Kwartalnik Informacyjny Gminy Baranowo nr 2, lipiec 2019 r.
Starosta Ostrołęcki
Wójt Gminy Baranowo
GOKSIR w Baranowie , TSK im. A. Kopcia w Baranowie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych w Gminie Baranowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Brodowych Łąkach
mają zaszczyt zaprosić

ŚWIĘTO FOLKLORU KURPIOWSKIEGO
W DNIU 14 LIPCA 2019 R
SCENA PLENEROWA W ZAWADACH
Program:
12.00 Msza Święta w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Brodowych Łąkach
13.00 Otwarcie festynu – Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter
Imprezie towarzyszą :
13.15 Okolicznościowe wystąpienia
kiermasz rękodzieła, stoiska
13.30 Występy zespołów folklorystycznych
promocyjno-informacyjne, stoi17.00 Koncert Kapeli Czerniakowskiej
ska gastronomiczne, dmuchańce
dla dzieci , grochówka wojskowa
18.00 Koncert Zespołu Cygańskiego
dla wszystkich uczestników i inod 19.00 Koncert zespołu disco polo : Bobi
ne atrakcje
Tydzień Kultury Kurpiowskiej
Wtorek 9 lipca 2019 r. godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze - GOK,SiR w Baranowie
Środa 10 lipca 2019 r. godz. 17.00 „Rowerem po Kurpiach” - GOK,SiR w Baranowie
Czwartek 11 lipca 2019 r. godz. 11.00 Warsztaty kulinarne GOKSiR w Baranowie
Piątek 12 lipca 2019 r. godz. 18.00 Spotkanie integracyjne członków Zespołów
Kurpiowskich z powiatu ostrołęckiego w Zawadach
Sobota : 13 lipca 2019 r. godz. 20.00 Zabawa pod gwiazdami w Zawadach
Niedziela : 14 lipca 2019 r. Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach

GMINA

BARANOWO
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Z dniem 13 lipca br. Proboszcz Parafii Baranowo Ks. kan. Waldemar Heromiński –
przechodzi na emeryturę. Z tej okazji Wójt Gminy Baranowo i Samorząd Gminy Baranowo składa
serdeczne podziękowania za trud kapłańskiej posługi w naszej parafii. Składamy serdeczne "Bóg
zapłać" za czas poświęcony pojednywaniu nas z Bogiem w sakramentach pokuty, za modlitwę,
błogosławieństwo, udzielone sakramenty oraz za wszystkie łaski ,które dzięki Twojej posłudze
otrzymaliśmy od Pana. Życzymy, aby Chrystusowe kapłaństwo Księdza upłynęło według słów św.
Jana Pawła II: "Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadom pełnego
sensu swego kapłaństwa: kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się
modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu
błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim - a w szczególności najbardziej potrzebującym". Za bycie z nami w różnych chwilach naszego życia, za wsparcie
duchowe, za dodawanie nam otuchy, za wszystkie modlitwy serdecznie dziękujemy. Chcielibyśmy,
żebyś Księże drogi z sympatią wspominał pobyt w naszej parafii. Życzymy również pogody ducha i wiele
radości każdego dnia, aby uśmiech często, tak jak do
tej pory, gościł na Twej twarzy. Niech Jezus Chrystus
obdarza Cię swoim Błogosławieństwem oraz wytrwałością w dalszej posłudze kapłańskiej.
Wójt Gminy Baranowo Henryk Toryfter
Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Obrębski ,
Radni Gminy Baranowo

Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” z Baranowa
Wójt Gminy Baranowo
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
zapraszają na

