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Szanowni Państwo
Z g o d n i e z zapi s ami u s t a wy o samorządzie gminnym przedstawiam Pań stw u R a p o rt o s t a n i e G mi n y K ol n o na koniec 2019 roku. To nie tylko streszcze nie i p o d s u m o w a n i e n a j w a ż n i e j s zych działań zaplanowanych wspólnie z Radą
Gm i n y K o l n o i S o ł t y s a m i , a z r e alizowanych dzięki współpracy i pracy sztabu
lud z i : p r a c o w n i k ó w U r z ę d u G m i n y Kolno, jednostek organizacyjnych: Gminnego
Ośr o d k a P o m o c y S p o ł e c z n e j w K olnie, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w K o l n i e i s z k ó ł , g m i n n y c h i n s t y tucji kultury: Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koź l e i G m i n n e j B i b l i o t e k i P u b l i c znej w Czerwonem oraz dzięki wielu part nerom
i prz y ja c i o ło m G mi ny K o l no.
R o k 2 0 1 9 był r oki e m i nt e n s ywnej pracy nie tylko nad realizacją inwe stycji,
ale te ż n a d pl anowani e m zadań i przygotowywaniem dokumentacji na następne
lata . W R a p or c i e z naj d ą P a ń s t w o wybrane informacje dotyczące najwa żniej szy c h o b s z a ró w f u n k c j o n o w a n i a Gminy Kolno w minionym roku. Mam nadzieję,
że l e k t u r a R a p o r t u p r z y c z y n i s i ę do pogłębienia wiedzy o Gminie i stanie się
w st ę p e m d o r o z mów o ki e r unkach jej rozwoju.
K a ż d e spoj r zeni e i każdy g ł os w dyskusji będzie ważnym czynnikiem przy szłeg o k s z t a łt o wa n i a pol i t y ki g mi ny dlatego jeszcze raz zachęcam do lektury i
do u d z i a ł u w d e b a c i e p u b l i c z n e j na temat Gminy Kolno, naszej małej ojczyzny.

Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno
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I. Informacje
o Gminie Kolno
Gmina Kolno położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie kolneńskim. Od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Grabowo i gminą Stawiski, od strony południowej z gminą Mały Płock i
gminą Zbójna, od strony zachodniej z gminą Turośl, a od strony północnej
z województwem warmińsko – mazurskim. W środkowej części obszaru
znajduje się gmina miejska Kolno. Siedzibą Gminy jest Kolno. Powierzchnia gminy wynosi 28 213 ha, co stanowi 30% powierzchni powiatu i 1,4%
powierzchni województwa podlaskiego.
Gmina Kolno powstała na mocy rozporządzenia rady ministrów z 02
grudnia 1991 roku, zgodnie, z którym z dotychczasowej Gminy Kolno utworzono dwie odrębne gminy: Gminę Kolno na obszarze miasta Kolno
i Gminę Kolno z siedzibą władz w mieście Kolnie, w skład której weszły
obszary 45 okolicznych wsi. Jako nowa jednostka samorządu terytorialnego Gmina Kolno zaczęła funkcjonować z dniem 01 stycznia 1992 roku.

Mapa gminy Kolno - źródło Wikipedia

Gmina Kolno (kolor czerwony) w powiecie kolneńskim w województwie podlaskim
(na podstawie danych z http://maps.geoportal.gov.pl/) - źródło Wikipedia
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Władze Gminy Kolno:
I. Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski
II. Rada Gminy Kolno w skład której wchodzi 15 radnych.
- Przewodniczącym Rady Gminy Kolno VIII kadencji jest Anastazy Jan Kalinowski.
- Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno pełni Jan Pieklik.
Przy Radzie Gminy Kolno w 2019 r. funkcjonowały następujące komisje:
1. Komisja Rewizyjna w składzie: Kazimierz Kowalewski - Przewodniczący, Tadeusz Połomski – Zastępca Przewodniczącego, Grzegorz Okurowski
2. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie: Grzegorz Okurowski - Przewodniczący, Jerzy Samul – Zastępca Przewodniczącego,
Bogusława Sekścińska, Jan Stanisław Pieklik,
Edward Murawski, Tadeusz Chludziński, Marek Baczewski
3. Komisja Praworządności, Oświaty i Spraw Społecznych w składzie: Henryk Hermanowski - Przewodniczący, Bogusława Narowska – Zastępca Przewodniczącego, Małgorzata Chrostowska, Jerzy Kołdys, Krystian Borawski, Kazimierz Kowalewski, Grzegorz
Okurowski
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Małgorzata Chrostowska - Przewodniczący, Marek Baczewski – Zastępca Przewodniczącego, Tadeusz Chludziński, Edward
Murawski
Jednostki pomocnicze Gminy Kolno - sołectwa
W Gminie Kolno funkcjonuje 45 sołectw. W 2019 r. przeprowadzone zostały wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich. Zmiana Sołtysa nastąpiła w 9 sołectwach, w pozostałych mieszkańcy ponownie wybrali osoby dotychczas pełniące te funkcje.
Sołectwa Gminy Kolno: Bialiki, Borkowo, Brzózki, Brzozowo, Czernice, Czerwone, Danowo, Filipki Duże, Filipki Małe, Górszczyzna, Gromadzyn Wykno, Gietki, Górskie, Glinki,
Janowo, Kossaki, Kolimagi, Kiełcze Kopki, Kowalewo, Koziki - Olszyny, Kumelsk, Kozioł,
Lachowo, Łosewo, Niksowizna, Obiedzino, Okurowo, Pachuczyn, Rupin, Rydzewo - Świątki, Stary Gromadzyn, Stare Kiełcze, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Tyszki Łabno, Tyszki
Wądołowo, Wincenta, Waszki, Wykowo, Wścieklice, Wszebory, Zabiele Zakaleń, Zabiele,
Zaskrodzie, Żebry
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Struktura organizacyjna
Urzędu Gminy Kolno

Szczegółowe dane na temat struktury Urzędu Gminy Kolno i poszczególnych
referatów określone są w
Zarządzeniu nr 10/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie
nadania dla Urzędu Gminy
Kolno Regulaminu Organizacyjnego
Zgodnie z zapisami w dokumencie suma etatów w
Urzędzie Gminy Kolno wynosi 40,25, ale nie wszystkie
etaty były obsadzone, np.
ujęty w strukturze organizacyjnej etat Zastępcy Wójta
Gminy Kolno nie był obsadzony w 2019 r.

Jednostki organizacyjne Gminy Kolno funkcjonujące w 2019 r.
GMINNY OŚR O D E K P O M O C Y
SP OŁEC ZN E J W KOL N I E

S ZKO Ł A P O D S TAWOWA
W L AC H OW I E

S ZKO Ł A P O D S TAWOWA
I M . MA R S Z A Ł K A J Ó Z E FA
P IŁS U dS K IE G O W C ZE R WO N E M

ZESPÓŁ OBS ŁU G I P L ACÓW E K
OŚWIATOW YC H W KO L N I E

S ZKO Ł A P O D S TAWOWA
W Z A B I E LU

S Z KO Ł A P O D S TAWOWA I M .
PA P I E Ż A J A N A PAW Ł A I I
W B O R KOW I E

S ZKO Ł A P O D S TAWOWA
W ZAKSRODZIU

S ZKO Ł A P O D S TAWOWA
I M . K A R DYN A Ł A S T E FA N A
W YS Z YŃ S K IE G O W JAN OW IE

GMINNA BIBL I OT E K A P U B L I C Z N A
W C ZER WON EM

CENTRUM KULT U RY G M I NY KO L N O
W KOŹ L E
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S ZKO Ł A P O D S TAWOWA I M .
ORŁ A B IAŁE G O W W YKOW IE

W 2 0 1 9 R . Z A KO Ń C Z YŁO
DZIAŁALNOŚĆ GIMNAZJUM W
L AC H OW IE

Mieszkańcy
Gminy Kolno
L i c z b a s t a ł yc h i czasow ych
m i e s z k a ń ców Gminy Kolno,
we d ł u g d a nych Ur zędu Gminy
K o ln o n a d z i e ń 31.12.2019r. w yn os i ł a - 8748 z czego 4378 to
k ob i e t y, a 4370 - mężcz y ź n i .
W 2 0 1 9 r. d z i ewcz ynk i pojawiły
si ę n a ś w ie c i e w 22 mi ej sco wo ś c i a c h p r z y cz y najwięcej
u ro d z i ł o s i ę i ch w Zabielu - 5.
Ch ł o p c y u ro d zen i w 2019 r. z are j e s t rowan i zo sta l i w 28 mi ejs cowo ś c i a c h , a najwięcej - po 9
w C ze r wo n e m i Zabielu.
Z ze s t aw ie n i a mi esz k a ń ców po szc ze g ó l nych so łec t w w y n i k a ,
że w 2019 r. ich l i cz ba w po równ a n i u z 2018 r. w z ro sł a n a j ba rd z i e j w B i a l i k ach - o 10.

W 2019 roku Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski wręczał
medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom z gminy Kolno. To
pierwsza tego typu uroczystość w naszej gminie.

Liczba urodzeń w Gminie Kolno:

Liczba zgonów w Gminie Kolno:

W 2 0 1 9 r. d wóm osobom Wójt
Gm i ny K o l n o gratu l owa ł u ko ńc zen ia 100 u ro dz i n

Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Kolno:
Jednostki OSP: OSP Borkowo, OSP Czerwone, OSP Janowo, OSP Kumelsk, OSP Lachowo,
OSP Stary Gromadzyn, OSP Wykowo, OSP Zabiele, OSP Zaskrodzie
Stowarzyszenia: Stowarzyszenie KaFCuki,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja“,
Kluby Sportowe: UKS „Arkadia“ Lachowo, UKS Sprint Zabiele, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i wpisany do rejestru w 2019 r. UKS „Bielik“ z Wykowa
Koła z Gminy Kolno wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich:
- w 2018 r.: KGW w Borkowie, KGW w Bialikach, KGW w Czerwonem, KGW w Janowie,
KGW w Zaskrodziu, KGW w Wykowie, KGW w Kossakach, KGW w Wincencie, KGW w Zabielu, KGW „Kreatywne Babeczki“ w Kumelsku
- w 2019 r.: KGW w Czerwonem i KGW w Tyszkach - Łabno.
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Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach:
SOŁECTWO
Bialiki
Borkowo
Brzózki
Brzozowo
Czernice
Czerwone
Danowo
Filipki Duże
Filipki Małe
Górszczyzna
Gromadzyn Wykno
Gietki
Górskie
Glinki
Janowo
Kossaki
Kolimagi
Kiełcze Kopki
Kowalewo
Koziki- Olszyny
Kumelsk
Kozioł
Lachowo
Łosewo
Niksowizna
Obiedzino
Okurowo
Pachuczyn
Rupin
Rydzewo- Świątki
Stary Gromadzyn
Stare Kiełcze
Truszki Patory
Truszki Zalesie
Tyszki Łabno
Tyszki Wądołowo
Wincenta
Waszki
Wykowo
Wścieklice
Wszebory
Zabiele Zakaleń
Zabiele
Zaskrodzie
Żebry
Ogółem
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Liczba
mieszkańców
(2018r)
197
742
71
144
77
979
132
84
57
71
74
175
100
185
489
110
83
112
135
119
216
302
468
97
106
129
113
57
167
118
281
143
81
73
82
87
239
153
175
126
82
228
720
354
44
8777

Liczba
mieszkańców
(2019r)
207
743
70
139
78
970
135
86
57
70
74
176
99
184
482
107
82
113
131
119
218
302
464
98
109
129
111
59
165
118
281
142
85
70
83
85
242
151
169
126
77
243
702
350
47
8748

Gospodarstwa
rolne i podmioty
gospodarcze w
Gminie Kolno

Gmina Kolno to gmina typowo
rolnicza
Na terenie gminy Kolno dominują użytki rolne o średniej jakości gleb. Grunty orne
oraz użytki zielone zajmują
73% powierzchni gminy. Lasy
zaś 21% powierzchni gminy.
Największe kompleksy leśne
znajdują się w zachodniej części gminy w sąsiedztwie doliny
Pisy. W gminie Kolno znajduje
się najwięcej gospodarstw rolnych nastawionych na chów
bydła. Niektóre z nich wyróżniają się wielkością, czy stopniem rozwoju i zdobywają wysokie miejsca w branzowych
konkursach. Ze względu na
strukturę uzytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie
w dalszym ciągu wiązała się z
rozwojem rolnictwa. Z drugiej
strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji
usługowych, produkcyjnych i
rekreacyjnych.

