
Gmina Jednoro ec

Inwestycje i remonty – rok 2011



Dobudowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Jednoro ec,
ul. Mazowiecka (Gr dy)
Warto zadania 29.239,06 z brutto







Budowa linii napowietrznej
i kablowej o wietlenia ronda

i przebudowa linii napowietrznej
i budowa powi za kablowych nn

0,4 kV oraz przebudowa
infrastruktury telekomunikacyjnej

cych w kolizji z budow
ronda w miejscowo ci

Jednoro ec przy zbiegu ulic
Warszawskiej, D ugiej,

Odrodzenia, Mazowieckiej
i Placu w. Floriana

Warto zadania:
332.738,00 z brutto





Elektryka – rondo Jednoro ec





Przebudowa istniej cego
kolektora deszczowego

na odcinku od skrzy owania
do istniej cego zrzutu do rowu

wraz z odwodnieniem
nawierzchni i chodników

projektowanego skrzy owania
okr nego typu rondo

w miejscowo ci Jednoro ec
Warto zadania:

306.478,14 z brutto





„Zagospodarowanie centrum Jednoro ca”
Inwestycja realizowana z udzia em rodków PROW 2007-2013 dzia anie Odnowa i rozwój wsi – 370.223,00 z netto
przy ca kowitej warto ci inwestycji: 1.303.462,12 z brutto.
Zakres inwestycji (I etap): nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów z kostki brukowej na odcinku od ul. Zdrojowej
do wysoko ci ogrodzenia ko cio a.
Do 31.08.2012 r. zako czona zostanie ca a inwestycja, tj. zagospodarowanie pozosta ej cz ci Placu w. Floriana:
nawierzchnia placu i chodników, ziele izolacyjna, o wietlenie parkowe, renowacja figury w. Floriana, monta awek
itp.





„Zakup pojazdu do transportu odpadów komunalnych
mieciarki na potrzeby us ug komunalnych wiadczonych przez Gmin Jednoro ec”
Inwestycja realizowana z udzia em rodków PROW 2007-2013 dzia anie Odnowa

i rozwój wsi - 189.900,00 z netto przy ca kowitej warto ci inwestycji: 467.154,00 z brutto
(dodatkowo zwrot VAT-u od ca ci warto ci zadania).





„W czenie systemu komunikacyjnego miejscowo ci Jednoro ec, Stegna
i Ulatowo - Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR,
RPO WM i PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej”.
Warto zadania 1.936.301,66 z brutto.
Zakres prac: wykonanie zjazdów, chodników, muld odprowadzaj cych wod , nawierzchni asfaltowej
ulic: W.Witosa, Osiedlowej, G.Narutowicza, M. Rataja, I.Paderewskiego, W. Sikorskiego, J. Pi sudskiego,
W. Grabskiego, S. Miko ajczyka, Ksi ycowej.

ul. Osiedlowa



ul. Wincentego Witosa



ul. Wincentego Witosa
(skrzy owanie z ul. W adys awa Grabskiego)



ul. Stanis awa Miko ajczyka



ul. Józefa Pi sudskiego



ul. Macieja
Rataja



ul. Ignacego Paderewskiego



Przebudowa stanowiska
upowego b cego
w kolizji przy ulicy
I. Paderewskiego

i Osiedlowej w Jednoro cu
Warto zadania:

28.530,55 z brutto



„Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej w aglomeracji Jednoro ec”.
W sk ad inwestycji wchodzi:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy czami dla aglomeracji Jednoro ec,
- modernizacja wodoci gu grupowego „Jednoro ec”,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Jednoro cu.
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV rodowisko, zapobieganie zagro eniom, energetyka
Dzia anie 4.1 Gospodarka wodno – ciekowa
Ca kowita warto Projektu: 15 940 547,43 z brutto
Przyznana kwota dofinansowania: 8.876.295,82 z netto (dodatkowo zwrot VAT-u od ca ci warto ci zadania)

















Budowa hali widowiskowo – sportowej w Jednoro cu wraz z
cznikiem pomi dzy hal , a szko podstawow

Warto robót budowlanych: 5 662 847,07 z brutto
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1.400.000,00 z brutto







Budowa chodników i parkingu w Samorz dowym
Przedszkolu w Jednoro cu



Budowa chodników i parkingu w Samorz dowym
Przedszkolu w Jednoro cu



Remont pomieszcze w budynku Samorz dowego
Przedszkola w Jednoro cu





Remont pomieszcze piwnicznych w budynku
Urz du Gminy w Jednoro cu (system gospodarczy)









„Poprawa jako ci us ug komunalnych wiadczonych przez Gmin Jednoro ec”
W sk ad projektu wchodzi:
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Ulatowo-Pogorzel,
- budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci Jednoro ec i Olszewka,
- zakup zestawu asenizacyjnego tj. ci gnika i wozu asenizacyjnego.
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rolnego ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dzia anie: Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej
Ca kowita warto Projektu: 4.096.532,83 z brutto
Przyznana kwota dofinansowania: 2.302.656,00 z netto (dodatkowo zwrot VAT-u od ca ci warto ci zadania).