PRZEGLĄD PIOSENKI

KLUBOWEJ

Dnia 04.08.2019 r. godz 14.00
Amfiteatr GOKSiR w Baranowie
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Realizacja kolejnych inwestycji w zakresie
sportu, turystyki i rekreacji.
Już w najbliższym czasie mieszkańcy gminy Baranowo będą mogli korzystać z nowo wybudowanych obiektów w zakresie sportu, turystyki i
rekreacji. Gmina Baranowo w ubiegłym roku
pozyskała dofinansowanie na realizację projektu
pn. „Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie
Gminy Baranowo” w ramach działania 19
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020”. Celem niniejszej operacji jest umożliwienie aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR
z wykorzystaniem walorów przyrodniczych rzek
i zbiorników wodnych oraz umożliwienie wzrostu aktywności sportowej, koordynacyjnoruchowej osób korzystających z siłowni, placów
zabaw oraz uczestników spływów kajakowych
poprzez: - budowę w miejscowościach Oborczyska i Czarnotrzew 2 altan wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie miejsca na
ognisko z siedzeniami, toalety leśnej, wiaty
drewnianej, ogrodzeniem terenu wraz bramą i
drogą dojazdową z placem manewrowym a także
zakupem 16 kajaków z kompletem wioseł i kapoków oraz przyczepą do ich przewozu. W ramach
tej operacji powstanie także nowoczesny plac
zabaw na nawierzchni poliuretanowej przy
Przedszkolu w Baranowie oraz siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy Szkole Podstawowej
w Woli Błędowskiej.
Gmina Baranowo pozyskała również dofinansowanie w ramach projektu na Otwarte Strefy Aktywności w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym. Dzięki temu przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie powstanie:
- Siłownia plenerowa
- Strefa relaksu
- Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem
Będzie to ogólnodostępne plenerowe miejsca
sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin.
W skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa
relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mamy
nadzieję że miejsce to będzie sprzyjać integracji
społecznej dla różnych grup wiekowych.

Partnerstwo pomiędzy Gminami Baranowo –
Lipnica Wielka
W dniach 6-7 lipca delegacja z Gminy Baranowo
uczestniczyła w 45 Święcie Pasterskim w Lipnicy
Wielkiej na Orawie. Wizyta ta miała na celu finalizację nawiązania partnerstwa z Gminą Lipnica
Wielka. Miesiąc wcześniej został podpisany list
intencyjny pomiędzy gminami następnie obie
gminy podjęły odpowiednie uchwały dotyczące
tegoż partnerstwa. W dniu 7 lipca nastąpiło uroczyste podpisanie tej umowy przez Wójtów obu
gmin: Henryka Toryfter - Mateusza Lichosyt
wraz z Przewodniczącymi Rad Gmin Januszem
Obrębskim – Andrzejem Karkoszką oraz Wice
Przewodniczącymi Bogdanem Bandorowicz –
Józefem Rudnickim . Podpisaniu umowy towarzyszyły kapele obu regionów. Gmina Baranowo
podczas tego Święta zorganizowała także stoisko
promocyjne w ramach którego uczestnicy imprezy mogli pozyskać informacje o naszej gminie i
regionie a także posmakować kurpiowskich specjałów. Będziemy współpracować w dziedzinach
kluczowych dla rozwoju samorządu terytorialnego, tj. edukacja, kultura, turystyka, gospodarka,
ochrona środowiska, kultura fizyczna i sport.
Podstawą ich realizacji będzie wymiana informacji, a także doświadczeń samorządów na różnych
płaszczyznach (dobre praktyki), w tym wymiana
młodzieży i wymiana kulturalna. Mamy nadzieję
na owocną współpracę, z której każda z Gmin
odniesie obopólne korzyści.
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter
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4.,,Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych remizoświetlicy w miejscowości Cierpięta 7’’,będący
przedmiotem tego wniosku przewiduje: remont kuchni tj. wymianę zlewów, remont instalacji wodnokanalizacyjnej, położenia glazury natomiast w korytarzu zostanie wykonana wymiana oświetlenia, szpachlowanie, malowanie, wykonanie lamperii mozaikowej żywicznej. Remont łazienki przewiduje: szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu.
Należy pamiętać, że świetlice wiejskie to budynki, które
pełnią funkcję centrum kultury lokalnej, organizują
czas wolny, integrują społeczność, to właśnie tam w
świetlicach w trakcie trwania zebrań wiejskich często podejmowane są ważne decyzje odnośnie sołectwa. Służą one zarówno dorosłym jak i dzieciom.