Państwo Milena i Kamil Chodniccy z Kumelska odbierają
z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy gratulacje w związku
ze zdobyciem tytułu Wicemistrza Krajowego Agroligi 2018
fot. Kancelaria Prezydenta RP

Podmioty gospodarcze w Gminie Kolno
Zakładanie i prowadzenie, zawieszanie i wznawainie, zamykanie i wykreślanie działalności
gospodarczej wymaga wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z raportów dotyczących przedsiębiorców działających na terenie gminy Kolno
wynika, że ilość wpisów o statusie innym niż
wykreślony dla głównego miejsca wykonywania działalności w naszej gminie to 244,
natomiast z uwagi na miejsce zamieszkania
przedsiębiorcy (bez wykreślonych) - 269. Z
raportu mówiącego o liczbie przedsiębiorców ze względu na płeć wynika, że w gminie
Kolno kobiet prowadzących działalność jest
blisko trzy razy mniej niż mężczyzn. Najmłodszy zarejestrowany przedsiębiorca ma 22 lata,
najstarszy - 90. Liczba prawidłowo złożonych i
przetworzonych wniosków do CEIDG w Urzędzie Gminy Kolno w roku 2019 wzrosła o 84 w
porównaniu do roku 2018. (patrz tabelki poniżej)

W c ze r wcu 2 01 9 r. w B elwede r ze o d by ł o się podsumowanie
ko n k u r s u AgroLiga 2018. Tytuł
Wi ce m i s t r z a K rajowego zdobyli
Pa ńs t wo M i l e na i K am il Chodn i cc y z Ku m elsk a, a w st yczniu
202 0 r. W u rocz ys toś ci uczes tn ic z y ł m . i n. J ózef B ogdan Wiś n i ews k i Wó j t G miny Kolno. W
s t yc z n i u 2 0 2 0 r. Prez ydent RP
o dw i e d zi ł g os podar s t wo Pań s t wa Cho d n i c k ich.
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II. Finanse
i inwestycje
Budżet Gminy Kolno na rok 2019 uchwalony został na sesji Rady
Gminy uchwałą Nr III/10/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku i wynosił po stronie dochodów 41 550 606,00 zł, a po stronie wydatków 42 753 097,00 zł.
W 2019 roku dokonano 35 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:
- 10 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 25 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.
Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego dochody zaplanowane w budżecie na 2019 rok to kwota 46 936 443,52 zł, natomiast
wykonanie 47 377 018,71 zł. Kwota ta stanowi 100,94 % zaplanowanych
dochodów ogółem.
Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8 613 606,01 zł,
z której wydatkowano 8 459 686,88 zł, w tym ze środków na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i
3 - 5 599 057,64 zł. Wydatki majątkowe stanowią 98,21 % planu.
Po dokonanych zmianach razem wydatki zaplanowane w budżecie
na 2019 rok to kwota 48 660 250,58 zł, zaś wykonanie 46 477 392,60 zł,
kwota ta stanowi 95,51 % planu.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2019 -2027
uchwalona została Uchwałą Nr III/9/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r. W 2019 r dokonano ośmiu zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej uchwałami Rady Gminy Kolno.
Szczegółowe informacje na temat m.in. wykonania budżetu gminy
zawarte są w Zarządzeniu NR 189/20 Wójta Gminy Kolno z dnia 24 marca
2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Kolno za 2019 r.
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DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2014 - 2019
W VII kadencji w latach 2014 - 2018, kiedy funkcję Wójta Gminy Kolno pełnił obecnie urzędujący Józef Bogdan Wiśniewski zadłużenie Gminy Kolno zmalało o 1 715 917,48 zł. W roku 2019
- pierwszym roku VIII kadencji , poziom zadłużenia zmalał w porównaniu do roku 2018 o kolejny
1 601 021, 14 zł . Dochody i wydatki natomiast z roku na rok były coraz wyższe. Wzrósł też poziom wydatków inwestycyjnych do rekordowego poziomu 18,2 % w roku 2019.

3 316 938,62 zł
o taką kwotę zmniejszył
się poziom zadłużenia
Gminy Kolno
w latach 2014 - 2019
przy ciągłym
realizowaniu inwestycji
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Zobowiązania finansowe Gminy Kolno na dzień 31.XII.2019 r. wyniosły ogółem: 6 000 258,85 zł w tym:
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe – 4 975 200,00 zł,
2. Poręczenia i gwarancje – 0.00 zł,
3. Zobowiązania niewymagalne - 1 025 058,85 zł, z czego:
- zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2019 r. – 984 811,84 zł
- zobowiązania wynikające z faktur, których termin płatności upływa w 2020 r. 40 247,01 zł.

Podstawowe wskaźniki:

• Udział dochodów własnych wraz z udzialami z PIT i CIT do dochodów ogółem za
2019 r:
8 792 608,35 zł/47 377 018,71 = 18,56 %
• Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2019 r:
8 459 686,88 zł/46 477 392,60 zł = 18,20 %
• Zadłużenie ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.:
4 975 200,00 zł
• Poziom wolnych środków za 2019 r. – 3 776 499,17 zł.
I Wykonanie dochodów za 2019 r. – 47 377 018,71 zł w tym:
1. Udziały w PIT i CIT - 3 254 411,88 zł,
2. Subwencje – 17 702 949,00 zł,
3. Dotacje celowe na zadania zlecone – 14 287 475,86 zł,
4. Dotacje celowe na zadania własne – 959 234,53 zł,
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 4 665 687,75 zł,
6. Dochody własne – 5 538 196,47 zł,
7. Środki z Funduszu Pracy – 219 982,77 zł,
8. Środki pozyskane z innych źródeł – 749 080,45 zł.
II Wykonanie wydatków za 2019 r na dzień 31.12.2019 r. - 46 477 392,60 zł
III Nadwyżka budżetu – 899 626,11 zł
IV Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu – 4 745 309,23 zł
V Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 43 500,01 zł

Wp ł y w n a b udżet G miny Kolno mają
rów n i e ż z a l e głości podatników, które
o d 2 0 1 8 r. w zrosły o znaczącą k wotę
p o n ad 2 3 t ys. zł w pr z ypadku podatków z a o d p ady komunalne. Wzrosła
te ż l i c z b a p oz ycji i k wota zaległości
jeś l i c ho d zi o podat k i od os ób fiz yc znyc h . Z m a l a ł a za to zaległoś ć za ś ro dk i t ra ns p o r towe.
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Zaległości podatkowe podatników

Wydatki inwestycyjne
w Gminie Kolno

13

Zadania inwestycyjne w Gminie Kolno w 2019 r.

14

15

16

Na j wa żni e j sz y m zadaniem inwes t yc yjnym z realizowanym w 2019 r. była roz b udowa S zko ł y Pods t awowej w L achowie. Na to z ad an ie G min a Ko ln o poz ysk a ł a d o fin a ns owani e w k wocie 1 4 9 8 9 2 6,58 z ł z R egio n aln eg o Pro gramu O p erac y j ne g o
Wo j ewó d zt wa Podlas k iego na lat a 2014- 2020. W ramac h pro jektu p t. „Wz rost d o s tęp n o ści d o w ys ok iej jakoś ci infrastru ktu r y pr zed sz ko ln ej w G min ie Ko ln o” p r z y
Sz ko l e Po d s t awowej w Lachowie d o bu d owan o p r zed sz ko le n a 50 miejsc, g d z i e
m i e ś c i s i ę te ż m.in. stołówk a i kuchnia.
Kol e j ne i sto t n e inwes t ycje z dofin an sowan iem z zewn ątr z to b u d owa O t wa r te j
Stre f y Akt y w n oś ci w Koźle ( r ządow y p ro gram), p r zeb u d owa świetlic y w Wi nce nc ie ( R P O W P na lat a 2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) o raz prace pr z yg o towawc ze d o inwest yc j i d ro g ow yc h w B r zózk ach i Tyszk ach Wądołowo (Funduszu D róg S amor ządow ych )
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie
Inwestycja zrealizowana w ramach projektu pt. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości
infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno” dofinansowanym z RPO WP. Kwota dofinansowania to 1 498 926,58 zł. Inwestycję zrealizowała firma KolBud. Od 2020 r. w dobudowanym budynku funkcjonuje pierwsze w gminie Kolno Publiczne Przedszkole w
Lachowie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie

Widok Szkoły Podstawowej w Lachowie po zakończeniu realziacji inwestycji
fot. Maciej Nowakowski Fundacja Zapomniane Podlasie
18

Przebudowa świetlicy w Wincencie
Inwestycja zrealizowana w ramach projektu pt. „Nadanie nowych funkcji społecznych
dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej” na który Gmina Kolno pozyskała 655 999,97 zł dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dawna remiza w Wincnecie - stan przed rozpoczeciem remontu

Budynek w Wincencie po przebudowie słuzy loklanej społeczności
fot. Maciej Nowakowski Fundacja Zapomniane Podlasie
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Otwarta Strefa Aktywności w Koźle
Na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Koźle nad Pisą Gmina Kolno zdobyła 70 tys.
zł dofinansowania w ramach pierwszej edycji rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA)

Uroczyste oddanie do użytku OSA w Koźle - czerwiec 2019 r.

Dotacja na drogę powiatową
Inwestycje zrealizowane w 2019 r. to nie tylko te, na które Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie, to również takie, które zostały dofinansowane z budżetu Gminy Kolno.
Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Janowo - Łosewo - Niksowizna była
możliwa dzięki współpracy i dotacji w kwocie 500 tys. zł , którą Gmina Kolno przekazała
Powiatowi Kolneńskiemu.

Przebudowa drogi powiatowej Janowo - Łosewo - Niksowizna
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Inwestycje drogowe
Poprawa infrastruktury drogowej to priorytet w działaniach władz Gminy Kolno. W 2019
r. Gmina Kolno w pierwszym naborze do Funduszu Dróg Samorządowych pozyskała dotacje na przebudowę dróg w Tyszkach Wądołowo i Brzózkach. Umowy na realizację tych
inwestycji podpisane zostały 5 listopada 2019 r. Koszt przebudowy i rozbudowy drogi
we wsi Tyszki Wądołowo to 394 543,59 zł, a drogi we wsi Brzózki – 644 308,28 zł. Dofinansowanie z FDS na realizację obu drogowych projektów wyniesie 613 290, 37 zł, i
pokryje 60 proc. wartości inwestycji. Prace rozpoczęte w 2019 r. zakończyć się mają w
lipcu 2020 r.
W kolejnym naborze do Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. Gmina Kolno złożyła
wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w 6 miejscowościach.

613 290, 37 zł
z Funduszu
Dróg Samorządowych
pozyskała Gmina Kolno
na przebudowę dróg w
Brzózkach
i Tyszkach Wądołowo
Droga w Tyszkach Wądołowo przed remontem

W 2019 r. w Gmina Kolno po raz pierwszy zrealizowała inwestycję drogową polegającą
na budowie drogi z kostki brukowej. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno wykonali taką drogę w miejscowości Bialiki. Do realizacji tej inwestycji
wykorzystanych zostało ok. 1120 metrów kwadratowych kostki brukowe.

Budowa drogi z kostki brukowej w miejsowości Bialiki
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Fundusz sołecki w Gminie Kolno w 2019 r.
	������������������������������������������������������������������������������
Fundusz sołecki w Gminie Kolno na stałe wprowadzony został w 2015 r. Wójt Gminy Kolno i ówczesna Rada Gminy Kolno podjęły decyzje o jego wyodrębnieniu, by to
mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli decydować o kierunku rozwoju sołectwa
czy zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb jego mieszkańców. Od 2016 r. rozpoczęła się
procedura zgłaszania i realizowania zadań w ramach funduszu sołeckiego. Co roku we
wrześniu odbywają się spotkania w poszczególnych sołectwach w trakcie których zapada decyzja o tym, na co przeznaczone zostaną pieniądze w sołectwie. W większości
tych spotkań udział bierze Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, by rozmawiać z
mieszkańcami na temat funduszu i spraw bieżących. Dodatkowym walorem tego mechanizmu jest fakt, że po prawidłowym wykorzystaniu pieniędzy w ramach funduszu
sołeckiego Wójt Gminy Kolno występuje z wnioskiem do Wojewody o zwrot z budżetu
państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w gminie, która składa się z 45 sołectw to
duże wyzwanie, nawet jeśli nie w każdym z nich zaplanowano jakieś działania. W planie
na 2019 r. funduszu sołeckiego nie uwzględniono w miejscowościach: Brzozowo, Brzózki, Danowo, Kolimagi, Kossaki, Kozioł, Lachowo, Rupin i Żebry. Wynika to z faktu, że
W sprawnej realizacji zadań z funduszu sołeckiego niezbędna jest dobra współpraca Wójta, z radnymi, sołtysami, mieszkańcami sołectw i pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej. Do tego, by własnymi siłami wykonać większość zadań potrzebni
są ludzie oraz odpowiedni sprzęt. Znaczącą liczbę inwestycji wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno. Pracują z wykorzystaniem sprzętu z
gminnego parku maszyn, który z roku na rok się powiększa o kolejne niezbędne maszyny i narzędzie. W 2019 r. do gminneog parku maszyn zakupione zostały:
- równiarka,
- ciągnik rolniczy Case oraz wyposażenie do niego - ładowacz i łyżka,
- przyczepa ciężarowa,
- koparka Mecalac .
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Żwirowanie dróg, utwardzanie poboczy
Każdego roku najwięcej zadań w ramach funduszu sołeckiego dotyczy inwestycji związanych z wytyczaniem i żwirowaniem dróg oraz utwardzaniem poboczy. W 2019 r. tego
typu działania zrealizowane zostały w 21 miejscowościach: Bialiki, Borkowo, Czerwone,
Czernice, Gietki, Górskie, Górszczyzna, Kiełcze Kopki, Koziki Olszyny, Kowalewo, Okurowo, Pachuczyn, Obiedzino, Stare Kiełcze, Stary Gromadzyn, Truszki Zalesie, Tyszki Łabno,
Waszki, Wszebory, Zabiele i Zaskrodzie.

Utwardzanie poboczy drogi gminnej w miejscowości Kiełcze Kopki

Żwirowanie dróg dojazowych do pól przy wsparciu mieszkańców Borkowa

Zakupiona w 2019 r. równiarka wykorzystywana jest nie tylko do zadań z funduszu sołeckiego
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4 097 metrów sześciennych
żwiru
o wartości 177887,64 zł
zostało wykorzystanego na
zadania w ramach funduszu
sołeckiego w 2019 r.

Utwardzanie poboczy w miejscowości Tyszki Łabno

Utwardzanie poboczy w miejscowości Zabiele Przymiarki
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Ok. 1700 metrów kwadratowych
kostki brukowej
zostało wykorzystanej do zadań
w ramach funduszu sołeckiego
w 2019 r.