„Zagospodarowanie centrum Ulatowo - Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rolnego ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013 Dzia anie: Odnowa i rozwój wsi
Ca kowita warto Projektu: 403.195,65 z brutto
Przyznana kwota dofinansowania: 233.350,00 z netto.
Zakres projektu:
- remont pomieszcze (OSP, azienek, zaplecza kuchennego, sal wietlicowych, kot owni, magazyn paliw),
- zagospodarowanie placu wokó budynku wietlicy Wiejskiej,
- budowa placu zabaw,
- przebudowa ogrodzenia.





























„Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ulatowo-Pogorzel,
Ulatowo – S abogóra i Ulatowo – D brówka”.

Inwestycja dotowana ze rodków zwi zanych z wy czeniem z produkcji gruntów rolnych
w wysoko ci 58.000,00 z brutto przy ca kowitej warto ci zadania 148.267,47 z brutto.

Zakres inwestycji – pojedyncze utrwalenie na d . 5.645,0 m i szeroko ci 3,5  m.



Dobudowa
wietlenia

ulicznego w
miejscowo ci

Po



Wykonanie boiska sportowego
w miejscowo ci Po





„Zagospodarowanie centrum Ma owidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rolnego ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dzia anie: Odnowa i rozwój wsi
Ca kowita warto Projektu: 713.390,31 z brutto
Przyznana kwota dofinansowania: 431.839,00 z netto

Zakres Projektu:
- budowa przydomowej oczyszczalni cieków,
- zagospodarowanie terenu wokó budynku wietlicy Wiejskiej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- wykonanie ogrodzenia,
- wymiana stolarki okiennej w budynku OSP.



























Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole
Podstawowej w Olszewce – dofinansowanie 20.000 z

w ramach subwencji o wiatowej





Remont sali lekcyjnej w Publicznej Szkole
Podstawowej w elaznej Rz dowej

– dofinansowanie 80.000 z
w ramach subwencji o wiatowej



Nowe pomniki wojenne na cmentarzu parafialnym
w Jednoro cu

Mogi a
indywidualna

Jana Ja nikowskiego
-dotacja celowa Wojewody

Mazowieckiego 8.000 z



Nowe pomniki wojenne na cmentarzu parafialnym
w Jednoro cu

Mogi a
zbiorowa

7 nierzy
Wojska

Polskiego:
- dotacja celowa

Wojewody
Mazowieckiego

7.000 z
- dofinansowanie
20.000 z z Rady
Ochrony Pami ci

Walk i M cze stwa
w Warszawie



Ze rodków w asnych bud etu gminy wykonano szereg prac
zwi zanych z remontem dróg transportu rolnego poprzez

nawiezienie pospó ki wirowej w nast puj cych
miejscowo ciach:

o elazna Rz dowa
elazna Prywatna

o Dynak
o Dr ewo Nowe
o Kobylaki-Wólka
o Kobylaki-Czarzaste
o Kobylaki-Korysze
o Jednoro ec
o Stegna
o Ulatowo-S abogóra
o Olszewka

Remonty za czn kwot : 372.198,36 z brutto na odcinki 9.500,00 mb
(w tym w ramach funduszu so eckiego zrealizowano za kwot 100.448,42 z brutto).



Ze rodków w asnych bud etu gminy wykonano tak e szereg
prac zwi zanych z odnow przydro nych rowów melioracyjnych

w nast puj cych miejscowo ciach:

elazna Rz dowa
Budy Rz dowe
Dr ewo Nowe
Ulatowo-S abogóra
Ulatowo-Pogorzel

Odnowa przydro nych rowów melioracyjnych za czn kwot : 51.309,60 z brutto
na odcinku 13.000,00 mb.



W ramach funduszu so eckiego

Wymiana
stolarki
okiennej

w wietlicy
Wiejskiej
so ectwa
Obórki

Warto brutto:
8.731,92 z

brutto



W ramach funduszu so eckiego

Renowacja
przydro nej

kapliczki
w so ectwie Stegna

Warto brutto:
6.330,78 z brutto



W ramach funduszu so eckiego

Zakup zastawy sto owej do wietlicy Wiejskiej
so ectwa  Lipa.
Warto brutto: 19.658,91 z brutto

Zakup elementów wyposa enia boiska
sportowego w Ulatowie-Pogorzeli.
Warto brutto: 5.340,00 z brutto



rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu

O rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu realizuje zadania
zlecone z zakresu administracji
rz dowej i zadania w asne.
W 2011r. 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 83 osoby, rodki na wyp aty
zasi ków sta ych finansowane s w 80%
z bud etu pa stwa;

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



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 154
rodziny, zadanie dotowane jest z bud etu
pa stwa;

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



zasi ków celowych, które zosta y
przyznane w celu zaspokojenia
niezb dnych potrzeb bytowych:
zakup ywno ci, leków, opa u,
odzie y itp.