MIAS Mazowsze
W połowie kwietna 2019r zostały złożone następujące
wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019’’ na
następujące projekty pn.:
1. ,,Wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku
przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne
mieszkańców Sołectwa Dąbrowa’’ przewiduje wymianę dachu tj. szkodliwego dla zdrowia eternitu na blachę
trapezową oraz docieplenie budynku wraz z położeniem struktury. Dach pełni niezwykle istotną rolę chroni przed warunkami atmosferycznymi i zatrzymuje w
budynku ciepło podobnie jak termomodernizacja, która
ma za zadanie zabezpieczyć świetlicę przed utratą ciepła, zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania
lub chłodzenia. Oprócz ww. zalet wykonane elementy
w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy estetyki
ww. budynku.
2. ,,Termomodernizacja budynku przeznaczonego na
potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła oraz urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku’’ przewiduje położenie
struktury jak również urządzenie terenu wokół świetlicy
wiejskiej poprzez budowę chodników i miejsc postojowych z kostki brukowej co w znacznym stopniu ułatwi
poruszanie się mieszkańców wioski oraz przyczyni się
do ich bezpieczeństwa i integracji. Oprócz ww. zalet
wykonane elementy w znacznym stopniu przyczynią się
do poprawy estetyki ww. budynku.
3. ,,Termomodernizacja budynku przeznaczonego na
potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje i urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku’’ będąca przedmiotem tego
wniosku przewiduje docieplenie ścian świetlicy wiejskiej styropianem jak również wykonanie tynku o strukturze baranka jak również urządzenie terenu wokół
świetlicy wiejskiej poprzez budowę chodników i miejsc
postojowych z kostki brukowej co w znacznym stopniu
ułatwi poruszanie się mieszkańców wioski oraz przyczyni się do ich bezpieczeństwa oraz ich integracji w
okresie wiosenno-letnim na świeżym powietrzu.

5.,,Zakup strojów ludowych dla Kurpiowskiego Zespołu ,,Pod Borem’’ z Zawad’’ w ramach projektu
planowany jest zakup kompletnych strojów kobiecych i męskich oraz oddzielnie koszul, chustek, butów i innych elementów z kanonu ludowego strojów
Kurpi Zielonych. Dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego zespół będzie
mógł pięknie ,w klasycznych strojach reprezentować
region i naszą gminę.
Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18
czerwca 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie ww. zadań w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminie pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nią
zadań. Wysokość pomocy finansowej będzie wynosić do
50% wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak w kwocie nie przekraczającej nie więcej niż
10 000,00 zł. na każde zadanie. W chwili obecnej czekamy na termin podpisania umowy o udzielenie dotacji środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019’’ pomiędzy
Województwem Mazowieckim, a Gminą Baranowo.
Agata Malon

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Baranowo zawiadamia, że w
związku z podjętymi czynnościami w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Baranowo, zainteresowane osoby mogą składać
wnioski o zmianę przeznaczenia swoich działek w powyższym planie w terminie do 15 lipca 2019 r.
w
formie pisemnej, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w
Baranowie, pokój 17 bądź listownie na adres: Urząd
Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo.
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ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Baranowo zawiadamia o ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie nowym naborze wniosków do nowego „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W
związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji jeszcze w bieżącym roku a nie zgłosili jego odbioru,
powinni złożyć wniosek w terminie do 12 lipca 2019 r.
który dostępny jest w Urzędzie Gminy w Baranowie pokój nr 17 oraz na stronie internetowej gminy
(www.baranowo.pl) w zakładce jako informacja o wyrobach zawierających ilość płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru należy podać w m2. Wnioski złożone po
terminie nie będą uwzględnione. Decyduje kolejność składania wniosków.
Wójt Gminy
Henryk Toryfter

Wotum zaufania i absolutorium
Po raz pierwszy w obecnej, VIII kadencji, na sesji w
dniu 28 czerwca Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2018 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 2018 rok.
W ten sposób Rada podziękowała Wójtowi za rozwój
Gminy, za dobrą współpracę. 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 pozyskiwaćz kolejne fundusze i realizować kolejne zadania. Cieszy w Gminie to, że mimo braku
środków europejskich, prowadzone są inwestycje.
Rok 2018 był dla Gminy rokiem dobrym. Dochody budżetowe zostały wykonane w 99,33%, w tym dochody
majątkowe na poziomie 99,69% planu. W stosunku do
roku 2078 dochody ogółem były wyższe o 9,7%, a dochody majątkowe o 148,21%.Dochody podatkowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 12,54%. W strukturze dochodów nadal największy udział mają subwencje
(35,52%), jednak ich udział w dochodach Gminy corocznie spada na rzecz wzrostu dochodów z dotacji celowych
(33,24%). Jest to związane z realizacją zadań zleconych w
pomocy społecznej (Program Rodzina 500 plus oraz wypłata zasiłków rodzinnych),
Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co oznacza, że zachowana został relacja określona w
art.242 ustawy o finansach publicznych. Dochody podatkowe wzrosły o 12,54% w stosunku do roku poprzedniego. Skutki udzielonych przez Wójta ulg, umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 0,21% dochodów podatkowych. Zaległości w podatkach w stosunku do roku
2017,zmniejszyły się o 22,28%.

