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1. Wstęp
Raport o stanie gminy Krasne opracowano na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2019, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
2. Ogólna charakterystyka gminy
Całkowite pole powierzchni gminy Krasne wynosi 101,35 km2. Gmina położona jest
w północnej części województwa mazowieckiego, w południowej części powiatu przasnyskiego
(na granicy z powiatem ciechanowskim i makowskim), granicząc z następującymi gminami:
od północy z Gminą wiejską Przasnysz (powiat przasnyski);
od wschodu z Gminą wiejską Płoniawy-Bramura (powiat makowski);
od południowego-wschodu z Gminą wiejską Karniewo (powiat makowski);
od południa z Gminą wiejską Gołymin-Ośrodek (powiat ciechanowski);
od południowego-zachodu z Gminą wiejską Opinogóra Górna (powiat ciechanowski);
od północnego-zachodu z Gminą wiejską Czernice Borowe (powiat przasnyski).
Miejscowość gminna Krasne oddalona jest o ok. 90 km od Warszawy, z którą ma dobre
połączenie komunikacyjne. Zewnętrzne drogowe powiązania komunikacyjne gminy
z ważniejszymi ośrodkami miejskimi zapewniają przebiegające poza terenem gminy:
droga krajowa nr 60 Kutno – Ciechanów - Różan - Ostrów Mazowiecka – przebiegająca
ok. 10 km na południe od Krasnego;
droga krajowa nr 57 Bartoszyce – Szczytno – Przasnysz – Pułtusk – przebiegająca
ok. 2 km na północny-zachód od Krasnego;
droga wojewódzka nr 617 Przasnysz – Ciechanów – przebiegająca ok. 15 km na zachód
od Krasnego.
Komunikację z terenami sąsiednich gmin oraz główne powiązania wewnętrzne zapewnia sieć
dróg powiatowych, tworząca nadrzędny układ powiązań drogowych. Przez teren Gminy nie
przebiega linia kolejowa normalnotorowa, zlokalizowany jest jedynie fragment Mławskiej Kolei
Wąskotorowej.
W skład gminy wchodzi 26 sołectw: Bartołdy, Milewo-Brzegędy, Brzozowo Wielkie,
Krasne-Elżbiecin, Żbiki-Gawronki, Grabowo Wielkie, Filipy, Stary Janin, Kraski-Ślesice,
Krasne, Żbiki-Kierzki, Kozin, Kurowo, Mosaki-Stara Wieś, Nowokrasne, Pęczki-Kozłowo,
Milewo-Rączki, Mosaki-Rukle, Milewo-Tabuły, Milewo-Szwejki, Wężewo, Zalesie, Zielona,
Szlasy-Umiemy, Żbiki, Nowe Żmijewo.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. gminę Krasne zamieszkiwało 3687 osób. Największymi
miejscowościami pod względem liczby ludności (poza miejscowością Krasne liczącą 824
mieszkańców) są: Zalesie (273), Wężewo (268), Żbiki (184) oraz Milewo-Szwejki (182).
W strukturze przestrzennej gminy dominują użytki rolne zajmujące 91,3% (9249 ha) pola
powierzchni gminy, co w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 59,9% i średnią
wojewódzką wynoszącą 67,6%, jest udziałem wysokim. Tereny zurbanizowane i zabudowane
stanowią 2,9% pola powierzchni gminy, natomiast grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
– 5,2%. Ze względu na gleby o wysokich klasach bonitacyjnych teren gminy ma charakter
typowo rolniczy, z wyróżniającą się pod względem struktury funkcjonalno – przestrzennej
miejscowością Krasne.
Obszar gminy odznacza się przeciętnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.
Na terenie gminy nie ma obszarów prawnie chronionych ustawą o ochronie przyrody. Znajdują
tu się jedynie 2 pomniki przyrody: lipy drobnolistne w miejscowościach Brzozowo Małe
i Krasne.
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3. Informacje finansowe
Budżet Gminy Krasne na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy
Krasne w dniu 19 grudnia 2018 roku. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie gminy
Uchwałami Rady Gminy (8 uchwał) i Zarządzeniami Wójta Gminy (10 zarządzeń).
Planowany deficyt na koniec 2019 roku w kwocie 1.123.559,30 zł został wykonany
w kwocie 750.714,35 zł. W ciągu roku do budżetu zostały wprowadzone wolne środki za 2018
rok w kwocie 63.415,30 zł.
Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wynosi 7.419.284,52 zł tj. 40,54% wykonanych
dochodów.
W 2019 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 589.856,00 zł, oraz
został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.650.000,00 zł.
Harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu na następne latach
przedstawiają się następująco:
Rok spłaty
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Kwota raty kredytów
i pożyczek
643.380,00
536.000,00
581.000,00
581.000,00
656.000,00
537.500,00
537.500,00
537.500,00
537.500,00
537.500,00
357.500,00
357.500,00
357.500,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00

Odsetki
230.000,00
137.000,00
124.000,00
111.000,00
98.000,00
88.000,00
78.000,00
67.000,00
55.000,00
41.000,00
32.000,00
24.000,00
17.000,00
8.900,00
6.400,00
3.800,00
1.250,00

Realizacja dochodów gminy
Dochody Gminy w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 18.300.851,11 zł, tj. 99,06%
planu. Dochody bieżące w kwocie 17.280.336,68 zł 99,27% planu w tym dochody własne
w kwocie 5.552.050,98 zł, tj. 32,13% wykonania dochodów bieżących. Udziały w PIT
1.730.343,00 zł oraz CIT – 1.999,07 zł stanowią 10,02% wykonania dochodów bieżących.
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) to kwota 2.957.453,00 zł.
Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1.193.648,00 zł.
Znacznym źródłem zasilania budżetu są dotacje bieżące. Na plan 5.977.653,21 zł wykonanie
5.967.990,63 zł.
Dochody majątkowe w kwocie 1.020.514,43 zł (95,60 % planu) zostały pozyskane
z następujących źródeł:
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych wsi Nowokrasne” 75.000,00 zł;
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z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
563.871,00 zł na „Przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika w Krasnem”;
z budżetu Powiatu Przasnyskiego w ramach pomocy finansowej w kwocie 150.000,00 zł
na „Przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika w Krasnem”;
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej w kwocie
48.000,00 zł na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń w budynkach użyteczności
publicznej”;
z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000,00 zł w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadania:
„Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku remizy OSP Wężewo”,
„Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Mosaki-Stara Wieś”, „Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej Mosaki-Rukle”;
z tytułu refundacji wydatków majątkowych realizowanych ze środków funduszu
sołeckiego w 2018 roku 30.495,43 zł;
ze sprzedaży majątku: z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości
Pęczki-Kozłowo w kwocie 8.670,00 zł oraz niektórych części taboru kolejowego
w kwocie 88.402,00 zł;
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie
26.076,00 zł.
Realizacja wydatków budżetu gminy
Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie 19.051.565,46 zł (97,21%).
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.349.168,81 zł (97,11%). Wśród wydatków bieżących
największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę i Edukacyjną Opiekę
Wychowawczą. Zadania realizowane przez Gminę dotyczyły szkolnictwa podstawowego
w Krasnem i w Zielonej oraz dowożenia uczniów to łączna kwota 5.674.037,64 zł czyli 34,71 %
wydatków bieżących budżetu gminy. Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki
zewnętrzne w postaci subwencji w kwocie 2.957.453,00 zł oraz dotacji
na zadania własne i zlecone w kwocie 156.886,01 zł.
Zaangażowane środki własne gminy na wydatki na oświatę oraz wychowanie edukacyjnej opieki
wychowawczej wynosiły 2.559.698,63 zł.
Wydatki na Pomoc Społeczną i Rodzinę zostały wykonane w kwocie 5.358.814,27 zł.
W podziale na źródła finansowania przedstawiały się następująco:
wydatki z dotacji na nadania zlecone – 4.590.495,00 zł;
wydatki z dotacji na zadania własne – 192.884,29 zł;
wydatki ze środków gminy – 575.434,98 zł.
Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in: bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie
307.256,92 zł, utrzymania zasobów komunalnych w kwocie 138.246,77 zł, wydatki
na administrację publiczną 2.153.050,63 zł w tym na obsługę Rady Gminy 67.645,35 zł,
na utrzymanie jednostek straży pożarnej 123.481,42 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczki 165.937,10 zł, na gospodarkę odpadami 472.556,67 zł, za zużycie energii
i konserwację oświetlenia ulic w kwocie 257.648,39 zł.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.702.396,65 zł – 97,83 % planu, i stanowiły
14,18 % ogólnych wydatków budżetowych. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje
w zakresie:
1) infrastruktury wodociągowej
–
77 496,00 zł,
2) dróg publicznych
–
1 579 816,38 zł,
3) gospodarki nieruchomościami
–
591 868,71 zł,
4) działalności usługowej
–
14 883,00 zł,
5) administracji publicznej
–
98 595,00 zł,
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6) bezpieczeństwa publicznego
7) oświaty i wychowania
8) oświetlenia ulicznego
9) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10) kultury fizycznej

–
–
–
–
–

29 340,83 zł,
199 269,87 zł,
12 999,99 zł,
71 710,72 zł,
26 416,15 zł.

