INFORMACJA ROCZNA 2009 WÓJTA GMINY JEDNORO EC
W zakresie inwestycji i remontów:
1. Wykonano przebudow ulic (S oneczna, Gwia dzista i Witosa ) w Jednoro cu (po ono now
warstw bitumiczn , poszerzono jezdnie kostk brukow , wykonano wjazdy na posesje i chodniki w
ul. Witosa z kostki brukowej) – warto zadania 338.092 z , w tym dotacja z bud etu Województwa
Mazowieckiego - 300.000 z .
2. Wykonano termomodernizacj budynku wietlicy Wiejskiej w Ulatowie-Pogorzeli wraz z wymian
pokrycia dachowego – 314.703 z .
3. Wykonano termomodernizacj budynku Szko y Podstawowej w Ma owidzu wraz z wymian pokrycia
dachowego - 269.982 z .
4. Wykonano chodnik wraz z zatokami postojowymi wzd drogi gminnej w Po oni na odcinku 1235 mb.
– 97.319,40 z
5. Zakupiono u ywany redni samochód ratowniczo – ga niczy MAN L184 dla OSP Ulatowo-Pogorzel
– 149.800 z , w tym dotacja z bud etu Województwa Mazowieckiego 70.000 z .
6. Wykonano modernizacj pomieszcze (3 sale lekcyjne i 1 azienka ) wraz z zapleczem sanitarnym w
budynku Szko y Podstawowej w Jednoro cu – 224.073 z , kwota dotacji w ramach Programu
Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2009 – 70.000 z .
7. Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej:
a) zako czono budow II etapu kanalizacji sanitarnej w msc. Jednoro ec i Stegna – zlewnia A –
warto zadania - 4.410.369 z ,
b) rozstrzygni to przetarg nieograniczony i zawarto umow z wykonawc na:
- budow kanalizacji sanitarnej w Jednoro cu, Stegnie i cz ci wsi Ulatowo-Pogorzel –zlewnia B i C,
- przebudow istniej cej sieci wodoci gowej (z rur azbestowych na rury PE wraz z uzbrojeniem:
zasuwy, hydranty, nawiertki)
- budow nowej sieci wodoci gowej z przy czami w Jednoro cu i Stegnie
- rozbudow istniej cej stacji uzdatniania wody w Jednoro cu
Warto zadania - 9.895.528,37 ,
czna warto zadania – 14.054.496 z , obj tego wnioskiem z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego (2007-2010), tj. 83,03% warto ci projektu.
8. Wybudowano boisko sportowe z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach budowy kompleksu
sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Jednoro cu przy ul. Odrodzenia – 1.299.060 z , w tym
dofinansowanie: Ministra Sportu i Turystyki – 333.000 z , Województwa Mazowieckiego – 333.000 z .
9. Wykonano modernizacj drogi gminnej w Olszewce na odcinku 2700 mb. ( wykonano podbudow i
nawierzchni z pospó ki wirowej) – 134.267 z , w tym dofinansowanie z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych - 55.000 z .
10. Rozpocz to modernizacj drogi gminnej w Olszewce na odcinku o cznej d ugo ci 875 mb.
(nast pi wyprofilowanie podbudowy i nawiezienie pospó
wirow ) – 20.176 z .
11. Zakupiono u ywany samochód do wywozu sta ych odpadów komunalnych marki SCANIA P94 –
115.900 z .
12. Rozstrzygni to przetarg nieograniczony i zawarto umow z wykonawc na roboty budowlane
obejmuj ce remont budynków O rodka Zdrowia w Jednoro cu i elaznej Rz dowej wraz z
remontem budynków gospodarczo –gara owych - 1.630.474,28 , w tym dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 1.178.955 z .
13. Rozstrzygni to tak e przetarg na us ug pe nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoro ec – zlewnia B i C – 1,65% od warto ci
netto nadzorowanych robót.
14. Rozstrzygni to przetarg nieograniczony i zawarto umow z wykonawc na dostaw aparatu
ultrasonograficznego cyfrowego nowego na potrzeby O rodka Zdrowia w elaznej Rz dowej –
134.820,00 z .
15. Wybudowano lini napowietrzn n.n. o wietlenia drogowego w Parciakach - 42.000 z .
16. Otrzymano w ramach Samorz dowego Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2009 dotacj
celow na zadanie „Budowa ulic w miejscowo ci Jednoro ec (ulica Witosa i Osiedlowa)”.