Place zabaw w ramach funduszu sołeckiego
W grudniu 2019 r. w miejscowościach w Wincenta, Okurowo, Rupin i Łosewo zamotnowane zostały elementy placów zabaw w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego
na 2019 i 2018 r. na wcześniej przygotowanych do tego terenach.

Remonty gminnych budynków
W ramach funduszu sołeckiego w 2019
r. wykonane zostało m.in. zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji budynku w Zaskrodziu - na zdjęciu
obok.
Remont budynku przeprowadzono również w Rydzewie.
Wykonana została też została dokumentacja techniczna na remont budynku
po byłym skupie mleka w miejscowości
Niksowizna
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III. Stan mienia
komunalnego
Mienie komunalne Gminy Kolno to m.in. działki, drogi gminne, sieć
wodociągowa, środki transportu, budynki komunalne. Ponadto Gmina
jest akcjonariuszem spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży,
w której posiada akcje o wartości 5 000 zł.
Stan mienia komunalnego w 2019 r. zmienił się w stosunku do roku
2018 głównie z uwagi na nabycie i dzierżawę działek. W 2018 r. na mienie
komunalne Gminy Kolno składało się 1713 działek o łącznej powierzchni
549,2147 ha, a w 2019 r. już 1724 działek o łącznej powierzchni 551,4431
ha. Największą działką zakupioną w 2019 r. jest działka z zabudowaniami
w Lachowie o powierzchni 1,7 ha na zagospodarowanie której władze
gminy mają już dalekosiężne plany.
Na stan mienia komunalnego
wpływ mają też realizowane inwestycje i remonty. Władze Gminy Kolno
dokładają wszelkich starań, by drogi, ale też szkoły, budynki instytucji
kultury czy wiejskie świetlice były w jak najlepszym stanie.
W 2019 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie
1 075 227,40 zł, z czego:
- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 28
828,63 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich - 4 274,06 zł,
- wpłat ze sprzedaży składników majątkowych - 43 500,01 zł,
- w oświacie z wpłat dotyczących czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań w wysokości 27 686,09 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 16 562,89 zł
- opłata eksploatacyjna – 2 110,73 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 952 264,99 zł.
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W roku 2019 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Nabycie działki nr 69 o pow. 1,7 ha w miejscowości Lachowo wraz z 5 budynkami (4 gospodarcze
murowany, 1 mieszkalny drewniany ) wraz ze studnią za cenę 215.200,00 zł (akt notarialny Rep A nr
3154/2019 z dn. 22.08.2019 r.). Działka przy kościele i świetlicy wiejskiej na cele publiczne (plac zabaw,
targowisko).
2. Nieodpłatne nabycie działki w Zabielu Nr 25/2 o pow. 0,453 m2 oraz 56/2 o pow. 0,0233 m2 położonej
w Zabielu pod drogę gminną wewnętrzną – Akt Notarialny nr 4809/2019 z dnia 23.12.2019r.
3. Nabycie działki 92/4 o pow. 0,0105 ha w m. Wincenta za kwotę 1590 zł pod poszerzenie drogi gminnej
nr 218.
4. Nabycie działki nr 76/1 o pow. 0,0112 ha w m. Wszebory za kwotę 1741,00 zł pod poszerzenie drogi
gminnej.
5. Nabycie działki nr 25/1 o pow. 0,0049 ha w m. Rydzewo Świątki za kwotę 723,00 zł na poszerzenie drogi
gminnej.
6. Nabycie nieruchomości nr 76/2 o pow. 0,0069 ha w m. Danowo za kwotę 650,00 zł pod poszerzenie
drogi gminnej.
7. Nabycie nieruchomości w m. Rupin nr 123/1 o pow. 0,0114 ha za kwotę 950,00 zł pod poszerzenie drogi
gminnej.
8. Nabycie nieruchomości w m. Zaskrodzie Nr 227/4 o pow. 0,0024 ha za kwotę 179 zł, działki nr 228/5
o pow. 0,0041 ha za kwotę 306,00 zł oraz działki nr 246/7 o pow. 0,0007 ha za kwotę 52,00 zł na
poszerzenie drogi gminnej.
9. W 2019 roku nastąpiło przejęcie działki nr 419 o pow. 1,1425 ha w m. Brzozowo decyzją Starosty
Kolneńskiego nr GN.6824.1.2019 z dnia 16.04.2019r. (droga)
10. W 2019 roku nastąpiła zamiana działki nr 665/2 na działkę nr 86/9w w Borkowie za kwotę 12.847,00 zł,
oraz zamiana działki nr 665/3 na dz. Nr 86/6 w Borkowie na kwotę 4.003,00 zł
11. W 2019 roku nastąpiło przejęcie działek w Łosewie zgodnie z decyzjami podziałowymi Wójta Gminy
Kolno:
᠆ RG.6831.3.1.2019.ES z dn. 15.01.2019 r. przejęcie działki nr 36/1 o pow. 0,0022 ha za kwotę 183 zł,
᠆ RG.6831.3.2.2019.ES z dn. 15.01.2019 r. przejęcie działki 10/3 o pow. 0,0067 ha za kwotę 558 zł,
᠆ RG.6831.3.3.2019.ES z dn. 15.01.2019 r. przejęcie działki nr 46/1 o pow. 0,0042 ha za kwotę 350 zł, RG.6831.3.4.2019.ES z dn. 15.01.2019 r. przejęcie działek nr 9/1 o pow. 0,0086 ha za kwotę 694 zł, oraz dz.
12/1 o pow. 0,0049 ha za kwotę 704 zł,
᠆ RG.6831.3.5.2019.ES z dn.15.01.2019 r. przejęcie działki 8/1 o pow. 0,0230 ha za kwotę 3 121 zł,
᠆ RG.6831.3.6.2019.ES z dn. 21.01.2019 r. przejęcie działki 35/1 o pow. 0,0025 ha za kwotę 208 zł
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Działka z zabudowaniami w Lachowie została zakupiona w 2019 r.

Ponadto w 2019 r.:
- przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Stary Gromadzyn o długości 48 mb
ze środków własnych Gminy Kolno.
- zakończono i oddano do użytku wykonanie 80 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, w wyniku czego zwiększono objętość oczyszczonych ścieków o 25 294 m3/rok .
- wykonano przebudowę byłej remizy OSP na świetlicę wiejską w Wincencie. Zmodernizowano pomieszczenia, wykonano łazienki oraz pomieszczenie socjalne. Inwestycja ta
była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- wybudowano i oddano do użytku nowe przedszkole gdzie wykonano dwie sale dla 50
przedszkolaków, nową kuchnię do przygotowywania posiłków oraz stołówkę dla dzieci. Wyremontowano i zagospodarowano plac przed przedszkolem oraz zamontowano
nowy piec co. Inwestycja została wykonana w ramach dofinansowania w ramach RPOWP
na lata 2014-2020.
- 03.09.2019 roku zakończono procedurę przejęcia byłej zlewni mleka w Okurowie. W
ewidencji gruntów i budynków ujawniono jako samoistne posiadanie na rzecz Gminy
Kolno działki nr 9/2 o pow. 0,14 ha położonej we wsi Okurowo.
- zakończono III etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zabielu
- wykonano częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
- decyzją Nr RG.6844.1.2019 z dnia 23.08.2019 r. wygaszono trwały zarząd nieruchomość
Nr 83/74 o pow. 0,8476 ha oddaną dla Urzędu Gminy w Kolnie.
Szczegółowe informacje na temat stanu mienia komunalnego Gminy Kolno w 2019 r.
stanowi Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 189/20 Wójta Gminy Kolno z dnia 24 marca
2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Kolno za 2019 r.
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Stan ewidencji nieruchomości
	�������������������������������������������������������������������������������
Z 1724 działek o łącznej powierzchni 551,4431 ha składających się na mienie komunalne Gminy Kolno na koniec 2019 roku: - własność stanowi 540,3445 ha, - w użytkowaniu wieczystym znajdują się 4 działki o powierzchni 1,05 ha, - w trwałym zarządzie
jest 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 10,0486 ha, - w dzierżawę oddanych jest 9
działek o powierzchni 6,4030 ha.
Tabela - Wykaz gruntów Gminy Kolno ( z wyłączeniem gruntów oddanych w trwały zarząd i użytkowanie
wieczyste).

Tabela - Wykaz gruntów Gminy Kolno przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Kolno nie posiadającym osobowości
prawnej i opłat rocznych
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Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
	�����������������������������������������������������������������������������
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa Uchwała nr XIII/80/16 Rady Gminy Kolno z dnia 9 lutego
2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Kolno na lata 2016 - 2021. W uchwale ujęte jest, że na zasób mieszkaniowy gminy
składa się z 8 lokali o łącznej powierzchni 591,65 m. kwadratowych (patrz tabela poniżej).
Zgodnie z zapisami uchwały nie przewiduje się nabywania i budowy nowych lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne i na cele związane ze stosunkiem pracy.
Wspomniana uchwała określa też zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasady polityki czynszowej i warunki obniżania
czynszu.
Stawkę czynszu ustala Wójt Gminy Kolno w drodze zarządzenia , za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość
użytkową.
W 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy Kolno się nie zmienił.

tabela i fragment uchwały Nr XIII/80/16 Rady Gminy Kolno
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Drogi gminne
Na terenie Gminy Kolno mamy 107,834 km dróg gminnych, w tym dróg o nawierzchni
twardej ulepszonej (bruk, asfalt i kostka) - 61,422 km oraz 579,77 km dróg wewnętrznych
Poprawa stanu jakości dróg gminnych to priorytet w działaniach i planach władz
Gminy Kolno. Dlatego co roku prowadzone są inwestycje w tym zakresie (patrz str. 1225). Wójt Gminy Kolno dokłada wszelkich starań, by na remont dróg gminnych pozyskiwać środki zewnętrzne (patrz str.21) Do tego, by daną drogę remontować niezbędna
jest dokumentacja techniczna. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej wraz z przebudową zjazdów w m. Czerwone oraz dokumentację techniczną na przebudowę dróg: Lachowo - Kossaki, Kozioł - Szablaki, Bialiki - Czerwone,
Łosewo, Wścieklice, Janowo, Truszki Patory, Glinki, Stary Gromadzyn, Rupin, Kumelsk.
Wykonano podziały nieruchomości pod drogę w miejscowości Czerwone, Kozioł i Janowo. Wznowiono punkty graniczne i wytyczono drogi w Kozikach, Okurowie, Truszkach
Zalesiu, Waszkach i Koźle. Ważnym zadaniem gminy jest też dbanie o bieżące utrzymanie dróg gminnych. W 2019 r. po raz pierwszy gminna skrapiarka wykorzystana została
do uzupełniania ubytków w nawierzchniach dróg.

Od kilku lat Gmina Kolno konsekwentnie porządkuje kwestie związane z drogami gminnymi poprzez ich wytyczanie i wznawianie punktów granicznych

W 2019 r. po raz pierwszy nowa gminna skrapiarka była używana do uzupełniania ubytków w drogach gminnych
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IV Gospodarka
przestrzenna
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
wyznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument planistyczny obejmujący obszar całej gminy. Obowiązującym dokumentem jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolno, przyjęte uchwałą nr XXVII/184/02 Rady Gminy Kolno z dnia 28 czerwca 2002r., zmienione uchwałą Nr XXVIII/202/06 Rady Gminy
Kolno z dnia 19 maja 2006r., uchwałą XXIV/102/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20
lipca 2012r. i uchwałą nr XXV/155/17 Rady Gminy Kolno z dnia 30 marca 2017r.
W dokumencie określono, że : „Głównym celem rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno jest: Poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez proekologiczny (zrównoważony) rozwój gminy, przy racjonalnym wykorzystaniu walorów przyrodniczych i gospodarczych środowiska, istniejącego majątku trwałego, potencjału infrastrukturalnego i produkcyjnego, w tym
walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej“ . W dokumencie są również cele
szczegółowe oraz kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego, kierunki polityki planistycznej oraz zadania dla realizacji celów publicznych.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, są nimi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez Radę Gminy Kolno dla części obszaru. W Gminie Kolno planami miejscowymi pokryto m.in. obszary wsi:
Zabiele, Janowo, Czerwone, Wincenta, Kumelsk, Borkowo, Lachowo i Kozioł.
W 2019 Uchwałą nr VIII/49/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Kolno dotyczącej obrębu wsi Lachowo uruchomiona została procedura prac nad tym dokumentem. W ramach projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II“ w listopadzie 2019 r.
w Lachowie prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące planowanych
zmian. W 2019 r. trwały też prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kozioł i Czerwone.

Widok Lachowa, fot. Maciej Nowakowski Fundacja Zapomniane Podlasie
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Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze gminy Kolno
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Liczba decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dla obszarów gminy Kolno nieobjętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniżej tabele z zestawieniem z 2018 i 2019r.
Urząd Gminy Kolno
warunki
zabudowy

liczba
postepowań

liczba decyji

rok 2019

80

74

rok 2018

102

99

suma

180

173

.