W 2019 roku realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 363.135,48 zł
zrealizowano wydatki w kwocie 354.954,99 zł (97,75 % planu).
Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 2019 r
Sołectwo / Nazwa zadania
Kwota
Kwota
funduszu
zrealizowana
Sołectwo Bartołdy
13.235,47
13.222,42
Remont dróg na terenie sołectwa Bartołdy poprzez nawiezienie
11.235,47
11.222,42
i wbudowanie tłucznia
Wskazanie granic działki drogowej drogi gminnej nr 34 na
2.000,00
2.000,00
odcinku od dz. Nr 23 do drogi powiatowej dz. Nr 136/1
Sołectwo Brzozowo Wielkie
12.702,78
12.102,07
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowo Wielkie
11.202,78
11.201,07
poprzez nawiezienie i wbudowanie tłucznia
Wskazanie granic dz. Drogowej nr 81 do dz. Nr 84/1
1.500,00
900,00
Sołectwo Filipy
10.899,80
10.880,84
Remont drogi na dz. nr 93 w miejscowości Filipy poprzez
5.449,90
5.441,91
utwardzenie nawierzchni
Zakup przepustów drogowych i utwardzenie drogi gminnej na
5.449,90
5.438,93
dz. nr 22 w miejscowości Gorąca
Sołectwo Grabowo Wielkie
10.162,22
9.942,78
Remont drogi na działce nr 46/1 w obrębie Grabowo Wielkie
10.162,22
9.942,78
poprzez nawiezienie i wbudowanie kruszywa łamanego
(tłucznia)
Sołectwo Kozin
14.300,87
14.271,30
Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 113 w miejscowości
14.300,87
14.271,30
Kozin
Sołectwo Kraski-Ślesice
9.588,55
9.579,78
Remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Kraski-Ślesice
9.588,55
9.579,78
o numerach działek 30, 63 i 5 poprzez nawiezienie i
wbudowanie tłucznia
Sołectwo Krasne
40.976,70
40.928,75
Montaż oświetlenia ulicznego przy ulicy M.C. Skłodowskiej
13.000,00
12.999,99
etap I
Remont dróg gminych na terenie sołectwa Krase poprzez zakup i
10.000,00
9.990,06
nawiezienie tłucznia
Zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz zakup elementów
17.976,70
17.938,70
małej architektury w miejscowości Krasne
Sołectwo Krasne-Elżbiecin
12047,15
11.656,15
Zakup i montaż urządzeń treningowych celem utworzenia
12047,15
11.656,15
siłowni na powietrzu we wsi Krasne-Elżbiecin
Sołectwo Kurowo
12.006,17
11.405,78
Remont drogi gminnej na dz. nr 72 w miejscowości Kurówko
8.006,17
8.005,78
obręb Kurowo poprzez nawiezienie i wbudowanie tłucznia
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Sołectwo / Nazwa zadania
Wskazanie granic działki drogowej r 72 w miejscowości
Kurówko obręb Kurowo gmina Krasne
Sołectwo Milewo-Brzegędy
Remont drogi gminnej na dz. nr 115 i 116 poprzez nawiezienie
i wbudowanie tłucznia
Zakup przepustów drogowych do remontu dróg gminych na
terenie sołectwa Milewo-Brzegędy
Sołectwo Milewo-Rączki
Modernizacja pomieszczenia głównego w świetlicy wiejskiej w
Milewo-Rączki
Sołectwo Milewo-Szwejki
Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 86/14 i 86/3 w
miejscowości Milewo – Szwejki
Sołectwo Milewo-Tabuły
Remont drogi gminnej na dz. r 2 obręb Milewo-Tabuły poprzez
zakup i wbudowanie pospółki żwirowej
Sołectwo Mosaki-Rukle
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej
Sołectwo Mosaki-Stara Wieś
Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Mosaki –
Stara Wieś
Sołectwo Nowe Żmijewo
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Żmijewo
Zakup i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego przy
świetlicy wiejskiej w Nowe Żmijewo
Sołectwo Nowokrasne
Zakup i montaż przepustów drogowych przy drogach gminnych
na terenie sołectwa Nowokrasne
Sołectwo Pęczki-Kozłowo
Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 45/1 obręb PęczkiKozłowo w miejscowości Jaźwiny
Sołectwo Stary Janin
Odkrzaczanie rowów i założenie przepustów wzdłuż drogi
gminnej na działce nr 25
Sołectwo Szlasy-Umiemy
Modernizacja drogi gminnej na dz. 101/1w miejscowości
Szlasy-Umiemy
Sołectwo Wężewo
Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku remizy
OSP w Wężewie – etap II
Sołectwo Zalesie
Zakup i montaż bram przesównych i furtki przy ogrodzeniu
świetlicy wiejskiej w Zalesiu
Zakup i położenie kostki brukowej na wjazd do świetlicy
wiejskiej w Zalesiu
Zakup przepustu drogowego 4m oraz żwirowanie dróg
gminnych na terenie sołectwa Zalesie

Kwota
Kwota
funduszu
zrealizowana
4.000,00
3.400,00
10.531,01
7.031,01

10.211,14
7.011,34

3.500,00

3.199,80

12.211,06
12.211,06

12.200,00
12.200,00

15.980,91
15.980,91

15.980,91
15.980,91

9.752,45
9.752,45

9.752,23
9.752,23

11.145,66
11.145,66
14.628,68
14.628,68

11.064,64
11.064,64
14.503,48
14.503,48

11.473,48
7.609,89
3.863,59

11.360,37
7.497,78
3.863,59

9.752,45
9.752,45

6.544,74
6.544,74

17.865,84
17.865,84

16.256,17
16.256,17

11.514,45
11.514,45

11.469,60
11.469,60

13.112,54
13.112,54

13.112,54
13.112,54

19,341,00
19,341,00

19.340,83
19.340,83

19.832,72
6.000,00

19.832,50
6.000,00

4.000,00

3.999,97

9.832,72

9.832,53
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Sołectwo / Nazwa zadania
Sołectwo Zielona
Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 45/1 w miejscowości
Zielona
Sołectwo Żbiki
Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę dachu na
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żbiki
Zakup i położenie kostki brukowej na terenie przylegającym do
świetlicy wiejskiej w miejscowości Żbiki – etap I
Sołectwo Żbiki-Gawronki
Modernizacja dróg gminnych na dz. nr 22 i 115
Sołectwo Żbiki-Kierzki
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Żbiki-Kierzki
poprzez nawiezienie i wbudowanie tłucznia
Zakup i montaż przepustu drogowego
Razem:

Kwota
Kwota
funduszu
zrealizowana
12.006,17
11.992,65
12.006,17
11.992,65
15.980,91
1.353,00

15.295,60
1.353,00

14.627,91

13.942,60

11.514,45
11.514,45
10.571,99
9.971,99

11.512,21
11.512,21
10.533,51
9.948,88

600,00
363.135,48

586,63
354.954,99

4. Informacja o stanie mienia komunalnego
Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.:
Grunty ogółem - 208,8098 ha, w tym:
drogi o łącznej powierzchni 39,8160 ha – długości 99,200 km.
1) Lokale mieszkalne:
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Krasnem w budynku znajduje się
5 mieszkań o łącznej powierzchni 186,00 m2;
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 w Krasnem w budynku znajdują się
2 mieszkania o łącznej powierzchni 86,00 m2;
przy ul. M. Kopernika 3 w Krasnem w budynku znajduję się 5 mieszkań o łącznej
powierzchni 274,60 m2;
Milewo–Szwejki 12b w budynku znajdują się 4 mieszkania o łącznej powierzchni
152,68 m2;
Milewo–Szwejki 12c w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 32,48 m2;
Milewo–Szwejki 34 w budynku znajdują się 3 mieszkania o łącznej powierzchni
152,00 m2;
Augustów 11 w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 23,80 m2;
Zielona 37 w budynku znajdują się 2 mieszkania o łącznej powierzchni 107,29 m2;
Zielona 28 w budynku znajdują się 4 mieszkania o łącznej powierzchni 96,86 m2.
2) Obiekty oświatowe:
Szkoła Podstawowa w Krasnem
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonej
budynek po Szkole Podstawowej w Milewie-Szwejkach
3) Obiekty kulturalne:
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem - wieża
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem
świetlice wiejskie w miejscowościach:
o Żbiki,
o Krasne,
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o Pęczki-Kozłowo,
o Mosaki-Stara Wieś,
o Mosaki-Rukle,
o Zalesie,
o Krasne-Elżbiecin,
o Milewo-Rączki,
o Nowe Żmijewo
4) Ośrodki Zdrowia:
Ośrodek Zdrowia w Krasem
Ośrodek Zdrowia w Zielonej
5) Budynki biurowe:
Urząd Gminy w Krasnem
Gminny Ośrodek Pomocy w Krasnem
Posterunek Policji w Krasnem
6) Pozostałe:
Budynek po zlewni mleka w miejscowości Pęczki-Kozłowo
Budynek po zlewni mleka w miejscowości Zielona
Pompownia wody w miejscowości Żbiki-Gawronki
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Mosaki-Stara Wieś
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2019
W 2019 powierzchnia mienia gminy zmieniła się o się o 1,0942 ha. Różnica w stosunku do roku
2018 wynika ze zmian:
1) Działki przejęte na podstawie decyzji Starosty Przasnyskiego:
• działka nr 39, obręb Mosaki –Stara Wieś o powierzchni 0,1748 ha;
• działka nr 64 obręb Mosaki –Stara Wieś o powierzchni 0,077ha
• działka nr 100, obręb Krasne-Elżbiecin o powierzchni 0,0134 ha;