Szacunkowy koszt zadania 425.000 z . Kwota przyrzeczona 293.000 z .
17. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dzia anie Odnowa i rozwój wsi zawarto umowy
z Zarz dem Województwa Mazowieckiego na Zagospodarowanie centrum Ma owidza i Ulatowa-Pogorzeli dla
rozwoju kultury, sportu i turystyki oraz na Zagospodarowanie centrum Jednoro ca. czna warto zadania 1.970.923 z . Kwota dofinansowania 1.113.749 z .
18. W ramach wspólnego projektu 7 urz dów gmin z terenu powiatu ostro ckiego i Urz du Gminy w Jednoro cu,
onego w ramach Lokalnej Grupy Dzia ania „Kurpsie Razem” pn. „Sprawny Urz d si samorz du
lokalnego” pracownicy naszego Urz du Gminy otrzymaj mo liwo bezp atnych kompleksowych szkole .
czna warto projektu - 657.247 z ( rodki Programu Operacyjnego Kapita Ludzki).
19. W czerwcu 2009 r. z ono 3 wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dzia anie: Podstawowe us ugi dla ludno ci wiejskiej na :
- budow kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Ulatowo-Pogorzel, rozbudow wodoci gu grupowego w
miejscowo ci Jednoro ec i Olszewka oraz na zakup zestawu asenizacyjnego; ca kowity koszt projektu
4.111.996 z , kwota mo liwa do uzyskania 2.333.984 z . Trwa ocena wniosku.
- zakup rozdrabniacza do ga zi wraz z przyczep , ca kowity koszt projektu 81.167 z ; kwota mo liwa do
uzyskania 49.898,00 z . Trwa ocena wniosku.
- zakup pojazdu do transportu odpadów komunalnych – mieciarki, ca kowity koszt projektu 512.400 z ; kwota
mo liwa do uzyskania 197.400,00 z . Trwa ocena wniosku.
20. W czerwcu 2009 r. z ono wniosek na konkurs w ramach RPO WM 2007-2013 pn: „Poprawa
warunków edukacyjnych dzieci i m odzie y w gminie Jednoro ec”. Ca kowity koszt projektu
11.620.529 z . Kwota mo liwa do otrzymania 9.877.450 z . Obecnie wniosek znajduje si na etapie
oceny wykonalno ci.
21. Wniosek „Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa poprzez przebudow dróg gminnych w
miejscowo ci Olszewka”, warto projektu 1.262.375 z , kwota dofinansowania 1.073.018 z .
Wniosek obecnie znajduje si na li cie rezerwowej.
22. We wrze niu 2009 r. zosta y z one dwa projekty w ramach partnerskiej wspó pracy wi kszo ci
gmin i powiatów projekty kluczowe Samorz du Województwa Mazowieckiego:
1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjno ci województwa mazowieckiego poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach województwa mazowieckiego”.
Oczekujemy, e w wyniku realizacji obu projektów Urz d Gminy otrzyma m.in. bazy danych,
zawieraj ce informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza (informacj
przestrzenn s
tak e mieszka com gminy), program e-Administracja, zapewnienie dost pu do
danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach na szczeblu gminnym, powiatowym i
wojewódzkim.
23. W dniu 1 grudnia 2009 r. z ono wniosek (wspólnie z Gmin Przasnysz, Gmin Chorzele i
Powiatem Przasnyskim) o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup niezb dnego sprz tu
ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dów pow. przasnyskiego w celu zwi kszenia
bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego”. Wniosek przeszed pomy lnie
etap oceny merytorycznej. W ramach projektu gmina otrzyma nowy samochód ratowniczoga niczy z wyposa eniem i oprzyrz dowaniem z funkcj ratownictwa ekologicznego.
24. W dniu 21 grudnia 2009 r. z ono wniosek w ramach Lokalnej Grupy Dzia ania „Kurpsie Razem”
na realizacj II etapu „Zagospodarowanie centrum Jednoro ca” – 709.300 z , w
tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 420.000 z .

Nie otrzymali my rodków na realizacj projektów:
1. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. „Poprawa p ynno ci
transportu i zwi kszenie bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu drogi
gminnej Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-S abogóra – Ulatowo-D brówka – Ma owidz. Wniosek z ony
dnia 29 wrze nia br. Kwota wnioskowana - 700.000 z
2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na
budow szlaku turystycznego Pó nocnego Mazowsza w Gminie Jednoro ec. Wniosek z ony dnia
21 maja br. Kwota wnioskowana – 733.852 z .

3. w ramach Programu „Infrastruktura Bibliotek”, wniosek dotycz cy wyposa enia filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ma owidzu, nie uzyska dofinansowania (wnioskowali my kwot 21.200 z ).Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzy negatywnie ponad 90% wniosków ze wzgl du na brak
wystarczaj cych rodków finansowych w Bud ecie Pa stwa.

Dodatkowe informacje:
1. Dotycz ce dzia alno ci O rodka Pomocy Spo ecznej:
1) W ramach programu „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania” doposa ono ze rodków bud etu
Wojewody Mazowieckiego punkt do ywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Jednoro cu - na
kwot 40.841 z .
2) W ramach projektu „By aktywn ” z Europejskiego Funduszu Spo ecznego otrzymano 115.590 z . (14 kobiet
bezrobotnych zdoby o kwalifikacje - Profesjonalny sprzedawca z obs ug kas fiskalnych plus fakturowanie
komputerowe, ponadto odby y szkolenie w ramach doradztwa zawodowego i konsultacje indywidualne, trening
umiej tno ci psychospo ecznych i konsultacje indywidualne, kurs „Prawo jazdy kat. B”)
3) w ramach wniosku z onego do Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych otrzymano
rodki na realizacj programu „UCZE NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykszta cenia dla 30 niepe nosprawnych
uczniów na czn kwot - 53.238,50 z .
4) Od miesi ca kwietnia 2006r. corocznie na terenie gminy kilkadziesi t osób bezrobotnych wykonuje prace
spo ecznie u yteczne - w 2009 r. 58 osób bezrobotnych,
5) W sierpniu w ramach harcerskiego programu „Pogodne Lato 2009” na dwutygodniowe kolonie w Gorzewie
wys ano 5 dzieci z rodzin najubo szych.
6) 30.05.2009r. zorganizowano w Budziskach imprez integracyjn z okazji „Dnia Dziecka”. Na uroczysto
przyby y dzieci niepe nosprawne i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Jednoro ec. Ogó em bawi o si
150 osób. Uczestnikom zabawy wr czono upominki. Zadbano równie o obfity pocz stunek.
7) W grudniu zorganizowano Wigili dla osób starszych, samotnych z terenu naszej gminy. Na spotkanie
zaproszono 35 osób, którym dzieci z Przedszkola Samorz dowego w Jednoro cu przedstawi y jase ka, a
pracownicy OPS przygotowali potrawy wigilijne.
8) O rodek prowadzi zbiórk u ywanej odzie y, obuwia oraz sprz tu gospodarstwa domowego. Dary trafiaj do
najubo szych mieszka ców gminy.
9) O rodek zapocz tkowa ruch wolontariacki na terenie gminy. W ramach tej dzia alno ci 9 uczennic z LO i
Publicznego Gimnazjum w Jednoro cu niesie pomoc osobom niepe nosprawnym, starszym i samotnym z terenu
naszej gminy.