Urząd Gminy Kolno

.
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lokalizacje
inwestycji
celu
publicznego

liczba
postepowań

liczba decyji

rok 2019

8

8

rok 2018

18

16

suma

26

24

V Gospodarka
odpadami komunalnymi
i ochrona środowiska
Z godnie z uchwałami Rady Gminy Kolno podjętymi 16 stycznia 2019r. od

1 marca 2019 r. zmienił się wzór deklaracji, metoda naliczania oraz wysokość
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kolno. Wybrana
została metoda od gospodarstwa z określonymi stawkami opłat dla gospodarstw
1, 2, 3,4,5 i 6 osobowych oraz dwa razy wyższymi, gdy odpady nie są zbierane w
sposób selektywny. Dla działalności gospodarczych, sklepów, szkół i cmentarzy
stawki określone zostały w zależności od wielkości pojemnika dla 120 l, 240 l
i 1100 l i też były dwa razy wyższe w przypadku gdy odpady nie były zbierane
w sposób selektywny. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na
dzień 31.12.2019 r. objęto 1 804 nieruchomości.
Od 1 stycznia 2019 r. jako element systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Kolno zaczął funkcjonowanie Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości
Czerwone. Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu w kwocie
999 166,95 zł, które Gmina Kolno pozyskała z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania
6.1 Efektywne System gospodarowania odpadami. W ramach projektu pt.
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości
Czerwone” powstał PSZOK i zakupione zostało wyposażenie niezbędne do jego
funkcjonowania. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez PSZOK Rada
Gminy Kolno ustaliła w drodze uchwały nr III/11/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje
nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości objętych
systemem gospodarki odpadami. Odpady do PSZOK można dostarczać w
następujące dni tygodnia:
- poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00,
- wtorek w godz. 7:30 – 15:30,
- środa w godz. 7:30 – 15:30,
- czwartek w godz. 7:30 – 15:30,
- piątek w godz. 8:00 – 18:00
- sobota w godz. 8:00 – 12:00
z wyjątkiem świąt
i dni ustawowo wolnych od pracy.
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System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kolno w 2019 r.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno prowadził
przedsiębiorca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy przetargowej z przedsiębiorcą nieruchomości zostały wyposażone w worki do selektywnej
zbiórki odpadów. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości gromadzone są w pojemnikach o pojemności minimalnej 120 l, które
zapewnia właściciel nieruchomości.
Odpady powstałe na nieruchomości odebrane zostały z częstotliwością:
- odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie,
- odpady zebrane selektywnie – jeden raz na miesiąc,
- odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie w miesiącach od kwietnia do
października, w pozostałych miesiącach – raz na miesiąc,
- meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady elektryczne i elektroniczne – trzy razy w roku.
W 2019 r. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu Gminy Kolno
zostały odebrane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. ul.
Kolejowa 4A, 18-500 Kolno i przekazane do Instalacji Komunalnej (IK) - Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów (ZPiUO) w Czartorii, 12-413 Miastkowo.
Odpady selektywnie zebrane przyjmuje nieodpłatnie PSZOK w Czerwonem.
Z danych sprawozdawczych z realizacji zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r., wynika, iż z terenu gminy Kolno podmiot prowadzący
usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebrał i przekazał do zagospodarowania odpady komunalne o łącznej masie 1 404,259 Mg. W strukturze odpadów
w 2019 r. odpady zmieszane stanowiły 78,10 % łącznej masy odpadów komunalnych.
Drugim co do wielkości strumieniem były odbierane selektywnie odpady z tworzyw
sztucznych (9,31 %), a trzecim szkło (6,61%). PSZOK w 2019 r. zebrał 57,135 Mg odpadów komunalnych, w czołówce odpadów najczęściej i w największej ilości przyjmowanych są odpady wielkogabarytowe i zużyte opony.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019
roku dla gminy Kolno, tj.: koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
prowadzenie i utrzymanie PSZOK, obsługa administracyjna systemu oraz wyposażenie
nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów, wyniosły 1 236 513,38 zł
Suma wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła
1 036 295,06 zł.
Priorytetowym zadaniem na lata następne jest edukacja mieszkańców w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 19).
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) na działce stanowiącej własność gminy nr geodezyjny 548, obręb
Kozioł. PSZOK będzie służył i odpowiadał na potrzeby lokalne w zakresie uzupełnienia
systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obowiązującego w gminie,
stworzy mieszkańcom możliwość oddawania różnego rodzaju odpadów problemowych
pochodzących z gospodarstw domowych. PSZOK będzie integralnym elementem systemu gospodarki odpadami w gminie i stanie się kluczem do osiągnięcia wymaganych
prawem poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
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Zadania z zakresu ochrony środowiska
Ponadto wydatki w zakresie ochrony środowiska poniesione w 2019 r. dotyczyły
między innymi:
1. Dokonano zapłaty za budowę 80 Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Kolno w wysokości 1 084 274,79 zł. Inwestycja ta była współfinansowana z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno“. Dofinansowanie wynosiło 63,63 % poniesionych kosztów
kwalifikowalnych operacji.
2. Do wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
dokupiono wyposażenie w postaci krzeseł, szaf, regałów, myjki, wózka i stołu warsztatowego. Wydatki poniesione na to zadanie w 2019 r to 28 741,01 zł.
3. Opracowano koncepcję dokumentacji technicznej PSZOK w Koźle, mapy do celów projektowych i bramę ogrodzeniową. Na te zadania wydatkowano kwotę 14 169,00
zł.
4. Przedsięwzięcie o nazwie „Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno“ - w ramach tego zadania w 2019 r ogrodzono SUW w Kumelsku oraz opracowano dokumentację projektową. Kontynuację zadania planuje się w
2020 r. Na realizację tego projektu Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie z Funduszy
Europejskich w kwocie 251 934,80 zł
5. W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolno w roku 2019 na usługi związane
z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydatkowano
kwotę 42.700 zł. W 2019 r. z terenu gminy Kolno odłowionych zostało 29 dorosłych psów
i 22 szczeniaki
6.Na materiały i usługi związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę
25 641,50 zł. W ramach tego rozdziału zakupiono kosze betonowe, które postanowiono
na gminnych przystankach autobusowych oraz wykonano prace porządkowe i ziemne
na działkach gminnych. Natomiast nasadzenia zastępcze drzew na nieruchomościach
gminnych jako warunek usunięcia drzew wyniosły w 2019 r kwotę 5 948,51 zł, zaś wycinka i usunięcie drzew trudnych stanowiły kwotę 13 975,60 zł.
7. Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 212 961,08 zł.
Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 71 450,00 zł. Na wymianę skrzynek licznikowych w Filipkach Dużych i Truszkach Patory wydatkowano kwotę 4
920,00 zł
8 Ponadto w zakresie inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym poniesiono
wydatki na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z
posadowieniem słupów oświetleniowych, dokumentację oświetlenia ulicznego, dowieszenie lamp w łącznej wysokości 67 778,50 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 19
021,13 zł.
Plany i programy w zakresie ochrony środowiska
- Plan gospodarki niskoemysyjnej dla Gminy Kolno
-Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kolno na lata 2015-2032 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Kolno na lata 2015-2032
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VI. Realizacja
planów
i programów
Do obowiązujących gminnych planów i programów z różnych obszarów
funkcjonowania Gminy Kolno w 2019 r. przybył kolejny - Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Kolno na lata 2019 – 2020, (Uchwała nr VI/36/19
RADY GMINY KOLNO z dnia 28 marca 2019 r.)
W oparciu o ten Program w Gminie Kolno w 2019 r. realizowany był projekt pt.
„Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno“. współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie
9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Beneficjentem projektu jest Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kolnie. Wartość projektu to 340 587,50 zł, z czego
dofinansowanie wynosi 306 487,50 zł, a wkład własny 34 100,00 zł. Okres
realizacji projektu to: 1 kwiecień 2019 r. – 30 wrzesień 2019 r. Celem projektu było zaktywizowanie 15 osób - 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w Gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
W ramach projektu odbyły się następujące działania: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe - indywidualne, grupowe warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty aktywizacyjne, w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, szkolenia zawodowe: kurs kucharski, kurs wizażu i kurs budowlany,
działania o charakterze środowiskowym: plenerowy koncert filharmonii
muzyków z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży,
warsztaty wokalne, piknik rodzinny.

Warsztaty wokalno - muzyczne w ramach projektu „Aktywna społeczność aktywna rodzina gminy Kolno“
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Rozwój i rewitalizacja
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno na lata 2015-2020
Uchwała NR XIII/79/16 Rady Gminy Kolno z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie w
sprawie uchwalenia „ Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno na lata 2015-2020”
Plan Rozwoju Lokalnego stanowi opracowanie, które w sposób kompleksowy diagnozuje aktualną sytuację gminy wiejskiej Kolno. Jednocześnie
pokazuje słabe i mocne strony regionu oraz wskazuje możliwości i zagrożenia.
Nadrzędnym celem Dokumentu jest pokazanie wieloletniej perspektywy
priorytetów rozwoju gminy oraz wskazanie instrumentów pozwalających te priorytety realizować. W planie zostały skonkretyzowane postanowienia strategii
rozwoju. W budowaniu Dokumentu uczestniczyło środowisko władz samorządowych gminy Kolno– Radni, Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich i mieszkańcy gminy Kolno
Plan Rozwoju Lokalnego to kluczowe narzędzie wspierające proces zarządzania gminą. Ukierunkowuje zmiany w jednostce samorządu terytorialnego, by
poprawić jakość środowiska i poziom życia mieszkańców, wskazuje cele i kierunki
zaangażowania środków z funduszy strukturalnych oraz własnych.
W dokumencie zapisane są m.in. kierunki strategiczne rozwoju Gminy Kolno w 9 obszarach, cele strategiczne (patrz tabelka poniżej) i cele szczegółowe
do konkretnych obszarów oraz działania jakie należy podjąć, by te cele osiągnąć.
Wiele zadań realizowanych w 2019 r. wpisywało się w PRL Gminy Kolno na lata
2015 - 2020 np. zadania w obszarze infrastruktury drogowej, rozbudowa budynku
szkoły podstawowej w Lachowie o przedszkole, pozyskiwanie funduszy unijnych
czy podejmowanie działań mających na celu doposażenie gminy w autobusy dowożące uczniów do szkół, prowadzenie działań w zakresie wodociągowania gminy Kolno, modernizowanie i doposażanie Stacji Uzdatniania Wody czy budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 - 2023
Uchwała nr XXXII/203/17 RADY GMINY KOLNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023 stanowi wieloletni
program działań o charakterze gospodarczym lub społecznym, dotyczący gospodarki przestrzennej i urządzeń technicznych, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków
do jego dalszego rozwoju, realizowany przez różne podmioty, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z różnych źródeł, opracowany,
przyjęty i koordynowany przez Gminę.
Efektem prac nad Programem było m.in. zaliczenie do obszaru rewitalizacji
miejscowości: Borkowo, Kozioł i Wincenta. Dla każdego z tych obszarów opisane
zostały problemy, zasoby i potencjał oraz propozycje działań. Opisane zostały planowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których realizacja przyczyni
się do zmian i osiągnięcia celów zapisanmych w Programie.
Jednym z głownych projektów dotyczących obszaru Wincenty było „Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej“ co w 2019 r. zostało osiągnięte poprzez realizację przebudowy budynku i przystosowania go do pełnienia nowych funkcji.
Inwestycja w Wincencie była pierwszą inwestycją wpisaną do Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 - 2023 zrealizowaną w Gminie
Kolno. Dzieki temu, że inwestycja zapisana była w tym dokumencie Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie, które pokryło aż 92 procent kosztów przebudowy
świetlicy. W działania rewitalizacyjne wpisało się też zagospodarowanie terenu
wokół budynku i montaż elementów placu zabaw.
Natomiast w Koźle główny projekt rewitalizacyjny zakładał Zagospodarowanie terenu nad rzeką Pisą w miejscowości Kozioł z przeznaczeniem na miejsce
aktywizacji i rekreacji mieszkańców. W 2019 r. powstała nad Pisą Otwarta Strefa
Aktywności.

Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej świetlicy w Wincencie. Od tego czasu miejsce tętni życiem głównie
za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich Malinki, które organizuje spotkania i warsztaty dla dzieci i dla dorosłych
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Polityka społeczna
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 u.p.s)
1. Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi obok rozwoju infrastruktury jedno z
najważniejszych zadań każdej gminy. Strategia jest dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych oraz planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej.
Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Dnia 14 listopada 2008 roku dokument Strategii został przyjęty przez Radę Gminy
Kolno w drodze uchwały na lata 2007 – 2017 (uchwała nr XX/137/08). W czerwcu 2017
r. podjęto decyzję o opracowaniu nowego dokumentu strategicznego, oddającego aktualną sytuację społeczną i potrzeby gminy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kolno na lata 2018 – 2027.
Dokument składa się z 3 części, wstępu i zakończenia. Przedstawiają one kolejno
– stan aktualny sytuacji społecznej w gminie – rozdział I, misję i cele oraz harmonogram
realizacji – rozdział II, zaś rozdział III – sposoby zarządzania i monitorowania. Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na lata 2018 – 2027 uwzględnia
wymiar krajowej, regionalnej i lokalnej Polityki Społecznej. Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na lata 2018 -2027 opracowany został
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie przy współpracy Urzędu Gminy Kolno, instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy.
Celem strategii jest podjęcie systemowych rozwiązań problemów społecznych,
występujących w gminie i destabilizujących życie mieszkańców. Wytyczone cele zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu istniejących instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sferze społecznej.
Zintegrowanie lokalnego środowiska zagwarantuje pomoc i wsparcie osobom
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej oraz umożliwi ludziom życie w poczuciu poszanowania godności każdej osoby, eliminowanie dysfunkcji oraz równy dostęp do zasobów podstawowych usług. W obszarach
rozwiązywania problemów społecznych sformułowano 3 główne cele strategii:
- Cel I. Wspieranie osób i rodzin oraz zapobieganie kryzysom;
- Cel II. Rozwój komplementarnego systemu edukacji, kultury, zdrowia;
- Cel III. Wzmocnienie integracji i kapitału społecznego.
Bazą informacji statystycznej będą rokroczne dane Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz dane otrzymane od instytucji i grup środowiskowych zebrane na potrzeby
realizacji harmonogramu. Informacja z realizacji Strategii będzie przedstawiana raz na
trzy lata podczas sesji Rady Gminy Kolno i odnosić się będzie do celów, kierunków działania i harmonogramu Strategii. Pierwsze sprawozdanie z realizacji Strategii zgodnie z
harmonogramem przedstawione będzie przez Koordynatora w 2021r.
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2. Zgodnie z art. 16a u.p.s gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani
są do sporządzania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społeczno–demograficznej, która w szczególności winna obejmować:
infrastrukturę, kadrę, organizacje samorządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy
społecznej.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej sporządzana jest od 2012 roku.
W gminie Kolno najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną było w 2019 roku:
ubóstwo, długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym: rodziny wielodzietne.
Dokonując analizy Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kolno w kontekście ostatnich 3 lat tj. lata 2017 – 2019 sytuacja wybranych form pomocy, gdzie zmniejsza się liczba osób i rodzin korzystających przedstawia się następująco:

W odniesieniu do roku 2017 – w 2018 r. nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych w naszej gminie, natomiast w roku 2019 r. liczba osób bezrobotnych ponownie uległa zwiększeniu. Mimo zmieniającej się w ciągu ostatnich trzech lat (2017, 2018 i 2019) liczby
osób bezrobotnych w naszej gminie, w dalszym ciągu bezrobocie oraz pogarszający się
stan zdrowia mieszkańców generuje zapotrzebowanie na różne formy pomocy oferowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, w tym przede wszystkim świadczenia pomocy społecznej. Liczba osób i rodzin, którym GOPS w Kolnie udzielał pomocy
w ciągu ostatnich trzech lat wykazuje tendencję malejącą. Wpływ na tą sytuację ma
przede wszystkim kryterium dochodowe ograniczające dostępność do świadczeń pomocy społecznej. Od 1 października 2018 r. tj. od ostatniej waloryzacji kwot kryterium
i wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej wynosi 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
528,00 zł dla osoby w rodzinie.
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Również rządowy program „Rodzina 500+” wpłynął na poprawę sytuacji finansowej wielu rodzin i przyczynił się do spadku liczby rodzin uprzednio korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. W dalszym ciągu dla wielu osób i rodzin jedyną możliwością otrzymania pomocy finansowej było przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/”Posiłek w
szkole i w domu”, gdzie obowiązuje wyższe kryterium dochodowe tj. do 150%.
Na fakt zmniejszania się liczby osób korzystających z pomocy społecznej miało
również wpływ podejmowanie przez pracowników socjalnych GOPS różnych działań w
kierunku wyeliminowania, bądź ograniczenia korzystania ze świadczeń pomocy przez
osoby i rodziny poprzez prowadzenie pracy socjalnej, realizację programów i projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS mających na celu pomoc w
usamodzielnieniu się osób i rodzin korzystających z pomocy GOPS-u i wyjściu z systemu
pomocy społecznej.
Dane za 2019 rok wykazują w stosunku do roku 2017 i 2018 spadek liczby osób i rodzin
korzystających z form pomocy takich jak zasiłki celowe, zasiłki okresowe i dożywianie
uczniów w szkołach, bursach i internatach.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla gminy Kolno za rok 2019 została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolnie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny
umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz
planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze
usług społecznych. Zawarte w niej dane są materiałem poglądowym mającym ułatwić
władzom gminy Kolno podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w
zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:
1. Wzrost nakładów na usługi opiekuńcze. Ciągły proces starzenia się społeczeństwa w
gminie Kolno implikuje konieczność zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, które są jej pozbawione ze strony rodziny, lub gdy rodzina nie jest w stanie
zapewnić jej w wymaganym zakresie lub formie. Zwiększa się liczba osób korzystających
z usług opiekuńczych, zwłaszcza wśród osób starszych. Co za tym idzie wzrastają nakłady finansowe z budżetu przeznaczone na ten cel. W przypadku naszej gminy brak jest
możliwości skorzystania z programu „Opieka 75+” na dofinansowanie zadania własnego gminy na usługi opiekuńcze ze względu na formę zatrudnienia. Osoby wykonujące
usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy Kolno zatrudniane są na podstawie umowy
zlecenia wynikającej z kodeksu cywilnego. Są to osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie osoby wymagającej opieki. Jest to optymalna forma zatrudnienia ze względu
na rozległe położenie gminy (duże odległości między klientami).
2. W związku ze wzrostem liczby rodzin dysfunkcyjnych ze względu na problemy opiekuńczo – wychowawcze zachodzi konieczność kontynuacji zatrudnienia asystenta rodziny. Takie rodziny muszą być objęte wsparciem asystenta bowiem pozostawienie rodziny
bez pomocy może skutkować odebraniem dzieci z rodzin biologicznych i umieszczeniem w pieczy zastępczej. Zadania te: zatrudnienie asystenta rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej wiąże się ze wzrostem wydatków na kadrę oraz
opłatę pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Rekomendowane są wszelkie działania służące
udzieleniu wszechstronnej pomocy rodzinie niewydolnej opiekuńczo – wychowawczo,
tak aby mogła poradzić sobie z doznawanymi trudnościami i w efekcie by nie doszło do
interwencji w postaci umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz działania profilaktyczne służące wzmocnieniu więzi.
3. Utrzymanie liczby zatrudnionych pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby
ludności tj. jeden pracownik w terenie na 2 000 mieszkańców. Dalsze doskonalenie kadr
pomocy społecznej poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.
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4. W związku ze znaczną liczbą osób posiadających status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy, zwiększono oferty usług pomocy społecznej dla osób i rodzin z
terenu gminy Kolno.
Rekomenduje się kontynuację wsparcia psychologicznego, warsztatów aktywizacyjnych, szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, kreowania postaw przedsiębiorczości oraz aktywizacji społecznej poprzez realizację projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Rekomenduje się pogłębienie współpracy z Powiatem Kolneńskim w celu rozszerzenia oferty skierowanej do osób
zagrożonych bądź wykluczonych społecznie i pobudzenie do aktywności społecznej i
zawodowej w zakresie utworzenia Centrum Integracji Społecznej.
5. W związku z zawartym w 2018 roku porozumieniem z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku i udziałem gminy Kolno w I Kamieniu Milowym projektu
pn. Liderzy Kooperacji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS zachodzi
potrzeba dalszej kontynuacji współpracy. Celem głównym projektu było wypracowanie
Modelu Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami
innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa na terenie gmin wiejskich.
W 2019r. nastąpiła kontynuacja udziału w projekcie. Gmina Kolno w maju 2019r.
została zakwalifikowana do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym tj. testowaniu wcześniej opracowanego Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich. Projekt ten jest realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy ROPS w Rzeszowie, Białymstoku,
Lublinie, Kielcach oraz MCPS w Warszawie. Realizacja projektu przyczyni się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej, która umożliwi efektywne i profesjonalne
postępowanie w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej
sytuacji życiowej na terenie naszej gminy i powiatu kolneńskiego.
6. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na innowacyjne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi podjęto współpracę międzyinstytucjonalną ze Środowiskowym
Domem Samopomocy w Kolnie w zakresie nowej oferty skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi tj:
- zajęcia kulinarne rozwijające umiejętności w zakresie: gotowania i pieczenia oraz samodzielnego przygotowywania posiłków,
- zajęcia artystyczne mające na celu udoskonalenie uzdolnień, pobudzenie wyobraźni
twórczej i usprawnienia zdolności manualnych,
- zajęcia komputerowe rozwijające umiejętności korzystania z komputera i obsługi programów operacyjnych i użytkowych,
- zajęcia aktywizacji ruchowej (rehabilitacja).
W roku 2019 z terenu naszej gminy z ww. wsparcia skorzystały 4 osoby.
Rekomenduje się dalszą współpracę i udział podopiecznych z terenu naszej gminy w
wymienionej placówce.

Przedstawiciele Gminy Kolno na spotkaniu w Lublinie w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”
fot. arch ROPS Białystok
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Inne programy gminne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolnie
- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na lata 2016-2020,
- Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Kolno na lata 2019 – 2020,
- gminny program wspierania rodziny w Gminie Kolno na lata 2017-2020
Programy rządowe i inne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
- “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w roku 2019 skorzystało z dożywiania 187
uczniów.
- „ Rodzina 500 Plus” - świadczeniem wychowawczym zostało objętych 872 rodziny na
1.620 dzieci
- Program „Dobry Start” - GOPS rozpatrzył 679 wniosków na 1.156 uczniów
- Program Karty Dużej Rodziny - Do końca 2019 roku wydano łącznie 1156 kart, a w 2019
kartę przyznano 104 rodzinom wielodzietnym tj. 327 osobom uprawnionym
ponadto realizacja zadań wynikających z ustaw
- ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - W 2019 r. Wypłacono 1 świadczenie.
- ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów :
Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek wypłacił zasiłki rodzinne wraz z
dodatkami tj. z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na
pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki
opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskie dla 696 rodzin na łączną
kwotę 3.149.650,92 zł.
Na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 18 rodzinom świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 85.875,00 zł. Podejmowano działania
wobec 50 dłużników alimentacyjnych, od których wyegzekwowano kwotę w wysokości
28.565,09 zł. Ściągalność należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego za 2019
r. na terenie gminy Kolno wyniosła 26,21 %
- W 2019 r. w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wypłacono stypendia szkolne dla
241 uczniów, natomiast w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. dla 188 uczniów
- W ramach zadań własnych wypłacane były również dodatki mieszkaniowe, dodatek
energetyczny i stypendia szkolne. O przyznanie dodatków mieszkaniowych ogółem
wpłynęło 11 wniosków, które były rozpatrzone pozytywnie,
- W 2019 r. wypłacane były też dodatki energetyczne dla 7 rodzin na kwotę 1.414,56 zł.
- W roku 2019 usługami opiekuńczymi objętych było 9 osób.
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Program Profilaktyki
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii rok 2019. - wybrane zagadnienia. Całość sprawozdania z realizacji Programu za 2019 r. przedstawiona została na sesji Rady
Gminy Kolno 15 kwietnia 2020 r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r.
	�����������������������������������������������������������������������������
W 2019 roku obowiązywała uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Kolno z dnia 6 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1) Tadeusz Chludziński - Przewodniczący Komisji,
2) Beata Zduńczyk - Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3) Wiesława Modzelewska - Sekretarz Komisji,
4) Bogusława Narowska - Członek Komisji,
5) Paweł Rudnicki - Członek Komisji,
6) Jerzy Samul - Członek Komisji.
- została powołana Zarządzeniem Nr 16/19 Wójta Gminy Kolno, z dnia 7 stycznia 2019
roku.
Dane dotyczące prac Komisji w 2019r.:

- Liczba posiedzeń Komisji - 42.
- Liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy:
1) osoby uzależnione od alkoholu – 33,
2) członkowie rodzin - 17
- Liczba osób, w stosunku do których Komisja podjęła czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu – 22.
- Liczba osób, wobec których Komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – 0.
- Liczba rodzin, którym w 2019 roku udzielono pomocy w ramach grup roboczych,
w skład których wchodzili członkowie Komisji – 45.
- Liczba przeprowadzonych oględzin punktów i miejsc sprzedaży napojów alkoholowych ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przez
członków Komisji - 1.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Komisji
– 46 976,69 zł, w tym:
1) szkolenie członków Komisji – 2 300,00 zł,
2) wynagrodzenie członków Komisji – 38 150,38 zł,
3) opłaty za wydanie opinii przez biegłych – 6 486,31 zł,
4) opłaty za złożenie wniosku do Sądu – 40,00 zł
49

Rynek napojów alkoholowych w 2019r.
1.Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona
przez uchwałę rady gminy, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 35 zezwoleń,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 20 zezwoleń,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 20 zezwoleń.
2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona
przez uchwałę rady gminy, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
4) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 15 zezwoleń,
5) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10 zezwoleń,
6) powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 zezwoleń.
3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 16.
4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 2.
5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 14.
6. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 2.
7.Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych
w 2019 roku - 2.
8.Liczba zezwoleń wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na
organizacji przyjęć, wydanych w 2019 roku - 0.
9.Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych
w 2019 roku (stan na 31.12.2019 r.):
1) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 42,
2) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 6.
10.Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2019 roku:
1) poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 3, w tym:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 1,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1,
c) powyżej 18% zawartości alkoholu – 1,
2) w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 0, w tym:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 0,
b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 0,
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - 0.
11.Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w 2019 roku (na podstawie
oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców) – 2 980 865,78 zł , w tym:
1) do 4,5% oraz piwa – 1 671 312,99 zł,
2) od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 85 711,47 zł,
3) powyżej 18% - 1 223 841,32 zł.
11. Liczba decyzji podjętych w 2019 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 0.
12. Liczba decyzji wydanych w 2019 r. o wygaśnięcie zezwolenia – 1.
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Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
1. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS – 167.
2. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS, objętych tą pomocą
z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny – 21.
3. Wielkość środków finansowych przeznaczonych przez GOPS na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym – 9 828,00 zł.

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w 2019r.

1. Spektakle profilaktyczne:
1) liczba uczestników – 160,
2) przeznaczone środki – 3 196,00 zł.
2. Festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi):
1) liczba uczestników – 320,
2) przeznaczone środki – 7 753,89 zł.
3. Konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.):
1) liczba uczestników – 220,
2) przeznaczone środki – 2 087,66 zł.
4. Jednorazowe prelekcje, pogadanki:
1) liczba uczestników – 26,
2) przeznaczone środki – 1 620,00 zł.
5. Imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady itp.);
1) liczba uczestników – 0,
2) przeznaczone środki finansowe – 0,00 zł.
6. Kolnie i obozy z programem profilaktycznym:
1) liczba uczestników – 25,
2) przeznaczone środki – 12 328,00 zł
7. Programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży
(przeciwdziałanie narkomanii);
1) liczba uczestników – 250,
2) przeznaczone środki finansowe – 4 954,80 zł.