Kwota zadłużenia Gminy wyniosła 1.709.198,70 zł, co stanowi
5,64% 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.
Realizacja budżetu pozwala na zachowanie relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań wynikającej z art.243 ust.1 ustawy
o finansach publicznych w roku budżetowym i w latach następnych. Dzięki temu Gmina posiada znaczne możliwości inwestowania. Wolne środki lokowane były na rachunkach bankowych
w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy. Gmina nie
udzielała poręczeń ani gwarancji.Wydatki ogółem wykonano w
95,58% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 96,31%
W porównaniu do roku ubiegłego wydatki
były wyższe o 1,39% .Wydatki majątkowe stanowiły 24,07%
ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane dochody bieżące
znacznie przewyższają wydatki bieżące. Terminowo i w pełnej
wysokości zostały przekazane dotacje dla Gminnego Ośrodka
Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla Stowarzyszeń
prowadzących placówki oświatowe. Najwyższy udział
w wydatkach bieżących stanowią wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy - 39,12%, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia 500+ i
zasiłki rodzinne) - 28,88% .
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 -39,26%. Natomiast wydatki na oświatę stanowią 33,88% wydatków. Znaczącą pozycję w budżecie stanowią wydatki poniesione na szeroko rozumianą administrację –
9,88% oraz wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków -5,76%, Pomimo trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, realizowanych było
łącznie 44 zadania inwestycyjne, w tym zakupy inwestycyjne i
projekty. Środki zewnętrzne stanowią prawie 40% wydatków
inwestycyjnych. Główne inwestycje ukierunkowane były na
realizację tzw. Programu Minimum a więc budowę dróg asfaltowych oraz ochronę środowiska tj. budowa kanalizacji sanitarnej. Wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa wynosiły 4409.846,08 zł tj. 55,74%.
Wykonanych zostało łącznie 8320 mb dróg asfaltowych . Do
zrealizowanych największych inwestycji zaliczyć należy : Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości północnej
części Gminy, Przebudowa drogi gminnej Baranowo-Lipowy
Las tzw. obwodnicy Baranowo. Zaasfaltowano drogi we
wsiach m.in.: Majk, Gaczyska, Jastrząbka, Rycica, Dłutówka,
Czarnotrzew, Cierpięta. Kolejne odcinki kończone są w roku
bieżącym. Zagospodarowane zostały centra wsi w Majdanie i
Oborczyskach. Urządzono place zabaw wraz z siłowniami przy
Szkołach w Zawadach i Bakule-Ziomku.Dofinansowano zakup
samochodu dla miejscowego Posterunku Policji, zakupiony
został samochód pożarniczy z wyposażeniem dla OSP w Bakule przy współfinansowaniu Powiatu Ostrołęckiego. Rozpoczęta
została rozbudowa Gminnego Przedszkola- wykonano tzw. stan
surowy zamknięty. Wykonano mikroinstalacje fotowoltaiczne
na 4 obiektach komunalnych.
Ponadto realizowane były mniejsze ale równie potrzebne i niezbędne zadania inwestycyjne oraz wykonano projekty pod
przyszłe budowy dróg.
Teresa Jądrzejczyk
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WAKACYJNE KURSY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

Wójt Gminy Baranowo informuje, iż w okresie wakacji w każdy poniedziałek i czwartek uruchomione są kursy gminnych autobusów. Trasy autobusów będą podobne jak w
roku ubiegłym. Z przejazdu będą mogły skorzystać osoby starsze i niepełnosprawne
niemające innych możliwości dotarcia do miejscowości gminnej w celu m.in. wizyty w
placówkach służby zdrowia, zabiegów rehabilitacyjnych itp.
Mieszkańcy kolonii poszczególnych miejscowości mogą zgłosić chęć wyjazdu w przeddzień pod nr tel. 29 761 65 62 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Wtedy (w miarę możliwości) pojazd przyjedzie do miejsca zamieszkania.
Kursy powrotne będą odbywały się w godzinach przedpołudniowych uzgadnianych z
kierowcą przez pasażerów, którzy przyjadą do Baranowa.