2. Dotycz ce dzia alno ci Gminnego Zespo u Kultury i Sportu i Gminnego Zespo u
O wiaty:
1. Turystyka. Oznakowano rzek Orzyc znakami wodnymi do sp ywów kajakowych. Podj to rozmowy z ko em
dkarskim w celu zbudowania postoju i wiaty. W lipcu Kurpiowska Organizacja Turystyczna zorganizowala
sp yw kajakowy rzek Orzyc.
2. Jubileusze. 24 maja Ko o Gospody Wiejskich w elaznej Rz dowej obchodzi o 40-lecie swojego
istnienia. Uroczysto zgromadzi a licznie mieszka ców wsi oraz inne osoby zaproszone.
3. W maju odby y si spotkania partnerskie szkó w ramach programu Socrates-Comenius w Gimnazjum w
Jednoro cu i w Szkole Podstawowej w Lipie.
4. Na pocz tku 2009 r. dzieci i m odzie niepe nosprawna z terenu gminy wzi a udzia w XIV Warszawskiej
Olimpiadzie M odzie y Niepe nosprwnej w Warszawie.
5. Festyny. 31 maja w Olszewce zorganizowano imprez rodzinn pod has em „Bawmy si razem”. 28
czerwca 2009r. zorganizowano „Dzie Jednoro ca”. By y to okazje aby zobaczy wyst py zarówno
lokalnych jak i przyby ych z zewn trz grup i zespo ów, wzi udzia w konkursach i zabawach, skosztowa
ró nych potraw, obejrze wystawy, wzi udzia w loterii.
6. Inne uroczysto ci.
- TRÓJKOWA MAGISTRALA – festyn i promocja szlaku oraz przygotowanie wizyty go ci. W pa dzierniku
mia a miejsce wizyta przedstawicieli gminy Jednoro ec w Szklarskiej Porebie.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

- 10 listopada zosta o zorganizowane uroczyste wr czenie „Statuetki Jednoro ca”Statuetk otrzyma Pan
Stanis aw Go z Lipy. Uroczysto zosta a zorganizowana razem ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Ziemi
Jednoro eckiej” i Publiczna Szko Podstawow im. Adama Ch tnika w Jednoro cu.
-w listopadzie zosta y zorganizowane spotkania nt. dialektu kurpiowskiego z Panem Tadeuszem Grecem
oraz spotkanie poetyckie z Panem Januszem Wies awem Mikulskim z Ostro ki.
- w grudniu odby o si spotkanie integracyjne Ko a Zwi zku Emerytów i Rencistów w Jednoro cu.
Sprz t multimedialny. W Sali konferencyjnej Urz du Gminy zainstalowano sprz t do wideokonferencji,
Pozyskano sto y i krzes a oraz p aski telewizor z ekranem ciek okrystalicznym do wietlicy wiejskiej w
Jednoro cu.
Zorganizowano nauk j zyka angielskiego w gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 (4 grupy po 90
godzin ka da, cznie 71 osób obj tych programem). Pozyskano na ten cel 7.038z z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (na p ace dla nauczyciela, na podr czniki dla uczniów i wyposa enie
biblioteki szkolnej oraz szkolenie i kursy dla nauczyciela).
Zorganizowano 10-dniowy obóz treningowy w Mierkach pod Olsztynkiem dla 10 dzieci z zespo u akrobatyki
sportowej Salto z Ma owidza (w cz ci rodki pozyskano od Ministra Sportu i Turystyki).
Zorganizowano 10-dniowy wyjazd kolonijny, dofinansowany przez KRUS, dla 20 dzieci z terenu naszej
gminy.
Publiczne Gimnazjum w Jednoro cu pozyska o oko o 50.000 z na wspólny 10-dniowy
wyjazd w góry 30 osób z naszego Gimnazjum i 30 osób ze szko y ukrai skiej.
(uczestniczyli wyró niaj cy si sportowcy oraz cz onkowie zespo u "Jutrzenka").
rodki przedszkolne. W czerwcu 2008 r. sko czy o si finansowanie zewn trzne w ramach projektu
unijnego. Od pa dziernika finansowane s z bud etu gminy. Od 1 marca 2010 r. o rodki b
finansowane
przez Lokaln Grup Dzia ania „Kurpsie Razem” z Myszy ca. W o rodkach pozosta o bardzo bogate
wyposa enie zakupione w ramach rodków unijnych.
os Gminy Jednoro ec Od grudnia 2008 r. wydawanie kwartalnika zosta o przej te przez Stowarzyszenie
Przyjaciele Ziemi Jednoro eckiej, a dzi ki finansowaniu z Programu Integracji Spo ecznej nak ad zosta
zwi kszony do 2000 egz.
W ramach Programu Integracji Spo ecznej realizowano ponadto wiele przedsi wzi (zaj cia sportowe,
akrobatyczne, logopedyczne, muzyczne, regionalne, integracyjne) na czn kwot
- 235.805 z – rodki Banku wiatowego.

Ponadto w 2009 roku:
- do kanalizacji pod czono 155 posesji w Jednoro cu i Stegnie. czna ilo wykonanych przy czy
kanalizacyjnych na terenie gminy- 294.
- podpisano 30 nowych umów o wywóz odpadów sta ych. czna ilo zawartych umów – 1635.