Nietrzeźwość w miejscach publicznych w 2019r.
1. Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych – 16.
2. Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych w policyjnych izbach
dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych – 2.
3. Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych do izby wytrzeźwień w innej gminie – 0.
4. Wysokość środków finansowych przekazanych do izb wytrzeźwień – 0,00 zł

Finansowanie działań w 2019r.

1. Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 71 892,33
zł .
2. Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na
realizację gminnego programu – 86 723,00 zł.
2. Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu – 75 579,13 zł.
3. Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację zadań
z zakresu przeciwdziałania narkomani w ramach gminnego programu – 4 954,80 zł.
4. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizacje zadań
wynikających z gminnego programu – 0,00 zł.
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Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Współpraca Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. przebiegała
zgodnie z Uchwałą Nr II/5/18 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r.
poz. 4984)
W 2019 roku współpraca Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi przebiegała zgodnie z Programem. Zarówno w obszarze finansowym, jak i pozafinansowym
współpraca ta opierała się na zasadach suwerenności, pomocniczości, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W 2019 roku Wójt Gminy Kolno, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, podpisał 4 umowy na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę dotacji 15 500,00 zł.
Dotacje otrzymały GZLZS w Kolnie, OSP Borkowo, UKS Sprint w Zabielu i USK Arkadia
Lachowo. Kwota wykorzystana przez organizacje na realizację zadań publicznych to 12
996,42 zł.
Tworzenie sprzyjających warunków do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej
społeczności oraz wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji, które chcą działać
na rzecz mieszkańców Gminy Kolno dało efekty w postaci realizacji szeregu ciekawych
wydarzeń. Obok wspomnianych w sprawozdaniu zrealizowanych zadań publicznych i
projektów w 2019 r. w Gminie Kolno odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych czy historycznych zainicjowanych przez organizacje pozarządowe czy grupy
mieszkańców, a wspierane przez Gminę Kolno w tym m.in.: jubileusze jednostek OSP
czy wydarzenia inicjowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Z inicjatywy Wójta Gminy Kolno najciekawsze wydarzenia, w tym m.in. Rowerowa gra
terenowa zrealizowana przez OSP Borkowo oraz uroczystość z okazji 75 rocznicy bitwy
pod Piasutnem Żelaznym współorganizowana przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zostały zgłoszone do V edycji „Olimpiady aktywności Wiejskiej” i odniosły sukces – Stowarzyszenie Kawaleryjskie otrzymało II miejsce, a
OSP Borkowo wyróżnienie w poszczególnych kategoriach.
W roku 2019 odbyło się kilka roboczych spotkań z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kolno, w trakcie których omawiane były m.in. zasady współpracy
kół z samorządem i gminnymi instytucjami kultury oraz możliwości pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz na działalność kół. KGW z naszej gminy skorzystały nie tylko z dofinansowania z ARiMR. KGW Zaskrodzie zdobyło środki na organizację zadania pt. „Sportowa gmina Kolno – turniej wsi” w ramach 5 naboru do „Podlaskie Lokalnie – wsparcie
inicjatyw lokalnych”.
W2019 r. w gminie Kolno przybył nowy Uczniowski Klub Sportowy „Bielik” działający przy
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, a do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich wpisały się kolejne koła z gminy Kolno – działające od lat KGW w Czerwonem
i nowe KGW w Tyszkach Łabno.
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Działalność jednostek OSP

Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kolno to bardzo
ważne zadanie zarówno jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną
przeciwpożarową, jak również w innych obszarach. W gminie Kolno aktywnie działają
jednostki OSP w Borkowie, Czerwonem, Zabielu, Lachowie, Janowie, Zaskrodziu, Kumelsku, Wykowie i Starym Gromadzynie. Trzy z nich z Czerwonego, Lachowa i Zabiela wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Konsekwentnie władze Gminy
Kolno szkolą i doposażają w sprzęt strażaków ochotników.
Rok 2019 pod tym względem był kolejnym udanym rokiem. W 2019 r. jednostce
OSP w Czerwonem przekazany został nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, na zakup
którego Gmina Kolno pozyskała 510 tys. zł dotacji z różnych źródeł. 249 885,50 zł na ten
cel pochodziło z budżetu Gminy Kolno.
Dodatkowo na wyposażenie dla jednostek OSP, tylko w 2019 r., Gmina Kolno pozyskała:
- 10 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- 20 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- 8 tys. zł z PKN Orlen,
- 12 tys. zł - środki z MSWiA,
- 12 tys. zł - środki z MSWiA - KSRG
- ponad 54 tys. zł dotacji z MSWiA w ramach nowego programu 5000+ .
Warto podkreślić, że nasze jednostki OSP wciąż się rozwijają, o czym świadczy
m.in. przybywanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W 2019 r. 22 członków MDP
wyjechali na obóz podczas którego przeszli szkolenia m.in. z zasad udzielania pierwszej
pomocy, czy postępowania na wypadek pożaru.
OSP wspierane przez samorząd podejmują też szereg działań na rzecz lokalnej
społeczności. Wartymi podkreślenia są m.in. inicjatywa wydawania Ognistego Kalendarza ze zdjęciami członkiń jednostki przez OSP Zabiele. To oryginalny sposób na promocję, ale też na wsparcie jednostki. OSP Borkowo w 2019 r. po raz pierwszy stanęło do
otwartego konkursu ofert na realizację zadań sportowych Gminy Kolno, by zorganizować nowatorską grę rowerową. Ta propozycja to połączenie aktywności fizycznej z zagadkami na temat Borkowa i okolic.

Uroczyste przekazanei nowego wozu dla jednostki OSP Czerwone
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Projekty z dofinansowaniem
Obok zadań inwestycyjnych, na które Gmina Kolno pozyskuje dofinansowanie z
zewnątrz, ważne jest również pozyskiwanie pieniędzy na tzw. projekty miękkie. Zabieganie o unijne dofinansowanie na projekty edukacyjne, integracji społecznej czy kulturalne to często wypełnianie zapisów lokalnych programów, czy strategii.
Projekty „Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno“ czy „Kluby Seniora“ realizowane w 2019 r. były m.in. wypełnianiem zapisów Programu Aktywności Lokalnej.
W 2019 r. w Gminie Kolno realizowanych było 8 projektów z unijnym czy rządowym dofinansowaniem. Pracownicy Urzędu Gminy Kolno wsparli też merytorycznie Parafię pw.
NSJ w Łosewie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na renowację zabytkowej
mogiły żołnierzy AK. W 2019 r. Gmina Kolno realizowała, po raz pierwszy w partnerstwie
z uczelnią wyższą, duży edukacyjny projekt.
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W 2019 r. obchody rocznicy bitwy pod Piasutnem
Żelaznym odbyły sie już m.in. przy odnowieonej mogile na cmentarzu w Łosewie

Utrzymanie cmentarza w Wincencie z dotacja od Wojewody Podlaskiego

Klub Seniora w Janowie działał w ramach projektu

Projekt „J@ w Internecie“ - zajęcia w Czerwonem

VII. Oświata
i kultura
Wspieranie uzdolnionych uczniów jest ważnym zadaniem realizowanym w gminie od 2016 r. Odbywa się ono na podstawie uchwały Nr
X/53/15 Rady Gminy Kolno z dnia 23 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
szkół prowadzonych przez Gminę Kolno”, uchwały nr XI/63/15 Rady Gminy
Kolno z dnia 27 listopada 2015r w sprawie określenia zasad przyznawania
stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne
osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno oraz uchwały Nr XXXIV/216/18 Rady Gminy Kolno z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kolno” i
uchwały nr XXXIV/217/18 Rady Gminy Kolno z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium
Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia
uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno
Stypendium Wójta w 2019 roku otrzymał absolwent Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie. Nagrody Wójta Gminy w 2019 roku
otrzymało 5 uczniów,( jedna uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie i czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lachowie) każdy z uczniów otrzymał nagrodę rzeczową.

Stypendysta i uczniowie z gminnych szkół nagrodzeni w 2019 r. Nagrodą Wójta Gminy Kolno
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Edukacja w Gminie Kolno w 2019 r.
Baza oświatowa

Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do
Internetu. Sukcesywnie prowadzone są działania zmierzające do podłączenia szkół do
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szybkie i stabilne łącze internetowe.
Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Baza lokalowa jaką dysponują
jednostki oświatowe obejmuje łącznie 7 obiektów szkolnych i przedszkolnych w: - 2
(szkoła wraz z halą sportową i przedszkole),
W 2019 roku rozbudowano Szkołę Podstawową w Lachowie o Przedszkole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020. W wyniku rozbudowy szkoły o przedszkole poprawiła jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Kolno o 50 miejsc przedszkolnych. Przedszkole zostało uruchomione w
dniu 03.02.2020 roku.
Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne czy monitory dotykowe zakupione w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” oraz realizowanych
w szkołach projektów dofinansowywanych ze środków UE.
Gmina Kolno realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół podstawowych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych,
finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu
państwa - subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.

Projekt „Odkrywamy talenty uczniów Gminy Kolno”
„�������������������������������������������������������������������������������
Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno” to projekt w którym w 2019 r. uczestniczyły wszystkie gminne szkoły. Dzięki partnerstwu z Wyższą Szkołą Menedżerską w
Warszawie uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów oraz rozwój kompetencji kluczowych. Po raz pierwszy w ramach
projektu opracowany został program warsztatów skierowany właśnie do tych konkretnych uczniów. W oparciu o ten program odbył się cykl warsztatów dla grupy 240 osób.
Dodatkową atrakcją była m. in. zielona szkoły na terenie kampusu WSM w Warszawie.
Łączna wartość projektu to 865 525,00 zł. Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt „Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno“
W ramach tego rpjektu przedszkolaki z Ośrodków wychowania Przedszkolnego w
Czerwonem, Lachowie i Zabielu uczyły się m.in. języka angielskiego i matematyki, miały też zajęcia z przedsiębiorczości. Wsparcieł zostało objętych 48 dzieci. W planach jest
tez zakup pomocy dydaktycznych. Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2020 r. Na
realizację tego projektu gmina Kolno pozyskała 75 tys. zł z RPO WP na lata 2014 - 2020.
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie w roku szkolnym (2019/2020)
tworzy 85 uczniów w klasach I-VIII oraz oddziale przedszkolnym. Kadra dydaktyczna,
to obecnie 15nauczycieli. Obsługę szkoły tworzą 3 osoby zatrudnione na 2 etatach
(1+0,5+0,5).
W roku 2019 aplikowaliśmy w projekcie „Umiem pływać”. Wnioskowaliśmy również o część rezerwy budżetowej MEN.
Szkoła brała aktywny udział w sporządzaniu wniosku o dofinansowanie remontu i
rozbudowy szkolnej infrastruktury sportowej. Złożony przez Gminę Kolno wniosek rozpatrzono pozytywnie. Pozyskana kwota przekroczyła 1 095 000zł.
Rokrocznie uczniowie szkoły biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Śniadanie
daje moc”, „Góra grosza”. Od kilku lat korespondują uczniowie z Rodziną Królewską Wielkiej Brytanii. Wspólnie z Radą Rodziców prowadzimy akcje pomocowe zbierając maskotki, posiłki lub fundusze na rzecz potrzebujących. Aktywnie włączamy się w zbiórki WOŚP.
We współpracy z WOŚP realizujemy cyklicznie działania i szkolenia w projekcie „Ratujemy i uczymy ratować”.
Aplikujemy również w projekcie systemowym „Aktywna tablica”. W efekcie szkoła
stała się beneficjentem nowoczesnego sprzętu komputerowego do wspomagania procesu nauczania. Sprzęt w postaci nowoczesnych monitorów interaktywnych już funkcjonuje w szkole. Wartość sprzętu, to 17500zł, z czego wkład własny Gminy Kolno wyniósł
3500zł.Włączyliśmy się w aktywności projektu gminnego „Odpady segregujesz – dobrze
postępujesz”.
Aplikowaliśmy w partnerstwie z różnymi instytucjami w projekcie „Cyfrowa szkoła”
i aktualnie realizujemy naukę programowania dla klas 0-III w ramach projektu „Razem
odkryjmy świat programowania” (w partnerstwie z fundacją VCC z Lublina). Zakończenie
zajęć – czerwiec 2019 r. W ramach udziału w projekcie 5 nauczycieli wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach z nauki programowania dla dzieci. Nauczyciele zostali także wyposażeni bezkosztowo w laptopy wykorzystywane podczas szkoleń oraz pracy z dziećmi.
W ramach kształtowania właściwych nawyków żywieniowych rozpowszechniamy
wiedzę połączoną z praktyką uczestnictwa w „programie dla szkół”, który zapewnia owoce, warzywa i produkty mleczne dla uczniów. W ramach profilaktyki organizujemy we
współpracy z GOPS oraz GKRPA spotkania i warsztaty.
W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie od wielu lat wdrażana jest innowacja polegająca na bezpłatnym udostępnianiu uczniom i nauczycielom
usług w ramach pakietu Microsoft Office 365. Innowacja jest efektem działań dyrektora/
informatyka, który bezpłatnie pozyskał dla szkoły te usługę. Uczniowie i nauczyciele w
każdym roku szkolnym mają założone konta i udostępniony login i hasło do własnego
profilu w usłudze. To w sposób bezkosztowy (zarówno dla szkoły jak i użytkowników)
daje możliwość pracy w najpopularniejszym pakiecie oprogramowania biurowego jednocześnie integrując środowisko w tzw. chmurze. To również możliwość pracy grupowej, realizacji zajęć na odległość oraz tworzenia projektów.
Nowatorskie jest także uczestnictwo naszych uczniów w zajęciach prowadzonych
w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W zajęciach
uczestniczą zarówno przedszkolaki w ramach Akademii Przedszkolaka, jak i uczniowie
klas VII i VIII, którzy mają okazję pracować w uczelnianych laboratoriach chemicznych i
robotycznych.
Od wielu lat cała szkoła, dzięki TVP, bierze udział w spektaklach internetowego teatru.
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Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem:
Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czrewonem w roku szkolnym
(2019/2020) tworzy 110 uczniów w klasach I-VIII w oddziale przedszkolnym 13 uczniów
i w punkcie przedszkolnym 13 dzieci. Kadra dydaktyczna, to obecnie zatrudnionych 21
nauczycieli.
W szkole realizowane były następujące projekty :
W 2019r roku szkoła realizowała Projekt „Rok 1920 – Zachować Pamięć „
Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2020
Projekt adresowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Uczestnicy projektu poznają najbardziej istotne zagadnienia związane z historią. Uczniowie klas IV–VIII wykorzystując literaturę popularnonaukową i Internet będą samodzielnie poszukiwali informacji na określony w projekcie
temat, opracują prezentację multimedialną oraz wystawę dokumentującą udział naszych
przodków w tym ważnym wydarzeniu jak również to co działo się w naszym regionie
. Działania te przyczynią się również do wzrostu poziomu czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli. Zostaną przeprowadzone zajęcia plastyczno – techniczne, informatyczne i muzyczne. Podczas tych zajęć powstaną
materiały na wystawę. Na zajęciach muzycznych uczniowie poznają pieśni historyczne
i patriotyczne.
W ramach podsumowania projektu zostanie zorganizowany konkurs wiedzy i plastyczny
oraz wystawa dotycząca bitwy warszawskiej w naszym regionie i wystawa zdjęć naszych
przodków wałczących w wojnie z bolszewikami.