• działka nr 42, obręb Zielona o powierzchni 0,3503 ha;
• działka nr 87, obręb Zielona o powierzchni 0,0546 ha
• działka nr 88, obręb Zielona o powierzchni0,0038 ha;
• działka nr 90, obręb Zielona o powierzchni0,4036 ha
2) Działki nabyte na podstawie aktów notarialnych kupna- sprzedaży:
• działka nr 116/1, obręb Kurowo o powierzchni 0,0289 ha;
• działka nr 34/1, obręb Szlasy-Umiemy o powierzchni 0,0447 ha;
• działka nr 22/1 , obręb Żbiki-Kierzki o powierzchni 0,0041 ha;
• działka nr 25/1 , obręb Żbiki-Kierzki o powierzchni 0,0503 ha;
3) Działki , będące przedmiotem zbycia przez Gminę na podstawie aktów notarialnych:
• działka nr 16/3, obręb Milewo-Szwejki o powierzchni0,0731 ha;
• działka nr 163/4, obręb Krasne o powierzchni0,0826 ha;
• działka nr 163/5, obręb Krasne o powierzchni0,0287 ha.
Gmina Krasne posiada grunty oddane w użytkowanie wieczyste na cele usługowe:
• działki nr 270/2, 271/2 położone w obrębie Żbiki o łącznej powierzchni 0,7121ha;
• działka nr 73/1 położona w obrębie Mosaki-Stara Wieś o powierzchni 0,0308ha;
• działka nr 3012 położona w obrębie Krasne o powierzchni 0,2709 ha;
• działki nr 143/4, 143/5,143/6, 143/12 położone w obrębie Krasne o łącznej
powierzchni 2,0180 ha;
• działka nr 189/13 położona w obrębie Krasne o powierzchni 0,0219 ha.
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Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 2,1526 ha.
W 2019 roku gmina Krasne sprzedała prawo użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika
wieczystego:
• działki nr 189/6 położonej w obrębie Krasne o powierzchni 0,2366 ha.
Gmina Krasne jest użytkownikiem wieczystym;
• oczyszczalni ścieków w Kalinowcu i Szczukach, Gmina Płoniawy-Bramura
o powierzchni 5,6638 ha;
• terenów kolejowych o łącznej powierzchni 21,7315 ha.
5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
5.1. Strategia Rozwoju Gminy Krasne na lata 2015-2022
Strategia Rozwoju Gminy podjęta Uchwałą Nr XIV/71/2015 z dnia 18.12.2015 r. jest
najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju Gminy odniesione do trendów
stymulowanych przez Politykę Strukturalną Unii Europejskiej.
Lokalny rozwój to proces, dzięki któremu samorząd podnosi, jakość życia mieszkańców
i pobudza postęp gospodarczy. Nie sposób, więc tego procesu nie oprzeć na planowaniu:
przewidywaniu przyszłości, określaniu sposobów i etapów realizacji strategicznych celów oraz
realnych środków do ich osiągania.
Plan opiera się nie tylko na dokumentach strategiczno-programowych. Bierze także pod
uwagę „Strategię rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r.” oraz Mazowiecki
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Jak każdy dokument planistyczny tak Strategia Rozwoju Gminy Krasne analizuje i ocenia
aktualną sytuację, identyfikuje problemy, diagnozuje potrzeby lokalnej społeczności, określa
kierunki działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu, wskazuje wytypowane
do realizacji w okresie planistycznym projekty i źródła ich finansowania, prognozuje przepływy
finansowe, przewiduje sposoby wdrażania, monitorowania, oceny i zmiany Strategii.
Ideą przyświecającą wymogom przygotowania strategii jest włączenie społeczności
lokalnych, przyszłych odbiorców skutków realizacji tego dokumentu w proces wyznaczania
celów i programowania rozwoju. Chodzi ponadto o łączenie środków samorządowych
ze środkami ludności (zwłaszcza przedsiębiorców) i koncentrację ich na kluczowych celach
i zadaniach. To uspołecznienie planowania przejawiło się w aktywnym uczestnictwie miejscowej
ludności przy opracowywaniu środków i sposobów ich realizacji (w pracach nad Strategią.
Strategia stanowi więc wspólną własność samorządu i lokalnej społeczności. Jako taka może
liczyć na szerokie społeczne poparcie przy realizacji.
Strategia Rozwoju Gminy Krasne zawiera cele strategiczne i operacyjne:
Cel strategiczny 1: Aktywizacja rozwoju gospodarczego.
Cel operacyjny 1.1.: Podjęcie działań i stworzenie odpowiednich warunków zmierzających
do pozyskania inwestorów zdolnych i skłonnych do zrealizowania znaczących projektów,
oryginalnych i zapewniających napływ nowych technologii, otwierających szanse na nowe
kierunki (specjalizacje) nauczania, przyciągających wyspecjalizowane kadry.
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Rozwinięcie form działania
Wsparcie
przedsiębiorczości
Gminny Ośrodek
projektów w sferze
1
2015-2020
w ramach ekonomii
Pomocy Społecznej
ekonomii
społecznej, a także form,
społecznej – co
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zasad i warunków jej
wspierania przez gminę

2

Upowszechnianie gminnych
ofert inwestycyjnych
dla inwestorów

najmniej 3

2015-2020

Stanowisko ds.
Promocji i
Pozyskiwania
Funduszy,
Stanowisko ds.
Gospodarki
Nieruchomościami
Geodezji i
Rolnictwa,
Stanowisko ds.
Planowania
Przestrzennego

Przygotowanie,
publikacja i
dystrybucja ofert
inwestycyjnych z
terenu gminy – co
najmniej 3

Cel operacyjny 1.2: Dostosowywanie polityki podatkowej gminy w kierunku stymulowania
rozwoju podmiotów gospodarczych w zakresie inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy
oraz ich utrzymywania.
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Prowadzenie, w miarę
finansowych możliwości
Dostosowywanie i
budżetu, rozwiązań w
aktualizacja
polityce podatkowej gminy,
katalogu
Stanowisko ds.
w kierunku stymulowania
instrumentów ulg
1
2015-2022 podatków i opłat
rozwoju podmiotów
podatkowych dla
lokalnych
gospodarczych w zakresie
podmiotów
inwestowania i tworzenia
gospodarczych nowych miejsc pracy oraz ich
ciągle
utrzymywania
Cel operacyjny 1.3: Zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój gminy.
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko ds.
Promocji i
Pozyskiwania
Funduszy,
Wyznaczenie terenów
Stanowisko ds.
gminnych na prowadzenie
Gospodarki
1
działalności gospodarczej,
2015-2020
Nieruchomościami
w tym utworzenie strefy
Geodezji i
aktywności gospodarczej
Rolnictwa,
Stanowisko ds.
Planowania
Przestrzennego,
Wsparcie dla rozwoju
następujących dziedzin:
2
2015-2020 Wójt
– podstawowych usług dla
ludności i rzemiosła,

Wskaźniki
Wyznaczenie
działek gminnych
na prowadzenie
działalności
gospodarczej – co
najmniej 3, w tym
utworzenie strefy
aktywności
gospodarczej - 1
Utworzenie lub
przydzielenie
stanowiska ds.
aktywizacji
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– rolnictwa ekologicznego,
– przetwórstwa produktów
rolnych,
– agroturystyki

3

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych w gminie

gospodarczej i
pozyskiwania
inwestorów
Stanowisko ds.
Gospodarki
Nieruchomościami
Geodezji i
2015-2022
Rolnictwa,
Stanowisko ds.
Planowania
Przestrzennego

Cel operacyjny 1.4: Promocja Gminy Krasne w kraju i za granicą
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Realizacji
Odpowiedzialna

1

Opracowanie Strategii Marki
Gminy Krasne

2

Współpraca z miejscowymi
przedsiębiorcami oparta na
partnerstwie na rzecz
wspólnej promocji gminy i
firm

3

Wykorzystanie
nowoczesnych form promocji
Gminy

4

Udział w targach, wystawach
i wydarzeniach w kraju i za
granicą

2016-2017

Stanowisko ds.
Promocji i
2015-2022 Pozyskiwania
Funduszy,
Stanowisko ds.
Gospodarki
Nieruchomościami
Geodezji i
Rolnictwa,
2015-2022 Stanowisko ds.
Planowania
Przestrzennego

2015-2022

Realizacja
projektów
rewitalizacyjnych –
co najmniej 1 w
gminie

Wskaźniki
Liczba
opracowanych
dokumentów
strategicznych dot.
budowy Marki
Gminy Krasne – 1
szt.
Liczba spotkań
władz Gminy z
przedsiębiorcami
mających na celu
wypracowanie
mechanizmów
wspólnej promocji
Gminy i firm – 5
szt
Liczba
zastosowanych
nowoczesnych
form promocji
Gminy – 3 szt
Ilość targów,
wystaw
i wydarzeń,
o zasięgu co
najmniej krajowym
w których
uczestniczą władze
Gminy
– 10 szt.
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Cel strategiczny 2: Rozwój zatrudnienia i zamożności mieszkańców
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Realizacji
Odpowiedzialna
Współdziałanie
z Powiatowym Urzędem
Pracy w Przasnyszu przy
Gminny Ośrodek
1
opracowaniu i wdrożeniu
2015-2018
Pomocy Społecznej
gminnych planów aktywizacji
zawodowej osób
pozostających bez pracy.

Wskaźniki
Realizacja
programów
aktywizacji
zawodowej osób
pozostających bez
pracy – co najmniej
3

Cel operacyjny 2.1: Ukierunkowanie działań pomocy społecznej na rzecz zawodowego
i społecznego usamodzielnienia się osób z niej korzystających
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Realizacja
Powiązanie polityki
programów na
społecznej gminy
rzecz zawodowego
(świadczenie pomocy
Gminny Ośrodek
i społecznego
1
2015-2022
społecznej) z różnymi
Pomocy Społecznej usamodzielnienia
formami aktywizacji
się osób z niej
zawodowej
korzystających
- co najmniej 5
Cel strategiczny 3: Podejmowanie i kontynuowanie działań wspierających turystyczną
atrakcyjność gminy, traktowaną, jako jeden z głównych zasobów gospodarczych
(i społecznych) wspólnoty gminnej.
Cel operacyjny 3.1: Poprawa standardu i rozszerzenie oferty noclegowej i gastronomicznej
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko
ds. Gospodarki
Liczba nowych
Nieruchomościami
obiektów
Stworzenie warunków do
Geodezji i
oferujących noclegi
rozwoju bazy noclegowej,
Rolnictwa,
całoroczne – 5 szt.
1
agroturystycznej
2015-2020 Stanowisko
Liczba obiektów
(zwłaszcza całorocznej)
ds. Planowania
oferujących
i gastronomicznej
Przestrzennego
całoroczne usługi
Referat Gospodarki
gastronomiczne
Komunalnej
– 5 szt.
i Inwestycji
Cel operacyjny 3.2: Wykreowanie regionalnego produktu turystycznego
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Realizacji
Odpowiedzialna
Opracowanie i wdrożenie,
Stanowisko
wspólnie z sąsiednimi
ds. Promocji
2015-2022 i Pozyskiwania
1
gminami, rozpoznawalnego
w skali kraju produktu
Funduszy,
turystycznego – pn.
Stanowisko

Wskaźniki
Liczba
opracowanych
i wdrożonych
produktów
turystycznych
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Krasińskich Pociąg do
Roweru, czyli ścieżka
rowerowa szlakiem Kolei
Wąskotorowej.

ds. Planowania
Przestrzennego

– 1 szt.