Kursy są nieodpłatne.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
VI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
W sobotę 8.06.2019 r. osoby niepełnosprawne z Gminy
Baranowo wraz z opiekunami wzięli udział w VI Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Dzień
Radości – Wszyscy Razem”. Organizatorem było Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią” w Goworowie. Pokonując własne słabości i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności uczestniczyli w konkurencjach sprawnościowosportowych.
Mimo upału zawodnicy walczyli z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Zwycięzcy w każdej kategorii
otrzymali medale i nagrody rzeczowe. Do Baranowa
przywieźliśmy dwa złote medale.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
• Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy
2019/2021 w wersji elektronicznej można będzie
składać od dnia 1 lipca 2019r. , a wnioski w wersji
papierowej można składać osobiście lub drogą
pocztową od dnia 1 sierpnia 2019r.w siedzibie
Ośrodka ul. Rynek 7 06-320 Baranowo pok. Nr 2
i5
Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie
wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na
dochód rodziny.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do
30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r.
jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia na wszystkie dzieci. Rodziny, które w
okresie zasiłkowym 2018/2019 nie pobierały
świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, żeby otrzymać świadczenie 500+ z wyrównaniem od 1 lipca 2019r. muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2019r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 października 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia
alimentów na dziecko od drugiego rodzica w
przypadku wniosków składanych przez rodziców
samotnie wychowujących dziecko.
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony
w terminie od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia
2019r. świadczenie wychowawcze za m-c październik 2019r. zostanie wypłacone w m-cu październik 2019r.
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W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 września
2019 r. do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze za m-c październik 2019 r. zostanie wypłacone w
listopadzie 2019r.
· Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od
października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31
grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31
stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o
świadczenie 500+:
1.
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego,
2.
Numer rachunku bankowego, na który wpłacane
będzie świadczenie, Adres e-mail, na który będzie
wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia
wychowawczego.
DOBRY START
• Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”+ na okres szkolny 2019/2020 w wersji
elektronicznej można będzie składać od dnia 1 lipca
2019r. , a wnioski w wersji papierowej można składać
osobiście lub drogą pocztową od dnia 1 sierpnia
2019r.do dnia 30 listopada 2019r. w siedzibie Ośrodka
ul. Rynek 7 06-320 Baranowo pok. Nr 2 i 5
• Wnioski złożone po 30 listopada 2019r. pozostaną
bez rozpatrzenia. Świadczenie dobry start przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia w wysokości 300 zł. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do
ukończenia przez nie 24 roku życia,
• Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole( gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna,
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek
szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjnowychowawczy),
• Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw.
„zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także
studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół
dla dorosłych. W przypadku wniosków złożonych w mcu lipcu i sierpniu wyprawka wypłacona zostanie najpóźniej do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie wniosku i
wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia
złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o
świadczenie „Dobry Start ”Wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia „Dobry Start” Inne dokumenty (dowód osobisty rodzica, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
Numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie
świadczenie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami na rok świadczeniowy 2019/2020 można
będzie składać od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul.
Rynek 7, 06-320 Baranowo, pokój nr 2 i 7.
Prawo do świadczeń rodzinnych na okres od 1 listopada 2019
r. do 31 października 2020 r. ustalany jest na podstawie dochodu za rok 2018.
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz
jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziców
lub jednego z rodziców, opiekuna faktycznego lub opiekuna
prawnego dziecka, osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub
w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów.
Jeżeli wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie od 1
sierpnia do 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do
świadczeń i ich wypłata następuje do 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny
wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do 31
października, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata
nastąpi do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny
wraz z wymaganym dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata następuje ostatniego dnia lutego następnego roku.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ
SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA
ROK ŚWIADCZENIOWY 2019/2020
Rolnicy – nakaz płatniczy za rok 2018 albo oświadczenie o
hektarach przeliczeniowych.
Odpis skrócony aktu urodzenia (do skserowania)
Numer PESEL wnioskodawcy oraz wszystkich członków
rodziny.
Dane adresowe szkoły do której będzie uczęszczało dziecko.
Dane adresowe internatu lub bursy w której będzie zamieszkiwało dziecko.
Numer rachunku bankowego
W przypadku pracy za granicą któregoś z członków rodziny:
miejsce pobytu, adres zakładu pracy oraz kserokopia zawartej
umowy.
W przypadku utraty pracy: świadectwo pracy lub inny dokument określający datę i wysokość utraconego dochodu.
W przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę i zaświadczenie określające wysokość dochodu za drugi pełen przepracowany miesiąc.
Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz osób ubiegających się o specjalny zasiłek
opiekuńczy.
Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia są zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub
odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub potwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd.
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Zawody Sportowo-Pożarnicze

