UROCZYSTE OBCHODY
100 – LECIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BARANOWIE
W DNIU 12.09.2020 R
UROCZYSTOSC POD PATRONATEM:
MARSZAŁKA- ADAMA STRUZIKA,
STAROSTY - STANISŁAWA KUBEŁ,
WOJTA - HENRYKA TORYFTER

15.00 Msza Swięta w intencji
strazaków.
16.00 Uróczysty apel z ókazji jubileuszu
OSP Baranówó przed budynkiem
Urzędu Gminy w Baranówie.

Kóncert Zespółu
„TOP GIRLS”
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Zrealizowane inwestycje drogowe
W związku z podpisanymi umowami na przebudowę 9 odcinków dróg gminnych zaplanowanych do
realizacji na rok 2020, wszystkie odcinki zostały już
przebudowane i oddane do użytkowania :
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdan
od km 0+000,00 do km 0+323,75
2.Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie
3.Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie Powyższe 3
odcinki wykonywała firma TRANS DROG SZLACHETKA z Dylewa.
Przebudowę drogi w miejscowości Ziomek na odcinku
200mb, wykonywała firma Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, natomiast
pozostałe poniższe odcinki dróg wykonała firma Ostrada z Ostrołęki:
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W BudneZimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700
5. Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka od
km 0+000,00 do km 0+220,00
6. Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las –
Kolonia Żołny od km 0+000 do km 0+240,60
7. Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona od km
0+000,00 do km 0+778,30
Przebudowa drogi w Ziomek - Gutocha od km
0+000,00 do km 0+185,30 Oprócz inwestycji na drogach gminnych, na terenie Gminy Baranowo, Powiat
wykonuje przebudowę drogi Baranowo – Przasnysz.
Termin zakończenia inwestycji to koniec listopada
2020r. Do wykonania całości zadania zostało położenie
warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy, wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego. Gmina zabezpieczyła w budżecie środki finansowe jako pomoc dla Powiatu w wysokości 1.530.293,00 zł co stanowi 10%
wkładu do całości wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zinwentaryzowane zostaną wszystkie źródła ciepła w budynkach tj. kotły na paliwa stałe, kotły olejowe, istniejące ogrzewania elektryczne, sieć ciepłownicza, pompy ciepła, kolektory słoneczne (wskazując charakter produkowanego ciepła –
ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), piece, piecokuchnie,
piece wolnostojące, kominki, piece kaflowe. Inwentaryzacja
zostanie wykonana przy pomocy firmy zewnętrznej na zlecenie Gminy Baranowo. Główną metodą przeprowadzenia inwentaryzacji w naszej Gminie będzie wywiad bezpośredni,
który będzie polegał na wypełnieniu ankiet przez ankieterów
na podstawie informacji pozyskanych od użytkowników lokali lub budynków.
Program „Czyste powietrze”
Ochrona jakości powietrza to jedno z wyzwań, z
którymi mierzymy się, dążąc do zapewnienia bezpiecznej
przyszłości naszym mieszkańcom. Dokładamy starań, aby
podejmowane w tym zakresie działania cechowała skuteczność w realizacji założonych prośrodowiskowych celów, w
tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki ofercie
finansowej ogólnopolskiego Programu „Czyste Powietrze”,
realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, każdy mieszkaniec naszej Gminy –
poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła
ciepła – może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia. W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację
oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu
uproszczono zasady Programu oraz ograniczono do minimum
liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania
dofinansowania. Wprowadzono ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowejwww.czystepowietrze.gov.pl , www.wfosigw.pl.
Justyna Tabaka

Krzysztof Szczepanek
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Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na
terenie Gminy Baranowo
Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej o
największym zanieczyszczeniu powietrza. Największym problemem w walce z zanieczyszczeniami powietrza jest brak wiedzy na temat liczby nieekologicznych
pieców, a tym samym brak możliwości oszacowania
skali problemu. W związku z powyższym na terenie
Gminy Baranowo do dnia 30 listopada 2020 roku zostanie przeprowadzona inwentaryzacja indywidualnych
źródeł ciepła tj. wszystkich urządzeń eksploatowanych
w każdym lokalu lub budynku ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej.