Cel operacyjny 3.3: Stworzenie atrakcyjnej i kompleksowej bazy infrastrukturalnej,
umożliwiającej aktywny wypoczynek
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko
ds. Promocji
Liczba
i Pozyskiwania
wybudowanych
Funduszy,
obiektów
Budowa i modernizacja
Stanowisko
turystycznych
infrastruktury turystycznej
ds. Gospodarki
– 3 szt.
1
2015-2022
oraz zagospodarowanie
Nieruchomościami
Liczba
terenów na cele turystyki
Geodezji
zmodernizowanych
i Rolnictwa,
obiektów
Stanowisko
turystycznych
ds. Planowania
– 1 szt.
Przestrzennego
Stanowisko
ds. Promocji
i Pozyskiwania
Funduszy,
Utworzenie sieci szlaków
Stanowisko
Liczba nowych
rowerowych i tras pieszods. Gospodarki
2
2015-2020
szlaków i tras
biegowych (wyznaczenie
Nieruchomościami
- 5 szt.
i oznakowanie)
Geodezji
i Rolnictwa,
Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego
Cel operacyjny 3.4: Uregulowanie prawa do dysponowania nieruchomościami przeznaczonymi
na cele turystyki i rekreacji
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko
Wspieranie inwestorów
Przeprowadzenie
ds. Gospodarki
w dziedzinie turystyki na
kampanii
1
2015-2022 Nieruchomościami
rzecz pozyskania przez nich
informacyjnolobbin
Geodezji
terenów od Skarbu Państwa
gowych – 5 szt.
i Rolnictwa,
Cel strategiczny 4: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy oraz jakości
infrastruktury transportowej na jej terenie
Cel operacyjny 4.1: Poprawa standardu infrastruktury drogowej
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
1
Podjęcie działań
2015-2016 Stanowisko
Liczba dróg
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zmierzających do poprawy
parametrów technicznych
dróg gminnych:
- przebudowa drogi gminnej
u. Mikołaja Kopernika w
Krasnem,
- przebudowa drogi gminnej
Mosaki–Stara Wieś - Mosaki
Rukle – Kurowo – Nowa
Wieś – Milewo-Tabuły,
- przebudowa drogi gminnej
Kozin – Żbiki-Kierzki –
Niesiobędy – Zielona,
- Przebudowa drogi gminnej
Zielona – Brzozówek – Stary
Janin,
- przebudowa drogi gminnej
Łaguny – Barańce,
2

3

4

5

Wsparcie i udział
w działaniach związanych
z poprawą standardu dróg
powiatowych

Poprawa standardu dróg
gminnych – remont,
przebudowa i budowa dróg

Poprawa dróg dojazdowych
do gruntów rolnych terenów
rekreacyjnych

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu – wydzielone ciągi
piesze i rowerowe wzdłuż
głównych dróg

2015-2022

2015-2022

2015-2022

2015-2022

ds. Promocji
i Pozyskiwania
Funduszy,
Stanowisko
ds. Gospodarki
Nieruchomościami
Geodezji
i Rolnictwa,
Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego

gminnych
co najmniej 2 szt.

Stanowisko
ds. Promocji
i Pozyskiwania
Funduszy,
Stanowisko
ds. Gospodarki
Nieruchomościami
Geodezji
i Rolnictwa,
Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego

Długość
wyremontowanych,
zmodernizowanych
dróg powiatowych
– 5 km

Stanowisko
ds. Gospodarki
Nieruchomościami
Geodezji
i Rolnictwa,
Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego
Stanowisko
ds. Gospodarki
Nieruchomościami
Geodezji
i Rolnictwa,
Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego

Długość
wyremontowanych,
zmodernizowanych
dróg gminnych –
10 km
Liczba
wybudowanych/
przebudowanych
dróg dojazdowych
do gruntów rolnych
terenów
rekreacyjnych
minimum – 3 szt.
Długość
wybudowanych
chodników
minimum – 2 km
Długość
wybudowanych/wy
dziel onych
ścieżek/dróg
rowerowych
minimum – 5 km
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Cel operacyjny 4.2: Zagospodarowania oraz poprawa stanu infrastruktury kolejki wąskotorowej
w gminie Krasne
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Liczba przejętych
Stanowisko
odcinków kolejki
ds. Promocji
wąskotorowej
i Pozyskiwania
szt. 1
Funduszy,
Przejęcie i modernizacja
Liczba
Stanowisko
odcinka kolei wąskotorowej
zmodernizowanych
ds. Gospodarki
1
w granicach
2015-2022
i przystosowanych
Nieruchomościami
administracyjnych gminy
do celów
Geodezji
Krasne
turystycznych
i Rolnictwa,
(ścieżki rowerowe,
Stanowisko
trasy pieszo
ds. Planowania
biegowe) odcinków
Przestrzennego
kolejki szt. 1
Cel strategiczny 5: Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie
wpływu działalności człowieka na środowisko
Cel operacyjny 5.1: Ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarki odpadami
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Przeprowadzone
Stanowisko
działania
ds. Promocji
informacyjne
i Pozyskiwania
i promocyjne
Funduszy,
(wydawnictwa,
Działania wspierające
Stanowisko
filmy i inne formy)
na rzecz ochrony obszarów
ds. Gospodarki
podnoszące wiedzę
1
2015-2022
cennych przyrodniczo,
Nieruchomościami
i świadomość
w tym informacja i promocja
Geodezji
ekologiczną
i Rolnictwa,
mieszkańców oraz
Stanowisko
turystów o
ds. Planowania
obszarach cennych
Przestrzennego
przyrodniczo - co
najmniej 3 szt
Osiągnięcie co
Działania wspierające
Stanowisko
najmniej dobrego
na rzecz racjonalnego
ds. Gospodarki
2
2015-2022
stanu badanych
gospodarowania wodami
Odpadami i Ochrony
jednolitych części
oraz poprawy jakości wód
Środowiska
wód (rzeka i stawy)
Stanowisko
Przeprowadzone
ds. Gospodarki
kampanie
Podnoszenie świadomości
Odpadami i Ochrony edukacyjne (akcje,
ekologicznej społeczeństwa,
Środowiska,
szkolenia i inne
3
2015-2022
w tym dotyczącej selektywnej
Dyrektorzy
formy) podnoszące
zbiórki odpadów
placówek
świadomość
edukacyjnych,
ekologiczną
organizacje
mieszkańców – co
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pozarządowe

4

Kampanie zachęcające
do segregacji odpadów

Stanowisko
ds. Gospodarki
2015-2022
Odpadami i Ochrony
Środowiska

najmniej 10 szt.
Liczba
zorganizowanych
kampanii
zachęcających do
segregacji
odpadów – 10 szt.

Cel operacyjny 5.2: Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji usługowoprzemysłowych i mieszkaniowych
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko
ds. Gospodarki
Nieruchomościami
Długość
Rozbudowa sieci kanalizacji
Geodezji
wybudowanej sieci
1
2015-2020
deszczowej
i Rolnictwa,
kanalizacji
Stanowisko
deszczowej – 2 km
ds. Planowania
Przestrzennego
Stanowisko
ds. Gospodarki
Poprawa gospodarki wodno –
Ilość
Nieruchomościami
ściekowej poprzez
rozbudowanych
Geodezji
2
rozbudowę sieci
2015-2020
sieci
i Rolnictwa,
wodociągowej rozdzielczej
wodociągowych
Stanowisko
na terenie gminy Krasne
– 1 szt.
ds. Planowania
Przestrzennego
Cel operacyjny 5.3: Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krasne
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko
Liczba
ds. Gospodarki
Budowa kanalizacji sanitarnej
wybudowanych
Nieruchomościami
lub alternatywnie budowa
systemów
Geodezji
1
systemu przydomowych
2015-2022
przydomowych
i Rolnictwa,
biologicznych oczyszczalni
biologicznych
Stanowisko
ścieków
oczyszczalni
ds. Planowania
ścieków – 60 szt.
Przestrzennego
Cel operacyjny 5.4: Rozwój energetyki odnawialnej
Termin
Lp.
Działania
Realizacji

1

Analiza potencjału rozwoju
OZE na terenie Gminy

2015-2016

Jednostka
Odpowiedzialna
Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego

Wskaźniki
Liczba
opracowanych
dokumentów
badających
potencjał rozwoju
OZE na terenie
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Wybór terenów
przeznaczonych pod rozwój
OZE

2015-2017

Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego

3

Wsparcie budowy obiektów
i urządzeń opartych o OZE

2015-2022

Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego

Cel operacyjny 5.5: Produkcja ciepła w oparciu o źródła odnawialne
Termin
Jednostka
Lp
Działania
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko
ds. Gospodarki
Zmiana źródeł ciepła na
Nieruchomościami
paliwa przyjazne środowisku
Geodezji
1
naturalnemu również
2015-2022
i Rolnictwa,
w gospodarstwach
Stanowisko
indywidualnych
ds. Planowania
Przestrzennego

Gminy – 1 szt.
Liczba terenów
przeznaczonych
pod rozwój OZE
– 1 szt.
Liczba OZE
działających na
terenie Gminy
– 1 szt.

Wskaźniki
Wzrost liczby
źródeł ciepła
wykorzystujących
paliwa przyjazne
środowisku – o 10
szt.