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu

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 6 osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Zadanie dotowane z bud etu
pa stwa.



W domach pomocy spo ecznej
przebywa siedem osób 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
12.496,35 z miesi cznie.

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



W przedszkolu, o rodkach
przedszkolnych, szko ach oraz
specjalnym o rodku szkolno-
wychowawczym dzieci korzystaj
z do ywiania.
W 2011r. t form pomocy obj to
1.024 dzieci.

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



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 30 osób bezrobotnych,
które korzysta y ze wiadcze z pomocy
spo ecznej. Powiatowy Urz d Pracy w
Przasnyszu zrefundowa koszt wyp aconych
wiadcze w wysoko ci 0,10 z za 1 godz.

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



Zorganizowali my wypoczynek letni dla
16 dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo: 10 dzieci przebywa o
od 07.07.2011r. do 19.07.2011r.
na koloniach w O rodku Wczasowo –
Kolonijnym „Ró a Wiatrów” w Jaros awcu,
a 6 dzieci od 29.06.2011r. do
13.07.2011r. by o uczestnikami obozu
wypoczynkowego programu „Pogodne
Lato” w Sztutowie.

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu

Przygotowali my
i zrealizowali my
w 2011r. projekt

systemowy
„By aktywn ”

w ramach
PO KL dofinansowany

z Europejskiego
Funduszu Spo ecznego.

Ogólna warto
przedsi wzi cia wynosi a
147.955,09 z , w tym

wk ad w asny
15.535,28 z .



rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu

W ramach projektu odby y
si szkolenia zawodowe i

wzmacniaj ce dla 15 kobiet
pozostaj cych bez pracy,
korzystaj cych z pomocy
spo ecznej w zakresie:

aktywnego poszukiwania
pracy, obs ugi komputera
i korzystania z internetu,

treningu umiej tno ci
psychospo ecznych,
szkolenie zawodowe

„Kucharz ma ej
gastronomii z modu em

ABC przedsi biorczo ci”.
Panie otrzyma y

za wiadczenia i certyfikaty
potwierdzaj ce zdobyte

kwalifikacje.



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.

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



W miesi cu
grudniu, jak
corocznie

organizujemy
Wigili dla

osób
starszych,
samotnych

z terenu naszej
gminy.

rodek Pomocy Spo ecznej
w Jednoro cu



Najwa niejsze wydarzenia 2011
roku z dziedziny kultury, sportu

i o wiaty



XXX Mazowieckie  Zapusty - Przegl d
Zespo ów Zapustnych w M ocku



Projekt PO KL 9.5 „Szko a Ma ych i Du ych
Liderów Spo ecznych”



Doposa enie wietlicy Wiejskiej
w Olszewce





Zaj cia w wietlicy Wiejskiej
w Ma owidzu



Zaj cia z osobami
niepe nosprawnymi



Aerobik



Zaj cia w Centrum Kszta cenia
w Jednoro cu



Gminny Przegl d Twórczo ci Artystycznej –
15 maja 2011 r.



Spotkanie integracyjne emerytów i
rencistów – 29 maja 2011 r.



Koncert chórów wielkanocnych-
29 maja 2011 r.



Festyn Rodzinny w Parciakach
6-7 maja 2011 r.



Rockowisko
Jednego Roga

4 czerwca 2011 r.



Dni Jednoro ca 4-5 czerwca 2011 r.





Festyn w Olszewce –
12 czerwca 2011 r.



Festyn Wiejski w Budach Rz dowych –
28 sierpnia 2011 r.



Trójkowa Magistrala Rowerowa –
7 czerwca 2011 r.



Polska K pa –
Biwak patriotyczny
– 25 czerwca 2011 r.





Rekonstrukcja
bitwy na Polskiej

pie
w Dr ewie

Nowym -
3 wrze nia 2011









Nowy dyrektor w gimnazjum i
szkole podstawowej



Likwidacja Szko y Podstawowej
w Po oni



Do ynki parafialne w Jednoro cu –
3 wrze nia 2011 r.



I miejsce Stowarzyszenia Ko a Gospody Wiejskich w Jednoro cu
w ogólnopolskim konkursie na „Najlepsz Potraw Tradycyjn

z Ziemniaków” – 2 pa dziernika 2011 r.



50. lecie oddania do u ytku budynku
Szko y Podstawowej w Olszewce –

22 pa dziernika 2011 r.



Publikacja
i

wydawnictwo
audio



Sport



Statuetka Jednoro ca



os Gminy Jednoro ec
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