W dniu 02.07.2020r w Ostrołęce zostały zawarte umowy o
udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020‘‘ pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Baranowo.
Wysokość pomocy finansowej wynosi do 50% wartości kosztów
kwalifikowanych
realizacji
zadania,
jednak
w kwocie nie przekraczającej 10 000,00 zł na każde z niżej
wymienionych zadań:
,,Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe
Łąki’’, przedmiotem tego wniosku było wykonanie
placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych tj.:
- huśtawki podwójnej metalowej,
- huśtawki ważki podwójnej,
- karuzeli tarczowej z siedziskami,
- bujaka ,,Kogut’’,
- bujaka ,,Motor’’ ,
- czworoboku linowego,
- ogrodzenia łańcuchowego.
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,,Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka’’,
przedmiotem tego wniosku było wykonanie placu zabaw
dla dzieci poprzez zakup i montaż następujących urządzeń zabawowych:
- karuzeli tarczowej z siedzeniami,
- zjazdu linowego,
- ścianki gimnastycznej,
- drążka potrójnego,
- stojaka na rowery,
- ławek z metalowymi stelażami - 2 szt.,
- koszy na śmieci - 2 szt.
Place zabaw to miejsca stworzone dla dzieci, bezpieczne i
dostosowane do ich oczekiwań. Pełnią one bardzo istotną
funkcję w rozwoju fizycznym jak i psychicznym bawiących się na nich dzieci. Zabawa na placu zabaw kształtuje
cechy fizyczne, charakter jak również zachowanie, które
dziecko będzie wykorzystywać przez całe swoje przyszłe
życie.
Wykonawca na ww. zadania został wyłoniony w wyniku
rozpoznania cenowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro (netto) tj. firma AVIS
Ekologiczne Place Zabaw, ul. Turystyczna 106, 20-230
Lublin
Agata Malon
Wotum zaufania i absolutorium
Na sesji w dniu 10 lipca Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Następnie
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i
pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada
Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Baranowo wotum zaufania i absolutorium z za 2019 rok.
W ten sposób Rada podziękowała Wójtowi za pracę na
rzecz rozwoju Gminy, za dobrą współpracę. Radni stwierdzili, że wykorzystane zostały wszystkie dostępne pozyskania środków pozabudżetowych. Zrealizowano wiele
inwestycji którymi można się szczycić. Radni zwracali
uwagę na to, że Gmina Nasza wyróżnia się korzystnie
spośród okolicznych gmin. Realizowanych jest dużo inwestycji, a zadłużenie jest niewielkie i zaciągane jest w
celu pozyskania dotacji na inwestycje. Gmina posiada
wolne środki, co pozwala pozyskiwać kolejne fundusze i
realizować kolejne zadania. Cieszy w Gminie to, że mimo
braku środków europejskich, prowadzone są inwestycje.
Za udzielone absolutorium i zaufanie Wójt podziękował radnym. Podziękował również pracownikom i sołtysom za dobrą współpracę i pomoc, szczególnie podczas
realizowanych inwestycji.
Rok 2019 był dla Gminy rokiem dobrym. Dobrze zrealizowano dochody budżetowe – 101,25% planu. W stosunku
do
roku
2018
dochody
były
wyższe
o 13,32%. Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 96,88% planu. Wysoko zostały wykonane dochody
własne – 109,16%. Dochody podatkowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 17,34%. W strukturze dochodów nadal największy udział mają subwencje
(35,57%).Wysokość subwencji w kilku ostatnich latach
utrzymuje się na stałym poziomie. Wzrastają dochody z
dotacji celowych, głównie na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej (31,76%).