Cel operacyjny 5.6: Rozwój usług telekomunikacyjnych na obszarze Gminy
Termin
Jednostka
Lp.
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko
ds. Promocji
i Pozyskiwania
Funduszy,
Liczba publicznych
Umożliwienie w miejscach
Stanowisko
punktów dostępu
publicznych dostępu do
ds. Gospodarki
1
2015-2018
do
internetu poprzez budowę
Nieruchomościami
bezprzewodowego
sieci publicznych hot spotów
Geodezji
Internetu – 3 szt.
i Rolnictwa,
Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego
Cel operacyjny 5.7: Zmiana struktury zasobów lokalowych znajdujących się w zarządzie Gminy
Termin
Jednostka
Lp.
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Modernizacja i rewitalizacja
istniejącego gminnego zasobu
lokalowego
Stanowisko
Liczba
(mieszkań i użytkowych),
ds. Gospodarki
zmodernizowanych/
1
Termomodernizacja
2015-2020 Nieruchomościami
zrewitalizowanych
budynków użyteczności
Geodezji
budynków – 4 szt.
publicznej Urząd Gminy,
i Rolnictwa,
Ośrodek Zdrowia w
Krasnem, Ośrodek Zdrowia
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w Zielonej, Gimnazjum
Publiczne w Krasnem
Cel strategiczny 6: Rozwój usług infrastruktury społecznej Gminy
Cel operacyjny 6.1: Uzupełnienie oferty gabinetów specjalistycznych funkcjonujących w
publicznym systemie ochrony zdrowia
Termin
Jednostka
Lp.
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Stanowisko
Liczba badań
Wsparcie dla realizacji badań
ds. Promocji
1
2015-2022
profilaktycznych:
profilaktycznych
i Pozyskiwania
1 badanie rocznie
Funduszy
Stanowisko
Działania na rzecz
Przeprowadzenie
ds. Promocji
2
podnoszenia poziomu jakości 2015-2020
ankiety satysfakcji
i Pozyskiwania
świadczeń medycznych
pacjenta – 1 szt
Funduszy
Cel operacyjny 6.2: Budowa nowoczesnej infrastruktury kulturalnej oraz rozwój infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej
Lp.
Działania
Termin
Jednostka
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
1
Budowa Hali Sportowej
2015-2018 Stanowisko
Liczba
w Krasnem
ds. Promocji
wybudowanych
i Pozyskiwania
obiektów
Funduszy,
sportowych – 1 szt
2
Budowa i modernizacja
2015-2020 Stanowisko
Liczba
ds. Gospodarki
świetlic wiejskich
zmodernizowanych
Nieruchomościami
świetlic wiejskich –
Geodezji
5 szt.
i
Rolnictwa,
3
Rozbudowa i modernizacja
2015-2022
Liczba
Stanowisko
infrastruktury sportoworozbudowanych
ds. Planowania
rekreacyjnej
punktów sportowo
Przestrzennego
rekreacyjnych 1
szt.
4
Zagospodarowanie nowych
2015-2022
Liczba
terenów rekreacyjnych
zagospodarowanyc
na terenie Gminy
h terenów 3 szt.
Cel operacyjny 6.3: Uzupełnienie oferty kulturalnej w sezonie letnim
Termin
Jednostka
Lp.
Działania
Realizacji
Odpowiedzialna

1

Budowa infrastruktury
umożliwiającej organizację
wydarzeń plenerowych

2015-2022

Gminny Ośrodek
Kultury

Wskaźniki
Liczba
nowopowstałych
obiektów
umożliwiających
organizację
wydarzeń
plenerowych
– 1 szt.
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Rozszerzenie oferty
wydarzeń kulturalnych
(pod kątem turystów)

2015-2022

Gminny Ośrodek
Kultury

3

Wykreowanie imprez
kulturalnych (cyklicznych)
o charakterze lokalnym,
ogólnopolskim

2015-2017

Gminny Ośrodek
Kultury

Liczba
zorganizowanych
wydarzeń
kulturalnych
skierowanych do
turystów – 4 szt.
Liczba
organizowanych
imprez
o charakterze
ogólnopolskim
– 1 szt.

Cel operacyjny 6.4: Rozwój edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej
Termin
Jednostka
Lp.
Działania
Wskaźniki
Realizacji
Odpowiedzialna
Zakup nowoczesnego
wyposażenia do placówek
Liczba placówek
Dyrektorzy
edukacyjnych oraz
edukacyjnych,
1
2015-2022 placówek
podnoszenie kwalifikacji
które otrzymały
edukacyjnych
nauczycieli i wiedzy
wsparcie – 3 szt.
uczniów.
Cel operacyjny 6.5: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Termin
Jednostka
Lp.
Działania
Realizacji
Odpowiedzialna

1

Zagospodarowanie terenów
zielonych i rekreacyjnych

2

Budowa małej architektury

Wskaźniki

Liczba
zagospodarowanyc
h terenów
Stanowisko
2015-2022
zielonych i
ds. Gospodarki
rekreacyjnych – 5
Nieruchomościami
Geodezji i Rolnictwa, szt.
Stanowisko
Liczba
ds. Planowania
wybudowanych
2015-2022 Przestrzennego
obiektów małej
architektury – 5
szt.

Cel strategiczny 7: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
Cel operacyjny 7.1: Wzmocnienie potencjału operacyjnego służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo na terenie Gminy
Termin
Jednostka
Lp. Działania
Wskaźniki
Realizacji Odpowiedzialna
Stanowisko
Liczba
ds. Gospodarki
zmodernizowanych
Modernizacja budynków
Nieruchomościami
budynków służb
1
służb odpowiedzialnych
2015-2022 Geodezji i Rolnictwa,
odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo
Stanowisko
za bezpieczeństwo
ds. Planowania
– 6 szt.
Przestrzennego
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3

Pozyskanie nowoczesnego
sprzętu dla służb
odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo

Promocja służby w OSP

Stanowisko
ds. Promocji
i Pozyskiwania
Funduszy,
Stanowisko
ds. Gospodarki
2015-2022 Nieruchomościami
Geodezji i Rolnictwa,
Stanowisko
ds. Planowania
Przestrzennego
6 jednostek OSP
Straż Miejska,
Komendant Gminny
Ochrony PPOŻ i do
2015-2022
spraw obronnych,
6 jednostek OSP

Liczba jednostek,
które otrzymały
nowoczesny sprzęt
zakupiony w celu
poprawy
bezpieczeństwa na
terenie Gminy
– 3 szt.

Liczba kampanii
promujących
służbę w OSP
– 5 szt.

W ramach Strategii Rozwoju w 2019 roku realizowano:
przebudowę ulicy Kopernika w Krasnem (w ciągu drogi nr 320404W Helenowo –
Krasne);
budowę obiektów małej architektury, chodników, wjazdów, parkingów, na terenie
gminy;
modernizację przyszkolnych obiektów sportowych;
dostosowanie obiektów oświatowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
uzupełnienie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej doposażenie,;
organizacja imprez sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
regionalnym i krajowym (np. zawody w, grach zespołowych, rowerowe);
poprawa oznakowania dróg w gminie;
wsparcie w doposażeniu jednostek OSP z tereny gminy
5.2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Krasne
Zadaniem własnym gminy, wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym jest m.in.
prowadzenie polityki w zakresie gospodarowania przestrzenią i zapewnienie ładu
przestrzennego. Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu
terytorialnego, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów oraz
określania zasad ich zagospodarowania i zabudowy określone są w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Polityka przestrzenna gminy Krasne jest realizowana poprzez Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne przyjęte uchwałą nr X/53/2016
Rady Gminy w Krasnem z dnia 25 listopada 2016 r.
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5.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Krasne
Pokrycie planami miejscowymi w gminie Krasne stanowi 100% powierzchni gminy.
W gminie Krasne obowiązują miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego oraz jego
zmiana.
Lp Nazwa planu

Data podjęcia
uchwały przez Radę
Gminy w Krasnem
Numer uchwały

1

25 kwietnia 2007 r.
Uchwała Nr
III/14/2007

2

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Krasne
Zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Krasne

26 listopada 2009 r.
Uchwała Nr
VIII/32/2009

Pole
powierzchni
objęte planem
miejscowym
[ha]

