osoby z terenu naszej Gminy. Za ich pobyt ponosimy częściową
odpłatność.
4. W przedszkolu, ośrodkach przedszkolnych, szkołach oraz specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 1.009 dzieci
korzysta z dożywiania.
5. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” doposażono punkty żywieniowe w Publicznym
Gimnazjum, Publicznej Szkole Podstawowej w Jednorożcu i Ulatowie-Pogorzeli, Przedszkolu w Jednorożcu na
kwotę 73.000 zł.
6. Prace społecznie użyteczne (porządkowe, pielęgnowanie zieleni oraz pomoc kuchenna do przygotowywania
posiłków dla dzieci w szkołach) wykonywało 57 osób bezrobotnych. Świadczenia za wykonywanie tych prac w 60%
zrefundował Powiatowy Urząd Pracy.
7. Na wypoczynek letni wyjechało 21 dzieci z terenu naszej gminy.
8. Pozyskaliśmy dary żywnościowe w postaci: makaronu, mąki, kaszy jęczmiennej, cukru, płatków kukurydzianych,
dżemów i mleka - otrzymało je 384 rodziny, w tym 1.680 osób.
9. Ośrodek prowadzi zbiórkę używanej odzieży, obuwia oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Dary zebrane od
mieszkańców naszej gminy trafiają do najuboższych rodzin.
10. Przygotowano i zrealizowano w okresie od lipca do grudnia projekt „Być aktywną” w ramach Programu Kapitał
Ludzki Ogólna wartość projektu wyniosła 94.719 zł, w tym wkład własny 9.946 zł. W ramach projektu odbyły się
szkolenia zawodowe i wzmacniające dla 11 kobiet pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej, tj.
opiekunka do osób starszych, chorych oraz dzieci, kurs komputerowy, szkolenie w ramach doradztwa zawodowego,
trening umiejętności psychospołecznych. Ponadto uczestniczki szkoleń mogły nabyć umiejętności praktyczne w
placówkach oświatowych na terenie gminy oraz w OPS-ie. Panie otrzymały zaświadczenia i certyfikaty
potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
11. Ośrodek Pomocy Społecznej zapoczątkował ruch wolontariacki na terenie gminy Jednorożec. Wolontariuszkami
są uczennice z LO i gimnazjum, które niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym z terenu
naszej gminy.
12. W dniu 01.06.2008r. zorganizowano w Budziskach „Dzień Dziecka” dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki
ofiarności lokalnych przedsiębiorców cała impreza odbyła się bez poniesienia dodatkowych kosztów.
13. W dniu 23.08.2008r. wspólnie ze Stowarzyszeniem „ Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej „ zorganizowano imprezę
„Śmiech to zdrowie!” dla rodzin dysfunkcyjnych.

14. W grudniu zorganizowano Wigilię dla osób starszych, samotnych. Na spotkanie zaproszono 30 osób, którym
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jednorożcu przygotowały część artystyczną, a lokalni przedsiębiorcy
ufundowali artykuły do potraw wigilijnych.
15. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 36 rodzin. Do realizacji świadczeń rodzinnych wyodrębniono komórkę
organizacyjną „Dział świadczeń rodzinnych”.
16. Przyznano i wypłacono świadczenia rodzinne dla ok. 1.000 rodzin.
17. Od 1 października Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania przewidziane w ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
18. Z inicjatywy pracowników ośrodka zawiązały się grupy wsparcia dla osób bezrobotnych i rodziców dzieci
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Dzięki tym spotkaniom osoby te czują się mniej odizolowane wiedząc,
że inni mają podobne problemy, wymieniają się doświadczeniami oraz pomysłami na rozwiązanie tych problemów,
zmieniają swoje postawy i zachowania, odzyskują poczucie kontroli nad własnym życiem, uczą się jak aktywnie
mogliby zaangażować się w działania mające im pomóc.
19. W ramach pracy socjalnej pracownicy ośrodka udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w
wypełnianiu dokumentów, udzielają wskazówek do kogo się zwrócić z konkretną sprawą.
IX. Urząd Gminy kolejny rok uczestniczył w pracy Forum Samorządowego w Warszawie, funkcjonującego w
ramach Programu Przejrzysta Polska. W Forum pracujemy z przedstawicielami 47 urzędów i starostw w kraju (w Forum
pracują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, sekretarze gmin, miast i powiatów). Nasz Urząd
reprezentuje sekretarz gminy.
Podstawowym zadaniem Forum jest wypracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania i tworzenia w kraju
pozytywnego wizerunku administracji samorządowej.
Urząd Gminy w miesiącu listopadzie został wyróżniony dyplomem potwierdzającym udział w pracach Forum.
W dniu 26 kwietnia gmina otrzymała zaszczytny tytuł „Gminy przyjaznej dla mieszkańca”. Tym bardziej
zaszczytny, że gminy w województwie mazowieckim oceniane były aż w 15 kategoriach. We wszystkich 3 etapach
konkursu (powiatowym, oddziałowym i wojewódzkim) zdobyliśmy I miejsce.