KLUCZ DO KOMPETENCJI – WSPARCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z GMINY BARANOWO
Gmina Baranowo, jest beneficjentem projektu edukacyjnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020. Projekt skierowany jest do 2 szkół
podstawowych z terenu Gminy Baranowo. Są to szkoły podstawowe w Baranowie i Zawadach. Głównym celem projektu jest
podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, oraz poprawa jakości kształcenia w zakresie tych kompetencji. Projektem
jest objętych 312 uczniów oraz 36 nauczycieli. Przewidziane są
dodatkowe zajęcie dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów,
indywidualizacja pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i też z
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w małych grupach od 2 do 8 osób.
Okres realizacji tego projektu obejmuje czas od 1 stycznia
2019 do 30 lipca 2020 r.
Ogólna wartość projektu to kwota 664.077,50 zł, z tego dofinansowanie na poziomie 94,87 % w kwocie 629.987,50 zł. Pozostała kwota to wkład niepieniężny Gminy Baranowo w kwocie 34.090 zł (wynajem sal lekcyjnych na zajęcie prowadzone
w ramach projektu).
W ramach projektu w każdej szkole biorącej udział w projekcie
utworzona zostanie pracownia multimedialna wyposażona w
nowoczesny sprzęt TIK (Technologia InformacyjnoKomunikacyjna).
Główne wyposażenie jakie otrzymały szkoły to:
Laptopy 50 szt.,
Tablice multimedialne z oprogramowaniem – 3 szt.,
Projektory multimedialne – 4 szt.,
Drukarka 3 D 1 szt.,
Ponadto jedna ze szkół otrzyma kompleksowe wyposażenie
pracowni chemicznej oraz obydwie szkoły kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczych.
Zostało zakupionych też wiele drobniejszych pomocy dydaktycznych.
Kazimierz Rzewnicki

W dniu 9 czerwca odbyły się Gminne Zawody SportowoPożarnicze w miejscowości Rycica. W zawodach brały
udział wszystkie jednostki OSP z Gminy Baranowo. Na
zawodach gościliśmy delegację z Gminy Lipnica Wielka
na Orawie wraz za kapelą, która wykonała piękny koncert
na samochodzie strażackim. Klasyfikacja zawodników
biorących udział w zawodach przedstawiał się następująco:
I miejsce - OSP Cierpięta
II miejsce - OSP Baranowo
III miejsce – OSP Rycica
Za tydzień w dniu 16.06.2019 r odbywały się na stadionie
w Ostrołęce Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
OSP w których udział wzięło 18 drużyn, także z gminy
Baranowo wystartowały 2 drużyny : OSP Baranowo – 6
miejsce i OSP Cierpięta – 7 miejsce.
Zarząd OSP