Teren objęty
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
Gmina Krasne

101 350

4,7

część działki
nr 213/25
w miejscowości
Krasne

Najwięcej terenów zarezerwowano dla rozwoju rolnictwa (ponad 88%), co jest związane
z dużym udziałem gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej i tradycją upraw rolniczych w tym rejonie.
Kolejną grupę stanowią tereny lasów (3,77%). Duży procent przeznaczenia
w planach dotyczy także terenów komunikacyjnych (1,97%). Spośród terenów zabudowy
wyraźnie widać przewagę zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych (2,06%) oraz zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(1,73%) przy stosunkowo niskim udziale zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (0,36%),
terenów specjalistycznej produkcji zwierzęcej (0,30 %) oraz terenów przemysłu, składów,
magazynów i usług (0,17%). Najmniejszy udział mają tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, mieszkaniowej i usługowej, zabudowy usługowej i usług publicznych oraz
tereny sportu i rekreacji (łącznie 0,29%).
W 2019 roku wydano 91 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego oraz 32 wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne.
Aktualnie Rada Gminy Krasne nie podjęła uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia
kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na całkowite
pokrycie gminy Krasne obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego przeznaczanie i zagospodarowanie terenów nie jest prowadzone w oparciu
o decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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5.4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022
Uchwałą Nr II/6/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rada Gminy Krasne przyjęła Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Krasne obejmujący lata 2016-2022, oraz jego aktualizację
Uchwałą Nr VIII/45/2017 z dnia 24 października 2017 r.
Program rewitalizacji obejmuje:
a) opis powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
b) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych;
c) zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne
dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb
rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;
d) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
e) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
f) listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz
z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących,
zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu),
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;
g) charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących
kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową;
h) mechanizmy
zapewnienia
komplementarności
między
poszczególnymi
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
i) indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit.
f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł;
j) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
k) system realizacji (wdrażania);
l) system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu rewitalizacji.
Fundamentem diagnozy mającej na celu wyłonienie obszaru zdegradowanego była przede
wszystkim identyfikacja negatywnych zjawisk społecznych.
Zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020: „Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku
występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku
dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
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urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Według przeporwadzonej wstępnej analizy terenami, największa koncentracja społecznych
zjawisk kryzysowych w gminie są miejscowości: Augustów, Bartołdy, Dębowa Karczma,
Krasne, Kurówko, Milewo-Szwejki, Mosaki-Rukle, Mosaki-Stara Wieś, Pęczki-Kozłowo, Żbiki.
W toku dalszych analiz pogłębionych w zakresie analizy wybranych wskaźników
gospodarczych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych stwierdzono, że największe
natężenie zjawisk kryzysowych występuje w miejscowościach: Bartołdy, Krasne,
Pęczki-Kozłowo. Miejscowości te będą stanowiły podobszary rewitalizacji. Podobszary
te obejmuje tym samym tereny o powierzchni do 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałe
przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy (27,42%).
Wszystkie trzy wymienione miejscowości dotknięte są problemami społecznymi,
gospodarczymi, przestrzenno-funkcjonalnymi oraz technicznymi. Problemy społeczne wynikają
głównie z niskich dochodów mieszkańców, ubóstwa, uzależnień i powiązanej z tym przemocy,
ukrytego i rzeczywistego bezrobocia, niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców, upadku
ośrodków pegeerowskich. Na wymienionych podobszarach można zaobserwować następujące
problemy m.in. w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: brak mieszkań socjalnych, postępującą
degradację techniczną obiektów zabytkowych, niedostatecznie rozwiniętą bazę turystyczną,
sportowo-rekreacyjną i kulturalną, w sferze środowiskowej: niska świadomość mieszkańców
w zakresie gospodarki odpadami i ich segregacji, w sferze gospodarczej: niski stopień
przedsiębiorczości. Obszar rewitalizacji posiada szereg lokalnych potencjałów, takich jak
dziedzictwo zabytkowo-kulturowe ściśle związane z historią regionu, dogodne połączenia
komunikacyjne, możliwości rozwoju turystyki, warunki do rozwoju działalności gospodarczej.
5.5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krasne na
lata 2015-2020
Rada Gminy Krasne Uchwałą Nr X/48/2015 z dnia 1 października 2015r. uchwaliła
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasne na lata 2015-2020.
W skład mieszkaniowego zasobu gminy Krasne wchodzi 27 lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy. Z mieszkaniowego zasobu gminy niewydzielone są lokale
socjalne.
Mieszkaniowym zasobem gminy Krasne zarządza Wójt Gminy. Zadania z zakresu zarządu
mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególności:
zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
remonty, modernizację i konserwację lokali i budynków
prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu,
pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali.
Sprzedaż lokali wchodzących w skład zasobu odbywa się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz postanowień uchwały
Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy, podejmowanych każdorazowo do nieruchomości sprzedawanych.
Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy są zobowiązani do
uiszczania czynszu i innych opłat niezależnych od Wynajmującego, takich jak opłaty za energię
elektryczną, cieplną, wodę i ścieki, odbiór nieczystości płynnych i stałych.
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W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, stawki czynszu za 1m2
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 56/2015 Wójta
Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2015 roku. W 2019 r. obowiązywała stawka 1 zł/m2.
Ustalone zostały również czynniki obniżające stawkę bazową czynszu takie jak:
1) brak w lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnej
- 40% - 0,60 zł
2) brak w lokalu instalacji kanalizacyjnej
- 20% - 0,80 zł
3) brak instalacji centralnego ogrzewania w lokalu - 20% - 0,80 zł
Nie obniżenia się stawek czynszu w stosunku do najemców o niskich dochodach. Pomoc
rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej jest i będzie realizowana poprzez
zabezpieczenie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na wypłaty dodatków
mieszkaniowych przyznawanych na podstawie odrębnych uregulowań prawnych.
5.6. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Uchwałą Nr I/6/2016 z dnia 27.01.2016 r. Rada Gminy Krasne przyjęła Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Krasne.
Głównym celem opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć,
których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników
energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, konsekwencją czego ma być stopniowe
obniżanie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) na terenie gminy Krasne. Cel ten
wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną gminy Krasne i jest wynikiem
dotychczasowych działań władz samorządowych w tym zakresie.
Poziom emisji gazów cieplarnianych, który powinien być osiągnięty w 2020 r., wyznaczany
jest, jako wartość wynosząca 80 % zinwentaryzowanej emisji roku bazowego (BEI), za który
w opracowaniu przyjęto 2003 r., w niektórych obszarach także dane z lat wcześniejszych
lub następnych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji emisji (MEI) stanowią podstawę
do określenia szczegółowego planu działań, pozwalających na osiągnięcie zakładanego poziomu.
Do celów szczegółowych, wyznaczonych w PGN należą:
• systematyczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej
emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie
gminy,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
• redukcja zużytej energii finalnej,
a także:
• poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie globalnej emisji zanieczyszczeń
i gazów cieplarnianych związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej
w krajowym systemie elektroenergetycznym,
• rozwój planowania energetycznego w gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
nośników energii na jej terenie,
• optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,
• obniżenie energochłonności odbiorców energii,
• kreowanie i utrzymanie wizerunku gminy Krasne, jako jednostki samorządowej, która
w sposób racjonalny wykorzystuje energię i dba o jakość środowiska na swoim terenie „tzw. wzorcowa rola sektora publicznego”,
• utrzymanie tendencji wzrostowej wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, zlokalizowanych na terenie gminy,
• aktywizacja lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku
energii (producentów i konsumentów) w działania ograniczające emisję gazów
cieplarnianych.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krasne wskazuje sposoby miarodajnego
monitorowania efektów podejmowanych działań, jak również przedstawia szereg możliwych do
wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu.
Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych (w tym znacznej redukcji emisji CO2)
powstających na terenie gminy Krasne upatruje się przede wszystkim:
• w zastosowaniu środków poprawy efektywności energetycznej budynków i obiektów
należących do gminy, jak również podniesieniu efektywności wykorzystania energii
elektrycznej na cele oświetleniowe,
• we wdrażaniu technologii niskoemisyjnych,
• w pozyskiwaniu energii z dostępnych źródeł odnawialnych.
Równie istotny potencjał tkwi w ograniczaniu ruchu pojazdów samochodowych oraz
modernizacji lamp ulicznych.
Dobrze przeprowadzona kampania edukacyjno-informująca na rzecz wdrażania PGN oraz
promowanie pozytywnych zachowań wśród mieszkańców gminy daje gwarancję osiągnięcia
zakładanych celów i efektywnej pracy na rzecz ograniczenia emisji CO2. Ważnym aspektem jest
również stosowanie pozytywnych wzorców edukacyjnych (w czym uparuje się główną rolę
samorządów) oraz tworzenie zachęt (współfinansowanie, pozyskiwanie środków zewnętrznych)
i warunków realizacji zamierzeń inwestycyjnych lub nieinwestycyjnych ujętych w PGN.
Podstawowym narzędziem służącym poprawianiu efektywności energetycznej w rękach
gminy jest termomodernizacja. Kompleksowa termomodernizacja obejmować może następujące
działania:
• zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych,
• zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych,
• modernizacja systemu grzewczego i wentylacyjnego,
• modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• modernizacja systemu oświetlenia i innych urządzeń wykorzystujących energię
elektryczną,
• opcjonalnie zamiana konwencjonalnego źródła ciepła na dostępne OZE (m.in. energia
z biomasy, słoneczna itp.).
O tym, czy budynek można zaliczyć do energooszczędnych, decydują następujące czynniki:
• architektura budynku,
• usytuowanie budynku względem stron świata,
• wielkość przegród przezroczystych,
• rozmieszczenie pomieszczeń,
• geometria budynku,
• rozwiązania konstrukcyjne przegród budowlanych,
• izolacyjność przegród budowlanych,
• rodzaj wentylacji: czy jest naturalna, czy mechaniczna z możliwością odzysku energii
z usuwanego powietrza,
• rodzaj i sprawność systemu grzewczego na potrzeby c.o. i c.w.u.,
• system zarządzania budynkiem, który pozwala również sterować produkcją energii.
W 2019 roku realizowano:
wymianę niskosprawnych kotłów przez mieszkańców gminy;
edukację lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii;
nabywanie dóbr i usług oraz zlecania robót;
wymianę oświetlenia na energooszczędne
tworzenie warunków powiększania udziału OZE
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5.7. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Krasne na lata 2013 – 2032
W związku z wieloletnim programem pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032” przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. Rada Gminy Krasne
podjęła w dniu 20 maja 2014 roku Uchwałę Nr V/23/2014 w sprawie przyjęcia „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasne na lata 2013 – 2032”.
Zgodnie z polskim prawem wyroby zawierające azbest mogą być użytkowane w budynkach,
instalacjach i urządzeniach nie dłużej niż do końca 2032 r.
Założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Krasne na lata 2013 – 2032”
Realizacja „Programu” będzie procesem długofalowym ze względu na ograniczone możliwości
finansowe zarówno samorządu jak i mieszkańców. Jego realizacja będzie zgodna
z przyjętym celem i przebiegać będzie poprzez spełnienie następujących zadań:
1) Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów
zawierających azbest, uaktualniana corocznie. Podstawą dla opracowania „Programu”
była przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i stworzenie bazy
danych o ich lokalizacji. Baza danych będzie uaktualniana corocznie poprzez usuwanie
wyrobów azbestowo-cementowych zdjętych z budynków na danej działce. Wykreślane
będą z bazy gospodarstwa, które w danym roku usunęły całkowicie azbest ze swoich
obiektów.
2) Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich
usuwania i unieszkodliwiania.
3) Podjęcie działań w celu pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację
Programu.
Punktem wyjścia do opracowania „Programu” było przeprowadzenie inwentaryzacji
zawierającej ilość i miejsce występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Krasne. Spis został przeprowadzony w miesiącach: lipiec i sierpień 2013 r. Inwentaryzacja
wykazała, że łącznie na terenie Gminy Krasne znajduje się ponad 316 tys. m 2 wyrobów
zawierających azbest, czyli około 2480 Mg (ton). Wyroby, stanowiące materiał okrywający
dachy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, gospodarczych, garaży oraz obiektów
prowadzenia działalności gospodarczej, występują we wszystkich miejscowościach gminy. Są to
w przeważającej części płyty azbestowo-cementowe faliste, rzadziej płyty płaskie, często
potocznie zwane eternitem.
Przyjęcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Krasne na lata 2013 – 2032” daje możliwość ubiegania się przez Gminę, w imieniu osób
fizycznych – właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krasne, o dofinansowanie usunięcia
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Dofinansowania udziela na wniosek
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie
gminy Krasne w 2019 roku” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie dokonano
odbioru 72,18 Mg (ton) już zdemontowanych płyt azbestowych. Łączny koszt zadania wyniósł
26252,26 zł, z czego 20435,30 stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie. Pozostała
część w kwocie 5816,96 zł stanowiła wkład własny beneficjentów – właścicieli nieruchomości,
z których odebrano odpady zawierające azbest.
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Zestawienie ilości usuniętych w poszczególnych latach odpadów zawierających azbest wraz
z kosztami ich usunięcia
Kwota
Kwota udziału
Ilość usuniętych
Koszt
całkowity
dofinansowania
własnego
wyrobów
Lp rok
z WFOŚiGW
beneficjentów
zawierających
azbest [Mg]
zł
%
zł
%
zł
%
1

2015

110,357

32.459,67

100

27.590,00

85,00

4.869,67 15,00

2

2017

145,340

46.218,12

100

39.285,40

85,00

6.932,72 15,00

3

2018

68,740

22.677,33

100

16.439,28

72,49

6.238,05 27,51

4

2019
I
nabór

35,265

11.633,92

100

5.816,96

50,00

5816,96 50,00

5

2019
II
nabór

36,915

14.618,34

100

14.618,34

100,00

Zestawienie ilości odpadów zawierających azbest
z inwentaryzacji
(2013 r.)
Ilość odpadów
zawierających
azbest (eternit)
[tony]

0,00

0,00

2013-2018 r.