Szkoła Podstawowa im. i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie:
Do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie wbieżącym roku
szkolnym uczęszcza 70 uczniów klas I-VIII oraz 8 wychowanków oddziału przedszkolnego. Obecnie jest dziewięcioro nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
oraz siedmioro nauczycieli pracujących w niepełnych etatach oraz dwóch nauczycieli
uzupełniających etat z innych szkół.
Baza dydaktyczna szkoły jest wzbogacona w nowoczesny sprzęt TIK. W bieżącym roku w
ramach projektu „Aktywna Tablica” z 0.4% rezerwy MEN pozyskano monitory interaktywne i projektory na kwotę 17 500 zł.
W szkole realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:
W b. r. szkolnym: „Zajęcia programowania w klasach I-III szkoły podstawowej w środowisku SCRATCH”w ramach projektu „Razem odkryjmy świat programowania –szkolenia dla
nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” Nr umowy POPC.03.02.00-00-0158
/17współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Działanie3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich celem, którego było zorganizowanie Pikniku Rodzinnego dla uczniów i rodziców w ramach Dnia Dziecka. Patronat objęło Towarzystwo Jan z Kolna. Przedsięwzięcie
odbyło się w czerwcu 2019 r. a szkoła pozyskała 3 000 zł.
- W ramach trójstronnej umowy o zorganizowanie stażu opiekunki dziecięcej w oddziale
przedszkolnym dla p. Bożeny Borys miedzy szkołą a Urzędem Marszałkowskim o zorga58

nizowanie stażu od 01.12.2018 r do 28.02.2019 r. szkoła pozyskała 4400 zł na wyposażenie stanowiska pracy a były to gry, puzzle, układanki i różne materiały dla oddziału
przedszkolnego.
- W maju 2019 r. szkoła pozyskała 1920 zł z tytułu wynajmu sali w ramach umowy z WP
Projekt Radosław Kuczuk. Kwota wsparła budżet szkoły.

Szkoła Podstawowa w Lachowie:
Szkoła Podstawowa w Lachowie jest szkołą obwodową, do której uczęszcza 187 uczniów
i 42 dzieci przedszkolnych w tym 25 realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, stan na 31.12.2019 r. W szkole pracuje dwudziestu nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. W szkole uczniowie objęci są
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach której uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych a także mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na kołach . Dzieci i uczniowie objęci są na terenie placówki
terapią logopedyczną. W ramach rozwijania kultury fizycznej na lekcjach w-f jeżdżą na
basen na naukę pływania i uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w ramach SKS-u. Do
dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna i boisko gminne.
Do dnia do 31.01.2020 r. funkcjonował w szkole punkt przedszkolny a obecnie Przedszkole Publiczne w Lachowie, które zostało przeniesione do nowego budynku wyposażonego w dwie sale dydaktyczne z zapleczem, salę sensoryczną. Zakupiono wyposażenie i zabawki za 73 tys. złotych.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie:
W szkole pracuje obecnie 18 nauczycieli: - 7 na pełnym etacie, - 8 na niepełnym etacie,
- 3 uzupełnia etat, - 1 n-l na zwolnieniu lekarskim. Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z
nauczanych przedmiotów. Zatrudnionych jest też 2 pracowników obsługi z czego jeden
przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym do 23 stycznia 2020 r., a na jego miejsce na czas
trwania choroby i zasiłku zatrudniona jest inna osoba.
W szkole obecnie uczy się 69 uczniów z czego:
• Oddział przedszkolny liczy 10 dzieci: pięciolatki (7) , sześciolatki(3),
• Edukacja wczesnoszkolna liczy 17 uczniów: kl.I-7 ucz., kl.II-8 ucz., kl-III-2 ucz.
• II etap edukacyjny 42 ucz.: kl. IV- 10 ucz., kl.-V-11 ucz., kl.VI-8 ucz., kl.VII-8ucz., kl. VIII- 5
ucz.
W szkole realizowane są projekty współfinansowane ze środków unijnych:
1. W roku 2019 kończy się trzyletni projekt „Kierunek kompetencje- program rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”
- W ramach tego projektu pozyskaliśmy wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej.
- Odbywały się też Warsztatu Efektywnej Nauki w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły,
- Szkolenia doskonalące dla doradców zawodowych/nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe,
- Indywidualne wsparcie wdrożeniowe dyrektorów szkół,
2. 24 uczniów i 4 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczestniczy w projekcie „Razem
odkryjmy świat programowania- szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego”
- W ramach tego projektu nauczyciele odbyli szkolenie, w których poznali zasady i metody prowadzenia zajęć programowania w środowisku SCRATCH w edukacji wczesnoszkolnej.
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- Uczniowie klas 0-III uczestniczą w zajęciach programowania w środowisku SCRATCH
gdzie poznają abecadło programowania.
3. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskaliśmy do biblioteki
szkolnej 200 szt. lektur szkolnych zakupionych za 3 100 zł przy wkładzie własnym 620
zł.
4. Uczestniczymy w projekcie „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu
nowej generacji przez firmę PSI SP Z O.O. na obszarze łomżyńskim” współfinansowanym
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
W szkole realizowany jest Wojewódzki Program Szkolny Klub Sportowy w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu i
młodzieży „Program SKS” oraz Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Szkoła Podstawowa w Zabielu:
W bieżącym roku szkolnym uczęszcza 58 uczniów klas I-VIII, 14 wychowanków oddziału
przedszkolnego oraz 16 dzieci w PP. Kadra dydaktyczna, to obecnie zatrudnionych 18
nauczycieli.
W 2019 roku szkoła została doposażona w:
- monitory interaktywne – 2szt.,
- laserową drukarkę,
- spadochron-pomoc dydaktyczna dla wychowanków Punktu Przedszkolnego.
W szkole realizowane są następujące projekty współfinansowane ze środków unijnych:
-„Razem odkrywamy świat programowania” -szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” - 2018/2019. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Celem projektu był rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle
informatycznych, wsparcie kompetencji nauczycieli klas I-III w zakresie programowania.
Szkolenia odbywały się w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów, zajęcia wyjazdowe dla dzieci klas I-III.

Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu:
W roku 2019/2020 w szkole pracowało 14 nauczycieli, w tym pełnozatrudnionych-7,
dwoje nauczycieli-dopełniało etat w innej szkole. Dwoje nauczycieli dopełniało etat w
naszej szkole. Pozostali nauczyciele (3) to niepełnozatrudnieni. W szkole w roku szkolnym uczyło się 54 uczniów. Ze szkoły na początku roku szkolnego, ze względu na zniszczenie domu przez pożar, odeszło troje uczniów do szkoły w Stawiskach.
W roku 2019 dokonano dalszej modernizacji budynku. Na poddaszu szkoły w pomieszczeniu zaadaptowanym na łazienkę wyłożono glazurę oraz zainstalowano urządzenia
sanitarne. Dokonano także modernizacji klas lekcyjnych. W jednej z klas wymieniono
podłogę (zakup nowych paneli podłogowych). Do czterech sal lekcyjnych zakupiono
meble. Było to nieodzowne, ponieważ z roku na rok wzrasta liczba pomocy dydaktycznych, których nie było już gdzie przechowywać. W jednej z sal wymieniono także krzesełka uczniowskie.
W roku 2019/2020 w ramach programu Aktywna tablica szkoła pozyskała trzy monitory interaktywne. Każda sala posiada dostęp do Internetu, dzięki temu nauczyciele i
uczniowie mogą wykorzystywać nowoczesne pomoce, a uczniowie dzięki temu doskonalą swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
W roku 2019/2020 szkoła w ramach programu Aktywna tablica pozyskała trzy monitory
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interaktywne na łączną kwotę 17 tys. zł
W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu realizowała następujące
innowacje:
W zdrowym ciele zdrowy duch- był to program skierowany do uczniów klas I-III, którego
celem było promowanie zdrowego stylu życia.
Z poprawną polszczyzną na co dzień-program skierowany do uczniów klas I-VIII, celem
programu było wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół
Na wniosek Józefa Bogdana Wiśniewskiwgo wójta Gminy Kolno w 2019 r. Medale KEN
otrzymali: Bożena duda dyrektor SP w Janowie, Jadwiga filipkowska dyrektor SP w Lachowie, Ewa Lipnicka, dyrektor SP w Zabielu i Jacek Bagiński, dyrektor SP w Czerwonem
na zdjęciu poniżej z Ministrem Edukacji Narodowej i Podlaskim Kuratorem Oświaty

Wydatki na oświatę
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Docieplenie budynku szkoły w Borkowie