…………………………..
INFORMACJA ROCZNA 2009
WÓJTA GMINY JEDNORO EC Z DZIA ALNO CI W ZESPOLE INWESTYCJI I ROZWOJU
1.W zakresie zamówie publicznych:
1) rozstrzygni to przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmuj ce wykonanie boisk sportowych w ramach budowy
kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Odrodzenia w Jednoro cu.
Koszt zamówienia publicznego – 1.299.060,48 z brutto.
2) rozstrzygni to przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 152 i 153 w miejscowo ci Olszewka
poprzez wykonanie ulepszenia z pospó ki wirowej na odcinku o powierzchni 13.500 m2.
Koszt zamówienia publicznego – 134.267,10 z brutto.
3) rozstrzygni to przetarg na roboty budowlane obejmuj ce modernizacj pomieszcze wraz z zapleczem sanitarnym w budynku
Szko y Podstawowej w Jednoro cu.
Koszt zamówienia publicznego – 134.267,10 z brutto.

4) rozstrzygni to przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmuj ce wykonanie chodnika z zatok postojow z kostki
brukowej wzd drogi gminnej nr dz. 457 w miejscowo ci Po .
Koszt zamówienia publicznego - 97.319,40 brutto.
5) rozstrzygni to przetarg nieograniczony na dostaw u ywanego samochodu do wywozu sta ych odpadów komunalnych marki
SCANIA P94.
Koszt przedmiotu zamówienia - 4.340.914,28 brutto.
6) rozstrzygni to przetarg nieograniczony na dostaw samochodu po arniczego marki MAN 12 – 224.
Koszt przedmiotu zamówienia - 149.800,00 brutto.
7)
rozstrzygni to przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmuj ce remont budynków O rodka Zdrowia w
Jednoro cu i elaznej Rz dowej wraz z remontem budynków gospodarczo –gara owych.
Koszt przedmiotu zamówienia - 1.630.474,28 brutto.
8)
rozstrzygni to przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmuj ce budow kanalizacji sanitarnej w gminie
Jednoro ec (miejscowo ci Jednoro ec, Stegna i cz
wsi Ulatowo-Pogorzel) – zlewnia B i C, przebudow istniej cej i budow
nowej sieci wodoci gowej z przy czami w miejscowo ci Jednoro ec i Stegna oraz rozbudow istniej cej stacji uzdatniania wody
w miejscowo ci Jednoro ec. Koszt przedmiotu zamówienia - 9.895.528,37 brutto.
9)
rozstrzygni to przetarg nieograniczony na dostaw aparatu ultrasonograficznego cyfrowego fabrycznie nowego na
potrzeby O rodka Zdrowia w elaznej Rz dowej.
Koszt przedmiotu zamówienia – 134.820,00 z brutto.
10)
rozstrzygni to przetarg nieograniczony na us ug pe nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoro ec (miejscowo ci Jednoro ec, Stegna i cz wsi Ulatowo-Pogorzel) – zlewnia B
i C, przebudowa istniej cej i budowa nowej sieci wodoci gowej z przy czami w miejscowo ci Jednoro ec i Stegna oraz
rozbudowa istniej cej stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Jednoro ec . Koszt przedmiotu zamówienia – 1,65% od warto ci
netto nadzorowanych robót.
W ramach wszystkich ww. post powa przetargowych zosta y zawarte umowy z Wykonawcami na realizacj przedmiotowych
zada .
2. W zakresie ochrony rodowiska:
1) 1) wydano 5 postanowie opiniuj cych programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
2) wydano 11 decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi wzi cia;
3) Skierowano do Starosty Przasnyskiego 3 wnioski o wydanie pozwole wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i
odprowadzanie wód nadosadowych ze stacji uzdatniania wody w Jednoro cu zlokalizowanej na dzia kach 392/3, 392/2; na
wykonanie budowli zrzutowych wód deszczowych z terenu zespo u szkó w Jednoro cu, do rowu odwadniaj cego oraz na
odprowadzanie cieków deszczowych do rowu, zlokalizowanego na dzia ce nr 1298, po onej w miejscowo ci Jednoro ec.
4) negatywnie uzgodniono projekt decyzji Starosty Przasnyskiego na udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa
naturalnego ze z a „Jednoro ec” o cznej powierzchni OG 19885 m 2 (w obr bie cz ci dzia ki Nr 1145 po onej w
miejscowo ci Jednoro ec, gm. Jednoro ec, pow. Przasnysz, woj. mazowieckie);
5) dokonano op at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska (wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczaj cych z
procesów spalania paliw) za I pó rocze 2009 roku.
6) W dniu 23.02.2009 r. pomi dzy Urz dem Gminy w Jednoro cu, a Pa stwowym Instytutem Geologicznym zawarto umow na
wykonanie sieci piezometrów do monitoringu wód odciekowych ze sk adowiska odpadów w Jednoro cu.
3. w zakresie ochrony przyrody:
7) Wydano 43 decyzji zezwalaj cych na usuni cie drzew;
8) Wydano 5 decyzj odmownych na usuni cie drzew;
9) skierowano 12 wniosków do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu o wydanie zezwole na usuni cie drzew z gruntów
stanowi cych w asno gminy Jednoro ec.
10) Na wniosek Nadle nictwa w Parciakach zs. w Budziskach zwi kszono powierzchni u ytku ekologicznego „TORFIANKA”.
4. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
Og oszono o wy eniu do publicznego wgl du projekt Planu zagospodarowania przestrzennego dla zespo u wsi
Jednoro ec – Stegna i cz ci wsi Ulatowo – Pogorzel na okres 21 dni. Planowany termin zako czenia procedury planistycznej
przewidywany jest na koniec miesi ca lutego 2010 r.
5. W zakresie przygotowania i zarz dzania projektami:
1) Trzy wnioski z one w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego znalaz y si na listach
rankingowych tj:
- wniosek „Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracji Jednoro ec” warto projektu 14.054.495,89 z , kwota
dofinansowania 9.575.255,66 z . Obecnie przed one zosta y dokumenty do oceny wykonalno ci.
- wniosek „Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa poprzez przebudow dróg gminnych w miejscowo ci Olszewka”, warto
projektu 1.262.374,61 z , kwota dofinansowania 1.073.018,42 z . Wniosek obecnie znajduje si na li cie rezerwowej.