Jest to związane z realizacją zadań w pomocy społecznej
(Program Rodzina 500 plus oraz wypłata zasiłków rodzinnych).
Wykonane dochody bieżące znacznie przewyższają
wydatki bieżące. Dzięki temu Gmina posiada znaczne możliwości inwestowania. Wolne środki, w wysokości ponad 6
mln zł, lokowane były na rachunkach bankowych w banku
prowadzącym obsługę budżetu Gminy. Gmina nie udzielała
poręczeń ani gwarancji.
Kwota zadłużenia Gminy wyniosła 1.704.148 zł, co stanowi 2,97% wykonanych dochodów. Na ww. kwotę składają
się wyłącznie preferencyjne i częściowo umarzalne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągane na zadania inwestycyjne, Gmina nie zaciągała kredytów bankowych.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 34.787.643,22 zł tj.
88,62% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w
wysokości 73,21% .W porównaniu do roku ubiegłego wydatki były wyższe o 5,8% .Wydatki majątkowe stanowiły
22,48% ogólnych wydatków budżetowych, były niższe o
1,14% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane w wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa.
Terminowo i w pełnej wysokości zostały przekazane dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz dla Stowarzyszeń prowadzących placówki
oświatowe. Wydatki czynione były celowo i gospodarnie.
Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy aż 52,27%, następnie świadczenia na rzecz
osób fizycznych (świadczenia 500+ i zasiłki rodzinne) –
36,17% (wzrost w stosunku do roku 2018 o 8%). Wydatki
bieżące zrealizowano w 94,37%Zmieniła się struktura wydatków bieżących. W wykonaniu wydatków bieżących
najwyższy udział prze wiele lat stanowiły wydatki na rzecz
oświaty. Obecnie najwyższy udział stanowi opieka społeczna -28,84 %. Natomiast wydatki na oświatę stanowią
26,7% wydatków. Znaczącą pozycję w budżecie stanowią
wydatki poniesione na szeroko rozumianą administrację – 8
% oraz wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków -5,7 %, Pomimo trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, realizowanych było łącznie 34 zadania inwestycyjne, w tym zakupy
inwestycyjne i projekty. Środki zewnętrzne stanowią prawie 32,06% wydatków inwestycyjnych.
Główne inwestycje ukierunkowane były na realizację tzw.
Programu Drogowego Minimum, a więc budowę dróg asfaltowych oraz na ochronę środowiska. Wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa wynosiły -4.693.03,76 zł tj.
50%% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wykonanych
zostało łącznie 12 km 115 mb dróg asfaltowych . Do zrealizowanych największych inwestycji zaliczyć należy :
przebudowę dróg w miejscowościach : Zawady, Cierpięta,
Jastrząbka, Czarnotrzew, Dąbrowa, Kopaczyska, Guzowatka, Wola Błędowska, Orzołek. Są to drogi prowadzące
głównie do kolonii w danej wsi. Wykonanych zostało kilka
dokumentacji na przebudowę kolejnych dróg, które będą
realizowane w roku bieżącym i latach kolejnych.
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W ramach inwestycji wpływających na ochronę środowiska
wykonano Termomodernizację budynków użyteczności publicznej (budynki Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy)
oraz mniejsze obiekty świetlica w Dąbrowie i Kuciejach.
Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Baranowie
ulica Sosnowa. Wykonana została modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Zawadach oraz przepompownia ścieków w Baranowie. Uległy znacznej poprawie warunki do
aktywnego wypoczynku i lokalnej turystyki poprzez wybudowanie dwóch przystani kajakowych i zakup nowych kajaków. Dokończono rozbudowę Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz zmodernizowany został budynek biurowy
Urzędu Gminy. Powstały nowe place zabaw.
Ponadto realizowane były mniejsze ale równie potrzebne i
niezbędne zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne.
Wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.371.333,66 zł.
Teresa Jędrzejczyk

Kolonie w górach
W sierpniu 21 dzieci z terenu Gminy Baranowo za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pojechało
na letni wypoczynek do Białego Dunajca. Kolonie trwały 10
dni i były nieodpłatne dla dzieci pochodzących z rolniczych
rodzin.. Program kolonii był bardzo atrakcyjny. Dzieci miały
piesze wycieczki po Tatrach, zwiedzały Gubałówkę, Dolinę
Kościeliską, Biały Dunajec. Bawiły się w różne gry i konkursy.
Anna Grad
Bezpłatne podręczniki rok 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przysługują wszystkim uczniom z klas:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII– szkoły podstawowe
Łączna kwota na bezpłatne podręczniki dla Gminy Baranowo w roku 2020 wyniosła: 55.739,00 złotych.
Jadwiga Abramczyk
INFORMACJA O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE GM. BARANOWO W ROKU SZK.2020/2021
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie
informuje, że w okresie od dnia 01 września 2020r. do 15
września 2020r. można składać w Zespole Obsługi Szkół i
Przedszkoli w Baranowie w godzinach 830 1530 (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel.
29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny
2020/2021. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy mogą składać wnioski do
15 października 2020r.Stypendium szkolne przyznawane
będzie decyzją administracyjną w dwóch transzach: od września 2020r. do grudnia 2020r. i od stycznia 2021r. do czerwca 2021r., a w przypadku kolegiów
pracowników
służb społecznych od października 2020r. do grudnia 2020r.
i od stycznia.2021r. do 30 czerwca 2021r.
Zgodnie z art.90b ust.3 z dnia 7 września 1991r o systemie
oświaty (tj.Dz.U. z 2020r. poz.1327) pomoc materialna w
postaci stypendium szkolnego przysługuje:

1. uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy

Baranowo
2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz
słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto na osobę w rodzinie (art.8
ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r). Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 w/w ustawy. Do dochodów nie wlicza się świadczeń z Programu 500+. Ponadto
warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Baranowo.
Rodziną w rozumieniu art.6 pkt.14 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U.z2019r.,poz.1507 ze
zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego
dla ucznia są dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku czyli przy składaniu wniosku
w podstawowym terminie ustawowym – są to dochody uzyskane w sierpniu 2020r.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają
informacje o wszystkich dochodach NETTO czyli:
Osoby pracujące- zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2020r.
• Emeryci i renciści - kserokopia odcinka emerytury
lub renty za miesiąc sierpień 2020r. lub aktualna kopia
decyzji o wysokości pobieranego świadczenia.
Bezrobotni - zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu,
a w przypadku pobierania zasiłku, zaświadczenie o wysokości zasiłku za miesiąc sierpień 2020r.
• Rolnicy - kserokopia nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa wykazujące ilość
hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości
308zł).
• Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie z US.
• Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z
US o formie opodatkowania, oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu oraz kopia dowodu opłacania
składek ZUS.
• Otrzymujący alimenty - wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub kopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów.

5

•

Zaświadczenie z OPS o wypłatach z działu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
• Osoby osiągające dochód z innych źródeł - dokumenty potwierdzające ich wysokość.
1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Baranowo uczniom, którzy otrzymują inne wsparcie ze środków
publicznych.
Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego,
gdy:
przerwał naukę w szkole, został skreślony z listy uczniów,
ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
Stypendium szkolne powinno być przeznaczone na:
- dodatkowe zajęcia np. zajęcia wyrównawcze, nauka języka
obcego, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, informatyczne, itd.
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez
ucznia szkól ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
pobytu w internacie lub bursie pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym np. tornister, strój sportowy, obuwie sportowe, podręczniki nierefundowane w ramach innych programów pomocowych, słowniki, encyklopedie, lektury szkolne,
zeszyty, przybory szkolne, drukarki, komputery, laptopy,
tablety. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób
oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia.
Stypendium szkolne realizowane będzie poprzez refundację
poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział
ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę w formie
gotówkowej do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
Uwaga! Stypendia szkolne zgodnie z art.21 ust.1 pkt.40
ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r.. poz.1387 ze zm..) są wolne od podatku dochodowego.
Druki wniosków będą dostępne we wszystkich szkołach
znajdujących się na terenie gminy Baranowo oraz w ZOSiP
w Baranowie od dnia 27 sierpnia 2020r. Druk wniosku można też pobrać ze strony internetowej: www.baranowo.pl w
zakładce ZOSiP
Bożena Koszykowska
Powszechny Spis Rolny 2020
Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju, 1
września ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa on do
30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowe
dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.
Informacja, którą Państwo czytacie, skierowana jest do
mieszkańców naszej gminy, którzy prowadzą działalność
rolniczą (obejmującą m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą,
sadownictwo i inne) i otrzymali list Prezesa GUS informujący o tegorocznym spisie rolnym.
Zachęcam do udziału w spisie, ponieważ ma to ogromne
znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale i dla całego społeczeństwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające
społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne dla nas
wszystkich.

Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych
dopłat dla rolnictwa.
W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mogą Państwo
wziąć udział na trzy sposoby:
Spisać się samodzielnie przez Internet. Do tej metody
zachęcam najbardziej, ponieważ jest on bezpieczna
i wygodna. Można spisać się w domu przez komputer lub
telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie
momencie. Dla osób, które nie mają komputera ani smartfona, przygotowany jest specjalny punkt spisowy w gminie. Będzie można się tam spisać przy wsparciu asystenta.
Informację o lokalizacji punktu znajdą Państwo na stronie
internetowej naszej gminy.
Jeśli z ważnych powodów ktoś nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię
spisową (pod numer 22 279 99 99 w.1) i spisać się przez
telefon. Pod tym numerem można też uzyskać niezbędne
informacje o spisie.
Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z
żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon),
może spodziewać się telefonu z Urzędu Statystycznego lub
wizyty rachmistrza. W takim przypadku nie będzie już
można odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego
na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę
1 października 2020 r.
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości proszę zadzwonić pod wskazany nr infolinii spisowej. Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajduje się na
stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową naszego urzędu oraz Urzędu
Statystycznego w Warszawie.
Serdecznie dziękujemy za zrozumienie, pomoc i gotowość
do spełnienia obywatelskiego obowiązku. Liczmy na Państwa. Spiszmy się, jak na rolników przystało.
Gminne Biuro Spisowe w Baranowie