2019 r.

usuniętych w danym
okresie

---------

324,44

68,74

pozostałych do
usunięcia

2480,00

2155,56

2086,82

5.8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017-2021
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasne została uchwalona
Uchwałą Nr VI/33/2017 Rady Gminy Krasne dnia 30 sierpnia 2017 r. Zawiera najistotniejsze
założenia polityki społecznej naszej gminy na lata 2017 – 2021. Założenia te zostały opracowane
na podstawie oceny realizacji założeń poprzedniej strategii, jak również wniosków płynących
z tej oceny oraz uzyskanych wyników przeprowadzonych badań ankietowych i analizie SWOT.
Powyższe działania pozwoliły określić cele i kierunki działań. Celem strategicznym jest
przeciwdziałanie problemom ubóstwa, bezrobocia i bezdomności. Cel ten realizowany jest
głównie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego naszym mieszkańcom, wspieranie
i aktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pomoc osobom
zagrożonym bezdomnością i bezdomnym. Bardzo ważnym elementem tej Strategii jest również
wzmacnianie potencjału rodziny, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Zadanie
to realizowane jest m.in. poprzez podnoszenie poziomu i jakości rodzin, udzielanie pomocy
rodzinom w kryzysie, pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień, przemocy
domowej, wspierania procesu kształcenia i dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży
oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. W swych działaniach
na rzecz społeczności lokalnej gmina nie zapomina o wspieraniu osób starszych oraz
niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. W celu realizacji tych założeń podejmowane
są działania zmierzające do utrzymania osób starszych oraz niepełnosprawnych w środowisku
zamieszkania oraz zapewnianie im udziału w życiu społecznym. Istotnym elementem pomocy
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tej grupie społecznej jest również ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz ich
aktywizacja społeczna i zawodowa. Bardzo ważnym priorytetem działań na rzecz mieszkańców
naszej gminy jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Realizacja tego zadania odbywa się głównie
poprzez przeciwdziałanie przestępczości oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców gminy.
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz
samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która
w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady
finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach
korzystających z pomocy społecznej.
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krasne za 2019 rok została przygotowana
na podstawie danych zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem
za pośrednictwem systemu 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 informacje są materiałem poglądowym i stały się podstawą
do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:
Według stanu na 31 grudnia 2019 roku, liczba ludności gminy Krasne wyniosła 3687
osób, z czego 50,2% stanowiły kobiety, a 49,8% mężczyźni. Struktura ludności gminy
przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 19,15%, osoby
w wieku produkcyjnym 61,43%, a w wieku poprodukcyjnym 19,42%. W latach 2002-2018
liczba mieszkańców zmalała o 8,6%.
Stopa bezrobocia dla powiatu przasnyskiego wyniosła 8,4%. Liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych z terenu Gminy Krasne wynosiła 98, w tym 59% stanowiły kobiety, 41%
mężczyźni.
Analizując dane dotyczące osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej
zauważyć można spadek liczby osób, którym udzielono pomocy i wsparcia. Pomoc w Gminie
Krasne z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 42 rodzin,
zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 44 rodziny. Udzielenie pomocy niepieniężnej w formie
posiłku utrzymuje się na podobnym poziomie, co w latach ubiegłych. W 2019r. pomocą
w formie dożywiania objęto 89 osób.
Problemy bezrobocia i ubóstwa nadal pozostają jako główne powody przyznawania
wsparcia. Zauważyć można, że coraz częściej problem długotrwałej lub ciężkiej choroby lub
niepełnosprawność są powodami do przyznawania pomocy. W wielu przypadkach długotrwała
choroba prowadzi do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co w konsekwencji
powoduje wzrost udzielonej pomocy finansowej.
Analizując dane w zakresie realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci jak i ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
nastąpiło zwiększenie się liczby osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego, natomiast
nastąpił spadek liczby osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.
W gminie Krasne środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki
społecznej ogółem wyniosły w 2019 roku 5 359 393 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku
poprzedniego uległ zwiększeniu. Dział 855 – Rodzina stanowił 86% ogólnych wydatków
w zakresie polityki społecznej, natomiast dział 852 - Pomoc społeczna stanowił 13% ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej. Na wyżej wymienione działy wydano najwięcej
środków finansowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.
Na podstawie opracowanej oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Krasne zebrane
wnioski ukazują problematykę pomocy społecznej w gminie. Zamiarem przygotowania
powyższej oceny było zebranie i opracowanie zagadnień zawartych w powyższym materiale
i zapoznanie się z jego wynikami. Jednym z pozytywnych elementów oceny są ukazane dane
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pozwalające dokonania porównania na przestrzeni kilku lat, co w konsekwencji może
wskazywać na tendencję wzrostową lub spadkowa. Ponadto zebrane materiały pozwalają
wysunąć wnioski w obszarze wyzwań i potrzeb w sferze społecznej, wpływu zasobów pomocy
społecznej oraz oddziaływania pomocy społecznej na politykę społeczną w gminie.
5.9.Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2021
23 marca 2018 r. Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2018 – 2021. Głównym celem tego Programu
jest tworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych poprzez zintegrowane i spójne działanie na rzecz dziecka
i rodziny w gminie Krasne. Podstawą realizacji tego celu jest stała diagnoza i monitoring skali
potrzeb i problemów rodziny.
Założeniami tego programu jest:
zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin;
poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku
rodzinnym;
podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom
kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących;
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych;
podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
Prowadzenie powyższych działań niewątpliwie wpływa na polepszenie funkcjonowania
rodzin dysfunkcyjnych jak również nie zaobserwowano w 2019 pojawienie się nowych rodzin
z problemami wychowawczo – opiekuńczymi. Ma na to wpływ niewątpliwie zintegrowane
działania rożnych służb tj. pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji,
Ośrodka Zdrowia, szkół czy policji. Olbrzymią rolę we działaniach wspierających rodziny ma
Zespół Interdyscyplinarny jak również praca asystenta rodziny.
W ramach realizacji programu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny, którego
zadaniem jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo wychowawcze
z dziećmi. W 2019 r. opieką asystenta objętych zostało 7 rodzin. Na ten cel wydatkowano kwotę
14.955,44 zł.
5.10.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii od wielu lat określane są w jednym programie. W dniu 19 grudnia
2018 r. Rada Gminy Krasne podjęła Uchwałę NrIV/20/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 r. Powyższy Program został poprzedzony wnikliwą diagnozą zagrożeń
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych jak również
spożywaniem substancji psychoaktywnych na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Badania
przeprowadzono głównie wśród dorosłych mieszkańców gminy Krasne oraz dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu naszej gminy. Wyniki przeprowadzonej diagnozy wskazują, iż skala zagrożeń
społecznych wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży w stosunku do lat poprzednich jest
wyraźnie mniejsza. W porównaniu do wyników badań ogólnopolskich dzieci i młodzież z terenu
naszej gminy sięga sporadycznie po alkohol zaś kontakt z dopalaczami jest marginalny a jedna
osoba przyznała się do jednorazowego spożycia narkotyków. Pomimo zadowalających wyników
powyższych badań nadal prowadzone są działania profilaktyczne, głównie pogadanki, prelekcje,
programy, kampanie i warsztaty szkolne, które wzmacniałyby dobre postawy i nawyki. Wyniki
przeprowadzonej diagnozy zagrożeń społecznych pozwoliły również na określenie głównego
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celu programu, tj. „Zmniejszenie szkód zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego
wynikających z nadużywaniem alkoholu, używaniem narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych”. Cel ten wyznaczył cele strategiczne, tj.
• podejmowanie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii oraz innych środków psychoaktywnych;
• minimalizowanie występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu,
używaniem narkotyków oraz środków psychoaktywnych;
• ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, narkotyków
oraz środków psychoaktywnych;
• podniesienie kompetencji służb zajmujących się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkomanii związanych z przemocą oraz profilaktyką w/w zagadnień;
• promowanie idei trzeźwościowych oraz abstynencji jako stylu życia wolnego od
nałogów;
• prowadzenie działań mających na celu wspieranie osób uzależnionych i
współuzależnionych.
Podejmowane w 2019 r. działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii były zgodne z przyjętym przez Radę Gminy
Krasne Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
W wyniku działań z zakresu profilaktyki alkoholowej przeprowadzono warsztaty szkolne,
spektakle teatralne z elementami profilaktyki alkoholowej dla najmłodszych dzieci,
Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł - koszt 8.719,05 zł.
W ramach przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z zakresu
przeciwdziałania narkomanii – koszt 3.000,00 zł.
W ramach organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których
występuje problem alkoholowy w okresie wakacji zorganizowano kolonie z programem
profilaktyczny dla 10 dzieci - koszt 8.000,00 zł.
Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz
przeciwdziałania narkomanii dla nauczycieli pracujących z młodzieżą szkolną - koszt
2.270,00 zł.
5.11.
Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019- 2023
21 lutego 2019 r. Rada Gminy Krasne podjęła Uchwałę Nr I/5/2019 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego Gmin Krasne w zakresie dożywiania w ramach realizacji
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem
programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program osłonowy skierowany jest do dzieci
i młodzieży, gdzie dochód danej rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy formie dożywiania.
Na realizację wyżej wymienionego zadania w 2019 roku wydatkowano 759,00 zł
ze środków własnych gminy. Pomocą w formie bezpłatnego dożywianiem objęto 4 osoby.
5.12. Program współpracy Gminy Krasne 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
Uchwałą Nr II/9/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Rada Gminy Krasne uchwaliła „Program
współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 r.
Celem głównym współpracy z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia oraz
pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie
im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.
Cele szczegółowe współpracy:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną
oraz jej tradycje,
2) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,
3) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych,
4) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych przy rozwiązywaniu
problemów lokalnych.
Do priorytetowych zadań Gminy Krasne na 2019 r. realizowanych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi należały zadania z zakresu kultury:
działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji,
wspieranie działań zmierzających do integracji społeczności lokalnej przez kulturę,
tradycję i zwyczaje ludowe.
W 2019 r. na realizację zadań objętych programem zaplanowana była kwota w wysokości
3000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych brak było zainteresowania ze strony
organizacji pozarządowych, dlatego też odstąpiono od powierzenia określonych zadań.
5.13. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, po zaopiniowaniu
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu, organizacje społeczne, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy, zarządców
obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, Rada Gminy Krasne, w dniu 27 marca
2019 r. podjęła uchwałę Nr II/13/2019 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2019 roku”.
Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krasne w roku 2019.
Priorytetowymi zadaniami Programu było:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt;
9) edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
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W ramach realizacji programu w 2019 roku odłowiono i oddano do schroniska 13 psów.
Koszt odłowienia i oddania do schroniska 1 psa to kwota 1.650,00 zł.
Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Pies i Spółka, która polegała na partycypacji 50% w
kosztach sterylizacji suczek. Koszt sterylizacji to:
110,00 zł brutto za sterylizację suczki o masie ciała do 15 kg
140,00 zł brutto za sterylizację suczki o masie ciała do powyżej 15 kg do 30 kg
160,00 zł brutto za sterylizację suczki o masie ciała do powyżej 30 kg.
Zabiegowi poddano 13 suczek właścicielskich.
5.14.
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Krasne
Uchwałą Nr VIII/40/2016 z dnia 12 września 2016 r. Rada Gminy w Krasnem przyjęła
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krasne.
Jako główne cele programu określono:
1) Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
2) Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych
uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy;
3) Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkól;
4) Tworzenie instytucjonalnych materialnych warunków sprzyjających rozwojowi
uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży;
5) Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzania
możliwości udziału w powiatach, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach
(np. olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach itp.);
6) Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei
konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży;
7) Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej;
8) Promocja Gminy Krasne, jako Gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
Uchwałą Rady Gminy Nr IX/46/2016 określono zasady i wysokość przyznawanie stypendium
za wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz przyznawania okresowych stypendium sportowych
dla uczniów szkół podstawowych, zamieszkujących na terenie gminy Krasne.
Wysokość stypendium za wyniki w nauce w danym półroczu wynosi odpowiednio:
w szkole podstawowej – do 400,00 zł.
w gimnazjum - do 500,00 zł.
wysokość stypendium za osiągnięcia naukowe do 300,00 zł.
wysokość stypendium sportowego wynosi do 150,00 zł. miesięcznie w zależności
od zajętego miejsca.
W lutym 2019 r. przyznano i wypłacono stypendia za I półrocze roku szkolnego 2018/2019
w następujący sposób:
Szkoła Podstawowa w Krasnem - 9 uczniom na kwotę 2.100,00 zł.
Oddział gimnazjalny - 1 uczeń 150,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Zielonej - 2 uczniom na kwotę 400,00 zł.
Natomiast w miesiącu lipcu 2019 r. wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce za II półrocze
2018/2019 r.
W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem 19 uczniom na kwotę
5.550,00 zł.
Oddział gimnazjalny - 5 uczniom na kwotę 2.050,00 zł. oraz 1 stypendium za osiągnięcia
naukowe w kwocie 100,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Zielonej - 4 uczniom na kwotę 950,00 zł.
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Łącznie w roku 2019 na stypendia za wyniki w nauce wydatkowano 10.800,00 zł.
W roku 2019 r. stypendia sportowe przyznano i wypłacono 10 uczniom za wyniki
w osiągnięciach sportowych na kwotę 8.700,00 zł.
5.15.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w
Krasnem działa na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 218), Uchwały Nr III/9/2015 Rady Gminy Krasne z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania jak również Uchwały Nr III/10/2015 Rady
Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015
– 2020.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych aktów
prawnych oraz porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Krasne a instytucjami, których
przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu:
przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni - 2 osoby),
przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
przedstawiciele placówek oświaty (2 osoby),
przedstawiciel Posterunku Policji,
przedstawiciel kuratorskiej służby sądowej,
przedstawiciel ochrony zdrowia.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o
których mowa w art. 9a, ust. 3 i 5 oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, w szczególności przez:
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym:
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło do Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego 10 Niebieskich Kart – A dotyczących 10 rodzin, natomiast
kontynuowanych procedur z poprzednich lat - 9.
Poniższa tabela przedstawia zrealizowane działania w 2019r. przez Gminny Zespół
Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Krasnem.
Lp
Zadanie
Realizacja programu
I. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości społecznej na problemy związane z
przemocą w rodzinie
1
Edukacja
W ramach edukacji społeczeństwa w zakresie problematyki
społeczeństwa
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały przeprowadzone 3
w zakresie
warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 1-8 Szkoły
problematyki
Podstawowej w Krasnem z zakresu przeciwdziałania przemocy;
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przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