- wniosek „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszka ców gminy Jednoro ec i cz ci gmin Baranowo i Chorzele”
warto projektu 1.807.338,50 z , kwota dofinansowania
2) W czerwcu 2009 r. z ono wniosek na konkurs w ramach RPO WM 2007-2013 Dzia anie 7.2 Infrastruktura s
ca edukacji
na projekt pn: „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i m odzie y w gminie Jednoro ec”. Ca kowity koszt projektu
11.620.529,35 z . Kwota mo liwa do otrzymania 9.877.449,95 z . Obecnie wniosek znajduje si na etapie oceny wykonalno ci.
3) Otrzymano dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacj drogi gminnej w
miejscowo ci Olszewka – wykonanie nawierzchni z pospó ki wirowej na d . ok.2700 mb, koszt zadania – 134.267,10 z ,
otrzymana kwota dofinansowania –55.000,00 z .
4) Otrzymano dofinansowanie do budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” z Ministerstwa Kultury i Sportu na
kwot 333.000,00 z .
5) Otrzymano dofinansowanie do budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” z Urz du Marsza kowskiego na
kwot 333.000,00 z .
6) Zwi kszono po yczk z WFO iGW w Warszawie na budow kanalizacji sanitarnej w msc. Jednoro ec i Stegna – Zlewnia A o
kwot 585.900,00 z .
7) Otrzymano z Urz du Marsza kowskiego w ramach Samorz dowego Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2009 dotacje
celowe:
a) w ramach komponentu B „Modernizacja pomieszcze wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Szko y Podstawowej w
Jednoro cu”. Koszt zadania 224.073,25 z . Kwota dotacji 70.000,00 z ;
b) w ramach komponentu C „Budowa ulic w miejscowo ci Jednoro ec (ulica Witosa i Osiedlowa)”. Szacunkowy koszt
zadania 425.000,00 z . Kwota przyrzeczona 293.000,00 z .
8) . W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dzia anie Odnowa i rozwój wsi zawarto umowy na :
- Zagospodarowanie centrum Ma owidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki. Koszt ca kowity projektu 759.390,81 z . Kwota
dofinansowania 462.963,00 z .
- Zagospodarowanie centrum Ulatowo-Pogorzel dla rozwoju kultury, sportu i turystyki. Koszt ca kowity projektu 440.187,50. Kwota
przyrzeczona 261.770,00 z .
- Zagospodarowanie centrum Jednoro ca. Koszt ca kowity projektu 771.344,98 z . Kwota dofinansowania 389.016,00 z .
9) W czerwcu 2009 r. z ono 3 wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dzia anie: Podstawowe
us ugi dla ludno ci wiejskiej na :
- budow kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Ulatowo-Pogorzel, rozbudow wodoci gu grupowego w miejscowo ci
Jednoro ec i Olszewka oraz na zakup zestawu asenizacyjnego; ca kowity koszt projektu 4.111.996,30 z , kwota mo liwa do
uzyskania 2.333.984,00 z . Trwa ocena wniosku.
- zakup rozdrabniacza do ga zi wraz z przyczep , ca kowity koszt projektu 81.166,60; kwota mo liwa do uzyskania 49.898,00
. Trwa ocena wniosku.
- zakup pojazdu do transportu odpadów komunalnych – mieciarki, ca kowity koszt projektu 512.400,00 z ; kwota mo liwa do
uzyskania 197.400,00 z . Trwa ocena wniosku.
6. W zakresie inwestycji i remontów:
-wykonano przebudow ulic ( S oneczna, Gwia dzista i Witosa ) w Jednoro cu tj. po ono now warstw bitumiczn , poszerzono
jezdnie kostk brukow , wykonano wjazdy na posesje i chodniki w ul. Witosa z kostki brukowej,
-wykonano termomodernizacj budynku wietlicy Wiejskiej w msc. Ulatowo-Pogorzel wraz z wymian pokrycia dachowego,
-wykonano termomodernizacj budynku Szko y Podstawowej w Ma owidzu wraz z wymian pokrycia dachowego,
-wybudowano lini napowietrzn n.n. o wietlenia drogowego w msc. Parciaki,
-wykonano chodnik wraz z zatokami postojowymi wzd drogi gminnej nr 457 w msc. Po na odcinku 1235 mb.,
-dokonano zakupu i rozliczenia u ywanego redniego samochodu ratowniczo – ga niczego MAN L184 dla jednostki OSP
Ulatowo Pogorzel,
-wykonano modernizacj pomieszcze ( 3 sale lekcyjne i 1 azienka ) wraz z
zapleczem sanitarnym w budynku Szko y
Podstawowej w Jednoro cu,
-zako czono budow II etapu kanalizacji sanitarnej w msc. Jednoro ec i Stegna – zlewnia A,
-wybudowano boiska sportowe z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko –
Orlik 2012” w Jednoro cu przy ul. Odrodzenia,
-wykonano modernizacj drogi gminnej nr 152 i 153 w msc. Olszewka na odcinku 2700 mb. ( wykonanie podbudowy i nawierzchni
z pospó ki wirowej ),
-rozpocz to modernizacj drogi gminnej nr 485 i 486 po onej w msc. Olszewka na odcinku o cznej d ugo ci 875 mb. (
wyprofilowanie podbudowy i nawiezienie pospó
wirow ),
-zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Witosa, Narutowicza, Osiedlowej, Paderewskiego, Rataja,
Sikorskiego, Pi sudskiego, Grabskiego i Ksi ycowej w Jednoro cu,
-zlecono wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Jednoro ec,
-wykonano projekt techniczny wymiany sieci wodoci gowej z rur azbestocementowych na rury PE wraz z uzbrojeniem (zasuwy,
hydranty, nawiertki) w msc. Jednoro ec i Stegna.