Dotacja celowa na remont Remizy OSP Brodowe Łąki
W dniu 11.02.2020 r Wójt Gminy Baranowo złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej
ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie
Mazowieckie Strażnice OSP- 2020.
W dniu 15 czerwca 2020 r została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Baranowo reprezentowana przez Wójta Gminy Baranowo
Henryka Toryftera o przyznanie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Brodowe Łąki w zakresie
remontu ścian, sufitów, posadzki i instalacji elektrycznej w
garażu.
W dniu 27.08.2020 r Wójt Gminy Baranowo podpisał
umowę z wykonawcą Sławomir Kaczyński zam. Surowe
62 07-431 Czarnia na w/w zadanie.
Termin realizacji robót ustala się do dnia 15.11.2020 r
Koszt całkowity zadania wynosi
19.434,00zł.
Koszt pokryty z dotacji Województwa Mazowieckiego
18.000,00,00 zł.
Koszt pokryty ze środków własnych Gminy
1.434,00 zł
Stanisław Panuś
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„Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo”
Gmina Baranowo, była beneficjentem projektu edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie w partnerstwie z firmą Projekt Hub sp. z o. o. z Poznania.
Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych
uczniów dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranowo, tj. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Baranowie i Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach. W projekcie wzięło udział 312 uczniów oraz 36 nauczycieli. Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2019 do 30.07.2020.
W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, zajęciach dodatkowych organizowanych poza lekcjami, oraz w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania w obszarze kompetencji kluczowych, głównie nakierowanych na przedmioty TIK, przyrodnicze i językowe. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi brali udział m.in. w zajęciach logopedycznych. Ponadto 36 nauczycieli brało udział w szkoleniach, dwóch nauczycieli
ukończyło studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika.
Ogólna wartość projektu to kwota 664.077,50 zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie
629.987,50 zł, co stanowiło 94,87 % całości projektu.
Pozostała kwota 34.090 zł, to wkład niepieniężny Gminy Baranowo (wynajem sal lekcyjnych na zajęcie prowadzone
w ramach projektu).
W ramach projektu w każdej szkole biorącej udział w projekcie utworzona została pracownia multimedialna wyposażona w nowoczesny sprzęt TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna).
Główne wyposażenie jakie otrzymały szkoły to:
Laptopy 50 szt.,
Tablice multimedialne z oprogramowaniem – 3 szt.,
Projektory multimedialne – 4 szt.,
Aparaty fotograficzne – 2 szt.,
Drukarki laserowe – 2 szt.,
Drukarka 3D – 1 szt.,
Ponadto jedna ze szkół otrzymała kompleksowe wyposażenie pracowni chemicznej oraz obydwie szkoły zostały wyposażone
w pracownie przyrodnicze.
Zostało zakupionych również wiele drobniejszych pomocy dydaktycznych.
Kazimierz Rzewnicki
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zawadach”
W miesiącach lipiec – sierpień 2020 r. przy Szkole Podstawowej w Zawadach pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy Baranowo wykonali drogę o długości 55 m i szerokości 4 m z kostki brukowej. Koszt tego
zadania, to koszt materiałów, jakie zostały zużyte na jego realizację, tj. 26.735,54 zł. Dzięki tej inwestycji zmieniło się otoczenie wokół szkoły, powstała wewnętrzna droga oraz parkingi dla pracowników oraz osób odwiedzających szkołę.
Kazimierz Rzewnicki

DRODZY CZYTELNICY,
Z największą radością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer “Wieści Gminy”. Znajdziecie w nim artykuły przybliżające specyfikę
i wyjątkowy charakter naszej gminy, jednocześni chcielibyśmy aby mieszkańcy gminy Baranowo współtworzyli z nami nasz kwartalnik. Zachęcamy do współpracy, materiały w wersji elektronicznej, które chcieliby Państwo zamieścić na łamach naszego pisma prosimy przesyłać na adres goksirbaranowo@wp.pl. Zapraszamy również naszych przedsiębiorców do bezpłatnego zamieszczania,
reklam, promocji, informacji dla klientów Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się w większym niż dotychczas stopniu, inspirować i
pomagać w pogłębianiu wiedzy lokalnej społeczności dotyczącej gminy Baranowo.