EtnoPolska - otrzymaliśmy dofinasowanie.
Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby
społeczności lokalnych i regionalnych, dla których
ważne jest dziedzictwo kulturowe. Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz
tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości
obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak
również ukazywać je we współczesnych kontekstach. W
ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe
zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny
sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na
obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem
jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze
oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Zespoły te
poprzez sceniczne kreacje pokazują zróżnicowanie tradycyjnych ubiorów odświętnych, obrzędowych i codziennych, tym samym przyczyniając się do promowania tradycji regionalnych oraz narodowych. Ubiory ludowe powstają we współpracy z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami, co przyczynia się do bezpośredniego przekazu tradycji wytwarzania strojów oraz ich zdobnictwa. GOKSiR
w Baranowie otrzymał dofinasowanie na zakup strojów
dla Zespołu Kurpiowskiego „ Pod Borem” z Zawad w
kwocie 88.000,00. Bardzo się cieszymy z możliwości
realizacji tego projektu dzięki któremu nasz Zespół, który
jest najstarszym na Kurpiach – w następnym roku będziemy świętować jego 90 lecie zyska na swoim wizerunku
scenicznym.
Justyna Kaczorek Dyrektor GOKSiR
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„MOJA WIEŚ – WIZYTÓWKĄ
GMINY BARANOWO”
Konkurs odbywa się pod patronatem:
Wójta Gminy Baranowo
Rady Gminy Baranowo
Celem konkursu jest upowszechnianie dbałości o estetykę i
piękno wsi oraz otaczającego ją krajobrazu. Organizatorem konkursu jest GOKSiR w Baranowie. Czas trwania
konkursu: od 10 lipca 2019r. do 8 września 2019 r.
Zasady konkursu:
Do konkursu przystępują sołectwa położone na terenie
Gminy Baranowo.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2019 r. Karta
zgłoszeń wraz z regulaminem konkursu będzie dostępna w
sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie
internetowej Gminy: www.baranowo.pl.Karta zgłoszeniowa musi być podpisana przez Sołtysa.
Kryteria konkursu.
Komisja oceni ogólny wygląd, ład i porządek sołectwa, w
tym wygląd budynków, stan ogrodzenia, estetykę posesji.
Dbałość o obiekty publiczne, w tym : przystanki, parkingi,
place zabaw, skwery, kapliczki przydrożne, tereny wokół
sklepów, świetlic, strażnic, przydrożnych rowów i przepustów.
Komisja:
Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca,
Czterech radnych wybranych spośród pozostałych członków Rady Gminy Baranowo, Członków komisji wyznacza
imiennie wójt. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni
Przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca.
Ocena i punktacja.
1. Objazd przez komisję konkursową zgłoszonych wsi do
konkursu nastąpi: w terminie od 16 sierpnia 2019 r. do 30
sierpnia 2019 r.
2. Komisja dokona obchodu sołectwa w obecności sołtysa
lub wyznaczonego przez niego członka rady sołeckiej.
3. Każdy z członków komisji otrzyma kartę oceny wsi, którą wypełni podczas dokonywanych lustracji. Komisja oceni
następujące aspekty:
ogólny estetyczny wizerunek wsi, utrzymanie zieleni,
dbałość o stan infrastruktury użyteczności publicznej: przystanki, tablice informacyjne umożliwiające upublicznianie
informacji samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących mieszkańców wsi.
4. Członkowie Komisji przyznają poszczególnym sołectwom punkty. Skala punktacji zależy od ilości uczestniczących sołectw (np. jeśli startuje 10 sołectw, skala punktów
wynosi od 10 (ocena najwyższa) do 1 (ocena najniższa).
Każdy członek komisji może przyznać daną ilość punktów
tylko raz ( np. 10 punktów może otrzymać tylko jedno sołectwo, 9 punktów tylko jedno sołectwo itd.).
5. Po dokonaniu lustracji komisja konkursowa dokona
zbiorczego zestawienia punktów i wyłoni zwycięzców konkursu Nagrody. Nagrody otrzymają sołectwa, które uzyskają największą liczbę głosów.
Termin rozstrzygnięcia konkursu.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 2 września
2019r.
Wręczenie nagrody nastąpi podczas Dożynek odbywających się 8 września 2019 r. Konkurs rozstrzyga Komisja
Konkursowa w oparciu o zbiorcze zestawienie punktów.
Decyzja Komisji jest ostateczna.