1. Gospodarka wodno- ciekowa

- podejmowane s cykliczne dzia ania zmierzaj ce do zmniejszania zaleg ci za pobór wody. Dzi ki
wysy anym wezwaniom do zap aty oraz podejmowaniem dzia
dotycz cych odci wody, osób,
które systematycznie uchylaj si od regulowania nale no ci za pobór wody jest niewiele. W 2009 r.
wys ano 15 pism informuj cych o odci ciu wody oraz 208 wezwa do zap aty.
- dochody z tytu u dostawy wody za 2009 rok na dzie 22.12.2009 r. wynosz 355 567,72 z
- dochody z tytu u odbioru cieków za 2009 rok na dzie 22.12.2009 r. wynosz 23 856,29 z
- podpisywane s umowy na odbiór cieków z osobami, którym zosta a pod czona kanalizacja. W
2009 roku kanalizacj pod czono do 155 posesji na terenie miejscowo ci Jednoro ec i Stegna. czna
ilo wykonanych przy czy kanalizacyjnych na terenie gminy- 294.
- rozpatrzono 24 podania dotycz ce gospodarki wodno- ciekowej
2. Op ata targowa
- na bie co rozliczane s wp ywy z tytu u pobierania op aty targowej oraz wyliczane wynagrodzenie
dla osoby pe ni cej funkcj inkasenta dziennej op aty targowej
- dochody z tytu u pobierania op aty targowej za rok 2009 na dzie 22.12.2009 r. wynosz 7 739,50 z
3. Gospodarka lokalowa
- na bie co wystawiane s faktury dla osób wynajmuj cych lokale mieszkalne i u ytkowe nale ce do
gminnego zasobu lokalowego Gminy Jednoro ec
- czna wp ata obejmuj ca czynsz za lokale mieszkalne i u ytkowe dokonana przez Najemców w roku
2009 wynosi 134 907,44 z
4. Gospodarka odpadowa
- podpisano 30 nowych umów o wywóz odpadów sta ych. czna ilo umów - 1635
- systematycznie wysy ane s wezwania do zap aty do osób, które uchylaj si w dokonywaniu
terminowej p atno ci za odbiór odpadów. W 2009 r. wys ano 256 wezwa do zap aty
- po zako czeniu ka dego kwarta u przygotowywana jest analiza stopnia efektywno ci zbierania
nale no ci za odbiór odpadów przez so tysów
- rozpatrzono 24 podania od mieszka ców dotycz ce gospodarki odpadowej
- przygotowano zawiadomienia dla ka dego mieszka ca Gminy Jednoro ec informuj ce o terminach
op acania nale no ci za odbiór odpadów komunalnych
- dochody z tytu u odbioru odpadów sta ych osi gni te w 2009 roku na dzie 22.12.2008 r. wynosz
115 242,73 z

Sprawozdanie
z dzia alno ci O rodka Pomocy Spo ecznej w Jednoro cu w 2009r.
O rodek Pomocy Spo ecznej w Jednoro cu realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej i
zadania w asne. W 2009r. pomoc spo eczn obj tych by o ok. 700 rodzin. By a to pomoc finansowa, w
naturze-rzeczowa oraz praca socjalna.
Pomoc finansowa udzielana by a w formie:
- zasi ków sta ych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub ca kowicie niezdolnych do pracy, je eli
posiadany dochód by ni szy od kryterium dochodowego okre lonego w ustawie o pomocy spo ecznej, od
osób pobieraj cych zasi ki sta e op acono sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, z tej formy pomocy skorzysta o
96 osób, rodki na wyp aty zasi ków sta ych finansowane s w ca ci z bud etu pa stwa;
- zasi ków okresowych, które przyznane zosta y w szczególno ci ze wzgl du na d ugotrwa chorob ,
niepe nosprawno , bezrobocie w wysoko ci 50% ró nicy mi dzy kryterium dochodowym osoby samotnie
gospodaruj cej a dochodem tej osoby- w przypadku osoby samotnie gospodaruj cej, 50% ró nicy mi dzy

kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny- w przypadku rodziny, t form pomocy obj tych by o
189 rodzin, zadanie dotowane jest z bud etu pa stwa;
- zasi ków celowych, które zosta y przyznane w celu zaspokojenia niezb dnych potrzeb bytowych: zakup
ywno ci, leków, opa u, odzie y itp.
Inne formy pomocy, niepieni ne realizowane przez O rodek Pomocy Spo ecznej to:
- us ugi opieku cze w miejscu zamieszkania dla osób, które ze wzgl du na wiek, stan zdrowia nie s w stanie
wykona samodzielnie prac domowych, us ugi te wiadcz zatrudnione w O rodku trzy opiekunki domowe, z
tej formy pomocy korzysta o 23 osoby;
- specjalistyczne us ugi opieku cze w miejscu zamieszkania dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie
dotowane z bud etu pa stwa.
W Domu Pomocy Spo ecznej przebywaj cztery osoby z terenu naszej gminy, które wymaga y ca odobowej
opieki, a rodzina i nasz O rodek nie by y w stanie ich zapewni . Za pobyt skierowanych osób ponosimy
cz ciow odp atno , w cznej kwocie 5.299,72 z miesi cznie.
W przedszkolu, o rodkach przedszkolnych, szko ach oraz specjalnym o rodku szkolno-wychowawczym
dzieci korzystaj z do ywiania. T form pomocy obj tych jest 959 dzieci.
W ramach wieloletniego programu „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania” doposa yli my punkt
do ywiania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Jednoro cu na kwot 40.841 z .
Od miesi ca kwietnia 2006r. rozpocz y si na terenie naszej gminy prace spo ecznie u yteczne. S to prace
porz dkowe, piel gnowanie zieleni, opieka nad dzie mi oraz pomoc kuchenna do przygotowywania posi ków
dla dzieci w szko ach. Do prac zakwalifikowano 58 osób bezrobotnych, które korzysta y ze wiadcze z pomocy
spo ecznej. Wyp acone wiadczenia za wykonywanie tych prac w wysoko ci 60% zrefundowa Powiatowy
Urz d Pracy w Przasnyszu.
W miesi cu sierpniu w ramach harcerskiego programu „Pogodne Lato 2009” na dwutygodniowe kolonie w
Gorzewie wys ali my 5 dzieci z rodzin najubo szych.
Przygotowali my i zrealizowali my w 2009r. projekt systemowy „By aktywn ” w ramach PO KL
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Ogólna warto przedsi wzi cia wynosi a 129.151 z , w
tym wk ad w asny 13.560,85 z . W ramach projektu odby y si szkolenia zawodowe i wzmacniaj ce dla 14
kobiet pozostaj cych bez pracy, korzystaj cych z pomocy spo ecznej, tj. „Profesjonalny sprzedawca z obs ug
kas fiskalnych plus fakturowanie komputerowe”, szkolenie w ramach doradztwa zawodowego i konsultacje
indywidualne, trening umiej tno ci psychospo ecznych i konsultacje indywidualne, kurs „Prawo jazdy kat. B”.
Panie otrzyma y za wiadczenia i certyfikaty potwierdzaj ce zdobyte kwalifikacje.
Przygotowali my wyst pienie do Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych o
przyznanie rodków finansowych Gminie na realizacj obszaru A pilota owego programu „UCZE NA WSI” –
pomoc w zdobyciu wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne. Pozyskali my rodki finansowe dla 30
niepe nosprawnych uczniów w cznej kwocie 53.238,50 z .
O rodek Pomocy Spo ecznej zapocz tkowa ruch wolontariacki na terenie gminy Jednoro ec. W ramach
dzia alno ci wolontarystycznej 9 uczennic z LO i Publicznego Gimnazjum w Jednoro cu niesie pomoc osobom
niepe nosprawnym, starszym i samotnym z terenu naszej gminy.
W dniu 30.05.2009r. pracownicy O rodka Pomocy Spo ecznej zorganizowali w Budziskach imprez
integracyjn z okazji „Dnia Dziecka”. Na uroczysto przyby y dzieci niepe nosprawne i dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych z terenu gminy Jednoro ec. Ogó em bawi o si 150 osób. Uczestnikom zabawy wr czono
upominki. Zadbano równie o obfity pocz stunek.
W miesi cu grudniu pracownicy O rodka zorganizowali Wigili dla osób starszych, samotnych z terenu
naszej gminy. Na spotkanie zaproszono 35 osób, którym dzieci z Przedszkola Samorz dowego w Jednoro cu
przedstawi y jase ka, a pracownicy OPS przygotowali potrawy wigilijne.
O rodek Pomocy Spo ecznej realizuje nie tylko zadania z zakresu pomocy spo ecznej. Realizuje równie
dodatki mieszkaniowe i wiadczenia rodzinne. Z dodatków mieszkaniowych w 2009r. skorzysta o 23 rodziny.
Do realizacji wiadcze rodzinnych wyodr bniono komórk organizacyjn „Dzia wiadcze rodzinnych”. W
bie cym roku przyznano i wyp acono wiadczenia rodzinne dla 915 rodzin. Op acono sk adki na ubezpieczenia
spo eczne od 10 osób uprawnionych do wiadcze piel gnacyjnych oraz op acono sk adki na ubezpieczenie
zdrowotne od 3 osób pobieraj cych wiadczenia rodzinne.
Od 1 pa dziernika 2008r. O rodek Pomocy Spo ecznej realizuje zadania przewidziane w ustawie o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Z tej formy pomocy korzysta o 58 rodzin.
Oprócz wiadcze opartych na rodkach bud etowych pracownicy O rodka pomagaj rodzinom w
rozwi zywaniu trudnych spraw yciowych w ramach pracy socjalnej, m.in. udzielaj pomocy w za atwianiu
spraw urz dowych, w wype nianiu dokumentów, udzielaj wskazówek do kogo si zwróci z konkretn

spraw . Ponadto O rodek prowadzi zbiórk u ywanej odzie y, obuwia oraz sprz tu gospodarstwa domowego.
Dary trafiaj do najubo szych mieszka ców gminy.
O rodek wspó pracuje z Wójtem Gminy, Rad Gminy, Urz dem Gminy, Gminn Komisj Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urz dem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policj ,
dem, Dyrektorami Szkó , So tysami i innymi osobami w celu rozwi zywania problemów spo ecznych.
INFORMACJA Z DZIALALNO CI WÓJTA ZA 2009 R.

16. Turystyka. Oznakowano rzek Orzyc znakami wodnymi do sp ywów kajakowych i podj to
rozmowy z ko em w dkarskim w celu zbudowania postoju i wiaty. W lipcu Kurpiowska
Organizacja Turystyczna zorganizowala sp yw kajakowy rzek Orzyc.
17. Jubileusze. 19 maj w Jednoro cu obchodzono jubileusz par ma

skich z 50-letnim sta em.

Uroczysta Msza. w. by a po czona z poczestunkiem i pokazem artystycznym. 24 maj Ko o
Gospody Wiejskich w elaznej Rzadowej obchodzi o 40-lecie swojego istnienia. Uroczysto
zgromadzi a mieszka ców wsi, przedstawicieli samorz du gminnego oraz inne osoby
zaproszone.
18. Zmiany organizacyjne. W marcu utworzono Gminny Zespó Kultury i Sportu oraz Gminny Zespó
wiaty. Utworzenie oddzielnej jednostki GZKiS by o podyktowane mo liwo ciami pozyskiwania
srodków pozabud etowych na dzia alno

statutow .