W 2019 r. zakończono II etap termomodernizacji budynku szkoły w Zabielu
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Kultura w Gminie Kolno w 2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
GBP w Czerwonem od 1 maja 1992 r. posiada status instytucji kultury, nr rejestru 1/92,
funkcjonuje samodzielnie jako samorządowa instytucja kultury gminy Kolno. Od
1 stycznia 2012 r. w wyniku podziału biblioteki na dwie instytucje Gminną Bibliotekę
Publiczną i Centrum Kultury Gminy Kolno zmianie uległa struktura organizacyjna
biblioteki. Miejsce 3 filii bibliotecznych działających w Borkowie, Lachowie i w Zabielu
zastąpiły punkty biblioteczne. Jednak Uchwałą Rady Gminy Kolno Nr VII/38/19 z dnia
30 kwietnia 2019 r. została powołana Filia Biblioteczna w Borkowie, która znajduje się
pod adresem: Borkowo 41, 18-500 Kolno. Kadrę biblioteki stanowią dyrektor, pracownik
służby bibliotecznej, księgowa i sprzątaczka.
Biblioteka dysponuje księgozbiorem, którego stan na 31.12.2019 r. wyniósł 34
188 woluminów. W 2019 roku ze środków samorządowych zakupiono 146 wol. na kwotę
5 045,00 zł (w 2018 r. zakupiono 286 wol. na kwotę, 6 245,00 zł). Znaczącego zakupu
nowości dokonano z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach Priorytetu 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
otrzymaliśmy dotację w kwocie 5 000,00 zł, w ramach dotacji zakupiliśmy 171 wol.
(w 2018 r. zakupiono 186 wol. na kwotę 4 600,00 zł. Biblioteka prowadzi prenumeratę
czasopism bieżących. W 2019 r. zaprenumerowano 13 tytułów czasopism na kwotę
1 604,00 zł (w 2018 r. w prenumeracie było również 13 tytułów na kwotę 1 807,00 zł)>
W 2019 r. wypożyczono 9328 woluminów, tj. o 305 więcej w stosunku do 2018 roku.
Stan czytelnictwa utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.
Zarejestrowaliśmy 627 użytkowników. Największą grupę czytelniczą stanowią uczniowie
do lat 19. Jest to 425 osób, co stanowi 68 % w stosunku do ogółu czytelników.
Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków: programy, granty, sponsoring.
- Biblioteka po raz kolejny skorzystała z programu ministerialnego. W ramach Priorytetu
1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymaliśmy dotację w kwocie - 5000,00
zł, poziom dotacji był taki sam jak w roku ubiegłym.
- Biblioteka otrzymała dotację z MKiDN z programu Partnerstwo dla Książki na realizację
projektu, pn. :”Z legendą przez Polskę”. Dofinansowanie wyniosło - 12 950,00 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Programu „Równać
Szanse ”. Dofinansowanie w kwocie - 8 500,00 zł przeznaczyliśmy na realizację projektu
pod nazwą „Szlakiem podlaskich smaków”.
- Po raz pierwszy w 2019 r. biblioteka otrzymała dotację z MKiDN Kultura Dostępna w
kwocie - 22 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Spotkania z kulturą i sztuką”.
- Na organizację półkolonii letnich dla 60 uczestników otrzymaliśmy dofinansowanie z
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie -18 700,00 zł.
- Na zakup nagród dla uczestników konkursów oraz na organizację ferii zimowych, w
tym zakup biletów wstępu na lodowisko, do kina i na pływalnię podczas wyjazdów,
biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie - 1 900,00 zł z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Kolno na 2019 r.
W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „RÓWNAĆ SZANSE – REGIONALNY KONKURS
GRANTOWY” dofinansowanie w kwocie 8 500,00 zł, które przeznaczyliśmy na realizację
projektu pod nazwą „Szlakiem podlaskich smaków”
Pełne sprawozdanie z działań GBP 2019 rok zostało przedstawione Radzie Gminy Kolno
w trakcie sesji 15 kwietnia 2020 r. i jest dostępne w BIP Gminy Kolno
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Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
W 2019 r. nastąpiła zmiana dyrektora CKGK, od lutego 2019 r. obowiązki dyrektora pełniła Iza Murawska, od lutego 2020 r. obowiązki te pełni Mariusz Wesołowski.
Centrum Kultury Gminy Kolno prowadzi swoją działalność w oparciu o stałe formy pracy i zgodnie z kalendarium imprez 2019 r. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle do
31.12.2019 r. uzyskała 647.782,31 zł przychodów.
Na przychody CKGK w Koźle składa się dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Kolno
na bieżącą działalność centrum oraz dotacje celowe na dofinansowanie realizowanych
projektów w wysokości 12.300,00 zł, m.in. na zakup przyczepki do przewozu zakupionej
poprzednim roku sceny mobilnej i renowację kasków strażackich dla straży przygrobowej w Borkowie, a także na wydatki związane z projektem pn. ”Aktywnie – Kulturalnie
- Twórczo” współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
przeznaczeniem na realizację i emisję audycji radiowych wynagrodzenie prowadzącego
warsztaty , zakup materiałów, wynajem techniki nagłośnieniowej oraz transport.
Centrum pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje projektu „ Aktywnie-Kulturalnie -Twórczo” w ramach Programu
Edukacja Kulturalna 2019, w wysokości 29.996,09 zł. Projekt został wdrożony do realizacji, przeprowadzono warsztaty wycinanki i teatralne, w których czynnie uczestniczyli
zarówno dzieci jak i młodzież naszej gminy.
Ponadto otrzymano dotację z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu, w ramach programu EtnoPolska 2019 pod nazwą ”Etnogmina- renowacja i zakup kostiumów zespołów Gminy Kolno” w kwocie 53.000,00 zł. Środki z projektu zostały przeznaczone na zakup strojów regionalnych dla zespołu “Czerwieniacy”, zakup strojów dla
zespołu śpiewaczego “Zabielanki”, oraz zakup strojów – mundurów dla straży przygrobowej w Borkowie.
Przy Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle działają: 3 grupy śpiewacze, 2 zespoły muzyczne, 3 grupy teatralne, 3 Kluby Seniora oraz 10 Kół Gospodyń Wiejskich, aby zachęcić
ludzi w różnych grupach wiekowych do brania udziału w działalności kulturalnej centrum zorganizowało bardzo wiele zajęć, m.in.
1.Warsztary rękodzieła dla dzieci i młodzieży, Klubów Seniora i KGW,
2.Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży,
3.Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży,
4.Zajęcia z zumby dla młodzieży i dorosłych.
Ponadto cały 2019 rok był bardzo bogaty w różnego rodzaju imprezy kulturalne, np.
Senioriada w Borkowie, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Koźle, Koncert z okazji Dnia
Kobiet a także koncerty zespołu BRIGHT OPHIDIA w Zabielu, „ Muzyka na fali“ w Koźle i koncert z okazji 10- lecia działalności zespołu śpiewaczego „Czerwieniacy”. CKGK
w Koźle zorganizowało również dwie duże imprezy plenerowe „Noc Świętojańska“ oraz
„Dożynki Gminne w Czerwonem.
Po raz kolejny w Gminie Kolno zagościło Kino Letnie Nadzieja, tym razem seanse odbyły
się w Zaskrodziu i Janowie.
Centrum Kultury Gminy Kolno chcąc zachęcić większą rzeszę mieszkańców do
udziału w swojej działalności organizowało również wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, a także organizowało i współfinansował różnego rodzaju wyjazdy na wycieczki,
do teatru i inne dla seniorów i grup działających przy centrum.
CKGK w Koźle pozyskało również środki od sponsorów, z wynajmów świetlic oraz pozostałe wpływy, które przeznaczone były na działalność kulturalną centrum.
Pełne sprawozdanie z działań CKGK za 2019 rok zostało przedstawione Radzie
Gminy Kolno w trakcie sesji 15 kwietnia 2020 r. i jest dostępne w BIP Gminy Kolno
Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle z budżetu Gminy Kolno w 2019 r. przekazano dotację
podmiotową w kwocie 540 000,00 zł i dotacje celowe w wysokości 17 300,00 zł, zaś dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 240 000,00 zł. Natomiast
dotacje celowe w łącznej kwocie 9 600,00 zł.
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Projekty z dofinansowaniem
1. W 2019 r. doposażono świetlice wiejskie w miejscowościach Bialiki, Borkowo, Kozioł,
Kumelsk, Zaskrodzie w ramach programu „Odnowa wsi” współfinansowanego z Województwa Podlaskiego w wysokości 30 000,00 zł, w tym środki własne 15 000,00 zł.
2. Z programu „Odnowa wsi“ współfinansowanego z Województwa Podlaskiego doposażono również zespoły śpiewacze Borkowiacy, Czerwieniacy i Zabielanki. Na ten cel
Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w 50% tj. w wysokości 7 740,00 zł, wkład własny
gminy to kwota 7 740,00 zł (Łącznie wydatkowano kwotę 15 480,00 zł).
3. Wykonano prace renowacyjne przy obiektach zabytków na cmentarzu z II wojny światowej w Wincencie w ramach dotacji uzyskanej od Wojewody Podlaskiego.
4. Dzięki współpracy Gminy Kolno ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub
Integracji Europejskiej oraz Podlaską Radą NOT w 2019 r. seniorzy z Gminy Kolno ( z
Borkowa i Zaskrodzia) mogli uczestniczyć w projekcie pt. „Cyfrowy Senior“ w trakcie
którego m.in. uczyli się obsługi komputera, a efektem były prezentacje przygotowane o
danych miejscowościach.

Promocja Gminy Kolno
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Promocja Gminy Kolno w 2019 r. odbywała się głównie poprzez wydawanie Gazety Gminnej oraz za pośrednictwem strony www.gminakolno.pl i na FB.
W 2019 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem zorganizowane zostało spotkanie promocyjne z autorem albumu „Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy“
panem Sylwestrem Nicewiczem z Kozła. Ten wyjątkowy fotograficzny album ukazuje
piękno Gminy Kolno i najważniejsze wydarzenia.
Promocja Gminy to również współorganizacja ważnych wydarzeń kulturalnych,
obchody rocznic i świąt. Tradycyjnie już w gminie organizowane były m.in. Dożynki
Gminne, obchody rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym, obchody rocznicy rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie. W 2019 r. obchody Narodowego Święta
Niepodległości miały wyjątkową oprawę - rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem hymnu w ramach „Niepodległa do hymnu“. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wraz z zespołem Borkowiacy przedstawili okolicznościowy montaż słowno - muzyczny.
W 2019 r. wyjątkową promocją Gminy Kolno był fakt, że w trakcie II ogólnopolskiego święta „Wdzięczni Polskiej Wsi“ organizowanego przez Premiera RP, które odbyło się
w Kolnie, rolę starosty i starościny pełnili Państwo Milena i Kamil Chodniccy z Kumelska,
a panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Janowa i Zabiela zaprezentowały swoje wyroby kulinarne na stoiskach. W trakcie wydarzenia KGW Zabiele oraz pan Krzysztof Filipkowski z
Gromadzyna Wykno i Stefan Wykowski z Wykowa odznaczone zostało Medalem 100 - lecia Odzyskania Niepodległości, a Medal Zasłużony dla Rolnictwa - pan Waldemar Ałajko
z Zabiela Zakaleń i Krzysztof Filipkowski z miejscowości Kiełcze - Kopki.

Premier RP i Wójt Gminy Kolno na stoisku KGW Zabiele w trakcie
ogólnopolskiego święta „Wdzięczni Polskiej Wsi“ w Kolnie
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Współpraca z innymi
Gmina Kolno ma jedną partnerską gminę w Polsce, podpisane porozumienia o
współpracy z Gminą Połuknie na Litwie i umowę intencyjna z miastem Mosty na
Białorusi.
W 2019 r. na Dożynkach Gminnych w Czerwonem gościliśmy przedstawicieli
Gminy Lubień, w tym też Orkiestrę Dęta OSP Tenczyn, która zaprezentowała się na
naszej scenie.
20 listopada 2019 r. Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wraz Radnymi i pracownikami Centrum Kultury Gminy Kolno odbył wizytę na Litwie, by
przekazać dary zebrane w naszej gminie jedynemu Hospicjum na Litwie. W trackie jednodniowej wizyty na Litwie delegacja naszej gminy odwiedziła tez przedstawicieli Gminy Połuknie.
Gmina Kolno jest też członkiem stowarzyszeń. Wójt Józef Bogdan Wiśniewski jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe i Stowarzyszenia LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku. Za pośrednictwem LGD
nasza gmina pozyskuje środki unijne na realizację projektów np. realizowanych w
2019 r. „Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno“, „Kluby Seniora“,
czy „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno“. Dzięki członkostwu w
ŁFS w gminie realizowane są duże projekty np. w 2019 r. można było pozyskać
środki na działalność gospodarczą. Wójt jest również Członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Gmina Kolno współpracuje też m.in. z samorządami różnego szczebla, zarówno przy realizacji inwestycji np. inwestycje drogowe z Powiatem Kolneńskim,
ale też przy realizacji projektów. Pod koniec 2019 r. Gmina Kolno znalazła się w
gronie 13 gmin z województwa podlaskiego wyznaczonych do realizacji projektu
w ramach którego wdrażane będą e -usługi, na ten duży innowacyjny projekt Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 6,7 mln zł z RPOWP.

20 listopada 2019 Wójt Gminy Kolno z Radnymi i pracownikami CKGK przekazali dary dla Hospicjum na Litwie
zebrane przez nasze szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich. Delegacja z Gminy Kolno w trakcie tego samego pobytu
odwiedziła również przedstawiciele Gminy Połuknie, z którą Gmina Kolno ma podpisaną umowę partnerską.
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VIII. Realizacja
uchwał Rady
W 2019 roku Rada Gminy Kolno podjęła 72 uchwały, to o 20 więcej
niż w roku 2018. Odbyło się 10 sesji Rady Gminy Kolno. Na każdej sesji
informację z prac między sesjami składał Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno ( w 2019 r. Wójt Gminy Kolno wydał 144 zarządzenia i 22
zarządzenia wewnętrzne).
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym wszystkie uchwały były przekazywane organom sprawującym
nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw budżetowych, jest Wojewoda Podlaski, natomiast w zakresie spraw dotyczących
budżetu i spraw podatkowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.
Rada Gminy Kolno podjęła dziewięciokrotnie uchwałę w sprawie
zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r. ośmiokrotnie podjęta została
uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno.
Rada przyjęła również w 2019 r. szereg sprawozdań, które dotyczyły
m.in.:
1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,
2. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na 2018 r.,
3. Wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kolno,
4. Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2018 r.
5. Sprawozdania z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi
za 2018 r.
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Sesja absolutoryjna w trakcie której m.in. omawiany był Raport o stanie Gminy Kolno za 2018 r.

Sołtysi z Gminy Kolno w trakcie sesji Rady Gminy Kolno
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IX Podsumowanie
Raportu
Szanowni Państwo
Raport o stanie Gminy Kolno za 2019 rok to siłą rzeczy skrót najważniejszych
inwestycji, wydarzeń i kierunków działań. Nie sposób bowiem przedstawić wszystkiego, co zdarzyło się w minionym roku. Powstał w oparciu o
dane jakim dysponuje Urząd Gminy Kolno oraz jednostki organizacyjne
Gminy Kolno. Dziękuję tym, którzy przyczynili się od jego powstania oraz
tym, którzy zapoznali się z jego treścią.
Misją Gminy Kolno zapisaną w Planie Rozwoju Gminy Kolno na lata
2015 - 2020 jest: „ Gmina Kolno buduje swoją perspektywę rozwojową
w oparciu o przedsiębiorczość i aktywność mieszkańców, wykorzystując
potencjał społeczno – gospodarczy, kulturalny, sportowy i historyczny
oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu”, dlatego serdecznie
dziękuję Radzie Gminy Kolno, sołtysom i pracownikom oraz organizacjom pozarządowym i tym wszystkim współpracownikom i partnerom z
którymi realizowaliśmy ubiegłoroczne plany przybliżające nas do osiągania celów zapisanych w projektach, programach i planach.
Kwestią najważniejszą jest, że dzięki dobrej współpracy i racjonalnemu planowaniu inwestujemy, stale zmniejszając zadłużenie. Rok 2019
był pod tym względem wyjątkowy. Udział inwestycji w wydatkach budżetowych osiągnął w 2019 roku 18,20% - to najwyższy wskaźnik od 2014
roku. Poziom zadłużenia w 2019 r. w porównaniu do roku 2014 zmniejszył
się od ponad 3,3 mln zł, a w porównaniu do roku 2018 o ponad 1,6 mln zł.
Dobra kondycja finansowa Gminy Kolno pozwala nam na dalszy rozwój,
skuteczne sięganie po unijne dofinansowanie, wychodzenie naprzeciw
oczekiwaniom Mieszkańców w realizowaniu inwestycji i projektów.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wspólną pracę na rzecz rozwoju
Gminy Kolno w 2019 r. i mam nadzieję, że Raport o stanie Gminy Kolno za
2020 rok będzie kolejnym potwierdzeniem, że wspólnie potrafimy efektywnie działać, skutecznie zabiegać o dofinansowanie gminnych inwestycji, realizować projekty i zmieniać Gminę Kolno na lepsze.

Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno
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