Szerokopasmowy Internet dla mieszkańców
gminy
Uprzejmie informuję, że w 2018 r. Ministerstwo
Cyfryzacji rozstrzygnęło III konkurs w ramach
ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej na terenie subregionu
ostrołęckiego i naszej gminy także. Wybudowana
w ramach programu infrastruktura umożliwi
mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, telewizji online
oraz innych usług internetowych. Konkurs wygrała
i inwestycję będzie realizowała w ramach tego
programu Spółka FIBEE IV grupa INEA. Projekt
będzie realizowany w okresie od 2019-2022.
Zgodnie z założeniami i wymogami konkursu do
wykonania przyłączy w gminie Baranowo zostało
wytypowanych tylko 455 gospodarstw wraz z placówkami oświatowymi. Z rozmów jakie przeprowadziliśmy w dniu 25.06 br. z przedstawicielami
Spółki FIBEE zarysowała się szansa wykonania w
okresie ok 3 lat większej liczby przyłączy niż wytypowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Oczywiście wszystko determinuje czynnik ekonomiczny, im więcej chętnych w danej lokalizacji tym
większe szanse.
Jak poinformowali nas podczas spotkania projektanci wykonanie przyłącza dla mieszkańca jest
bezpłatne i nie obliguje właściciela gospodarstwa
do natychmiastowego podłączenia Internetu. Każdy może wybrać sobie później usługodawcę
współpracującego z firmą FIBEE, który przy wykorzystaniu wykonanego przyłącza do sieci szkieletowej w swoim zakresie włączy światłowodem
nasze gospodarstwo do szerokopasmowego Internetu. Od tego momentu trzeba płacić abonament
zgodnie z podpisana umowa i regulaminem usługodawcy.
W celu zdiagnozowania potencjalnego zainteresowania tematem szerokopasmowego Internetu
wśród mieszkańców w Urzędzie Gminy zostaną
udostępnione listy, na których mogą Państwo zgłaszać chęć skorzystania z możliwości wykonania
przyłącza gospodarstwa do sieci światłowodowej.
Lista nie będzie w żaden sposób gwarantować wykonania usługi ponieważ wszystko zależy od ilości
chętnych jak tez możliwości wykonawcy tj. Spółki
FIBEE, ale na pewno zwiększy szanse na podłączenie większej ilości gospodarstw na terenie Gminy Baranowo w ramach tego projektu. W związku
z powyższym proszę o niezobowiązujące (gdyż
Gmina nie ma na to wpływu) wpisywanie się na
listę chętnych w celu wykonania przyłącza światłowodowego do swojej posesji.
Listy znajdują się w Sekretariacie oraz w pokoju
Nr. 11 u Pana Sławomira Lipki.
Wójt Gminy
Henryk Toryfter
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Regulamin konkursu kulinarnego
„NA NAJSMACZNIEJSZE CIASTO
DOŻYNKOWE
Organizator: GOK,SiR Baranowo , Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Kulturalno Społecznych w Baranowie
Termin: 8 września 2019 - Dożynki Gminno-Parafialne
Miejsce: GOK,SiR Baranowo - ciasta należy dostarczyć w dniu
festynu do godziny 12:00.
· Warunki uczestnictwa w konkursie: do konkursu można zgłosić
więcej jak jedną blachę ciasta
· ciasta będzie oceniać komisja konkursowa, decyzja komisji konkursowej jest ostateczna
· Uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wyeksponowanie ciasta na specjalnie przygotowanym stole oraz na przeznaczenie go (po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji przez uczestników festynu.
Kryteria oceny: walory smakowe · walory estetyczne (dekoracja, kształt, prezentacja wizualna)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 września 2019 podczas Dożynek Gminno-Parafialnych . Komisja nagrodzi I, II, III miejsce, dla reszty uczestników konkursu przewidziano dyplomy.

Regulamin Konkursu na Najsmaczniejszą Nalewkę Dożynkową
Dożynki Gminno – Parafialne 8 września , Baranowo 2019
Zasady Uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które
samodzielnie wytwarzają nalewki z naturalnych składników i według tradycyjnych metod.Jedna osoba może
zgłosić maksymalnie 3 nalewki do degustacji. Minimalna pojemność nalewki to 0,5 l. Nazwę wykonawcy
należy podać na spodzie butelki/pojemnika. Nalewki prosimy dostarczyć organizatorowi w dniu Dożynek w
godzinach między 13.00 a 13.30.
Komisja Konkursowa:
W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Ogłoszenie wyników:
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez
Komisję Konkursową w dniu 8 września br. podczas Dożynek Gminnych , które odbędą się przy GOK,SiR w Baranowie.

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.