19. W maju odby y si spotkania partnerskie szkó w ramach programu Socrates-Comenius w
Gimnazjum w Jednoro cu i w Szkole Podstawowej w Lipie.
20. Bardzo wa nym wydarzenie na pocz tku 2009 r. by udzia dzieci i m odzie y niepe nosprawnej w XIV
Warszawskiej Olimpiadzie M odzie y Niepe nosprwnej w Warszawie.
21. Festyny. 31 maja w Olszewce zorganizowano imprez rodzinn pod has em „Bawmy si razem”. 28
czerwca 2009r. zorganizowano „Dzie

Jednorozca”. By y to okazje aby zobaczy wyst py zarówno

lokalnych jak i przyby ych z zewn trz grup i zespo ów, wzi
ró nych potraw, obejrze wystawy, wzi

udzia w konkursach i zabawach, skosztowa

udzia w loterii.

22. Inne uroczysto ci.

TRÓJKOWA MAGISTRALA – festyn i promocja szlaku oraz przygotowanie wizyty go ci. W
pa dzierniku mia a miejsce wizyta przedstawicieli gminy Jednoro ec w Szklarskiej Porebie.
10 listopada zosta o zorganizowane uroczyste wr czenie „Statuetki Jednoro ca”Statuetk otrzyma
Pan Stanis aw Go z Lipy. Uroczysto

zosta a zorganizowana razem ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele

Ziemi Jednoro eckiej” i Publiczna Szko Podstawow im. Adama Ch tnika w Jednoro cu.
W listopadzie zosta y zorganizowane spotkania nt. dialektu kurpiowskiego z Panem Tadeuszem
Grecem oraz spotkanie poetyckie z Panem Januszem Wies awem Mikulskim z Ostro ki.W grudniu

odby o si

spotkanie integracyjne Ko a Zwi zku Emerytów i Rencistów w Jednoro cu. Pondto, 8

grudnia odby si III Walny Zjazd Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorozeckiej”

23. Sprz t multimedialny.Zainstalowanie sprz tu do wideokonferencji oraz pozyskanie sto ów i krzese do
sali konferencyjnej.Pozyskanie p askiego telewizora z ekranem ciek okrystalicznym do wietlicy

wiejskiej w Jednoro cu.
24. Zorganizowanie wspó pracy i podpisanie umowy na nauk j zyka angielskiego w gimnazjum w
roku szkolnym 2009/2010 (4 grupy po 90 godzin ka da, cznie 71 osób obj tych programem).
25. Zorganizowanie 10-dniowego obozu treningowego w Mierkach pod Olsztynkiem dla 10 dzieci z
zespo u akrobatyki sportowej Salto z Ma owidza.
26. Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu kolonijnego, dofinansowanego prze KRUS, dla 20 dzieci z
terenu naszej gminy.
27. Przed
28.

enie powierzenia funkcji dyrektora szko y w Lipie i Parciakach.

rodki przedszkolne. W o miu miejscowo ciach na terenie gminy dzia aj o rodki
przedszkolne, które zosta y utworzone w miejsce dawniej dzia aj cych przedszkoli. Dzi ki ich
funkcjonowaniu dzieci w wieku lat 3-5 mog korzysta z nauki przedszkolnej, przy minimalnych
nak adach finansowych ze strony rodziców, poniewa nauka i wy ywienie s bezp atne. Dziewi
osób znalaz o zatrudnienie jako wychowawcy. W czerwcu 2008 r. sko czy o si finansowanie
zewn trzne w ramach projektu unijnego. Od pa dziernika finansowane s z bud etu gminy. Od 1
marca 2010 r. o rodki bed finansowane przez Lokaln Grup Dzia ania „Kurpsie Razem” z
Myszy ca. W o rodkach pozosta o bardzo bogate wyposa enie zakupione w ramach rodków
unijnych.

29.

os Gminy Jednoro ec. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszka ców przez ca y rok wydawane by o
pismo G os Gminy Jednoro ec, w którym poruszane s sprawy dotycz ce lokalnych wydarze , aktualnych
i z przesz

ci. S równie rubryki rozrywkowe, poetyckie oraz praktyczne, dotycz ce za atwiania spraw w

urz dzie. „G os” wydawany jest raz na trzy miesi ce (kwartalnik) i jest bezp atny. Od gudnia 2008 r.
wydawanie kwartalnika zosta o przej te przez Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Jednoro eckiej a dzi ki
finansowaniu z Programu Integracji Spo ecznej nak ad zosta zwi kszony do 2000 egz.
30. Szkolne Stypendia Socjalne. Wyp acono drug tur edukacyjnego stypendium szkolnego na rok szkolny
2008/2009 oraz pierwsz tur na rok szkolny 2009/2010 na czn kwot 459 046,00 z .

31. Przygotowanie do reorganizacji sieci szkó . Dokonano ograniczenia ilo ci godzin w szko ach co
pozwoli o na wygenerowanie oszcz dno ci od wrze nia 2009r. Z powodu katastrofalnej sytuacji
demograficznej zwiazanej ze znikoma ilosci uczniów i duzymi kosztami utrzymania zosta a
zlikwidowana Szko a w Ma owidzu.
32. Projekt nauki j zyka angielskiego w Gimnazjum. Realizacja projektu nauki j zyka angielskiego dla
klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Jednoro cu. Pozyskano na ten cel 7 038z z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
33. Od 24 listopada do 21 grudnia trwa nabór wniosków z PROW (za po rednictwem LGD „Kurpsie
Razem” na dzia ania- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw” oraz „Odnowa wsi”.