“Przemoc to niemoc”; “ Przemoc rodzi przemoc”; koszt wyniósł
980,00 zł.
Ponadto były przeprowadzone zajęcia edukacyjno –
wychowawcze dla dzieci i młodzieży w placówkach
oświatowych na terenie gminy Krasne przez wychowawców oraz
dzielnicowego z uwzględnieniem tematyki dot. agresji i
przemocy wśród rówieśników.
II. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup odbiorców
1
Prowadzenie przez
W 2019 roku odbyło się 11 posiedzeń Zespołu
Zespół
Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy
Interdyscyplinarny
w Rodzinie w Krasnem oraz 58 spotkań grup roboczych w
zintegrowanych
indywidualnych sprawach rodzin, których dotyczyła procedura
i skoordynowanych
„Niebieskie Karty”.
działań w zakresie
Na posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
przeciwdziałania
roboczych z osobami wezwanymi i zaproszonymi
przemocy w rodzinie
przeprowadzano rozmowy, wypełniano formularze Niebieskich
Kart - część C oraz część D, opracowano plany działań jak
również podjęto stosowne działania wobec osób i rodzin.
Sytuacje rodzin, w których istniało podejrzenie stosowania
przemocy była monitorowane przez pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem,
dzielnicowego Posterunku Policji w Krasnem oraz
przedstawicieli placówek oświaty z terenu gminy Krasne.
W wyniku pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych skierowano sprawę 1 rodziny do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnem o
wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu.
Po wnikliwej analizie sytuacji rodzin i stwierdzeniu, iż w
rodzinach nie dochodzi do przemocy, zostało zakończonych 10
procedur „Niebieskie Karty” ; w tym 9 w wyniku zakończenia
przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu
pomocy oraz 1 z powodu braku zasadności podejmowanych
działań; pozostałe procedury są nadal prowadzone. się fizycznym
i psychicznym nad osobami najbliższymi.
Po wnikliwej analizie sytuacji rodzin i stwierdzeniu, iż w
rodzinach nie dochodzi do przemocy, zostały zakończone
4 procedury „Niebieskie Karty - A” na skutek zakończenia
przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu
pomocy.
III. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem w rodzinie.
1
Doskonalenie grup
W 2019 roku zostało zorganizowane szkolenie dla członków
zawodowych
zespołu interdyscyplinarnego „Problematyka przemocy w ujęciu
zaangażowanych
interdyscyplinarnym”, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
w problematykę
i grup roboczych”.
przeciwdziałania
Koszt szkolenia wyniósł 1.600,00 zł.
przemocy w rodzinie
IV. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem
pomocy
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1

Zapewnienie
schronienia
i pomocy materialnej
ofiarom przemocy
w rodzinie

2

Zapewnienie wsparcia
instytucjonalnego
ofiarom przemocy

3

Łagodzenie następstw
zjawiska przemocy
domowej

W 2019 r. członkowie grup roboczych udzielali wsparcia
rodzinom dotkniętym przemocą, rodziny te zostały objęte
świadczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi z pomocy
społecznej. Rodziny te m. in były również objęte pomocą
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu
( pomoc psychologiczna, pedagogiczna); koszt 600,00 zł.
W 2019 roku rodziny dotknięte przemocą zostały objęte również
poradami prawnymi.
W 2019 roku członkowie grupy roboczej prowadzili rozmowy z
rodzinami w zakresie uzyskania wsparcia w instytucjach (np.
poradnie psychologiczno – pedagogiczne, poradnie leczenia
uzależnień) jak również były prowadzone poradnictwo socjalne
w zakresie edukowania ofiar w zakresie przysługujących im
praw, odseparowania ofiar od sprawców, zakazu kontaktowania
się z osobą pokrzywdzoną.
W 2019 roku członkowie grup roboczych (przedstawiciele
policji, ośrodka pomocy społecznej) podejmowali działania w
zakresie motywowania sprawców przemocy do udziału w
programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy.
W wyniku pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych skierowano sprawę 1 rodziny do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnem o
wszczęcie postępowania wobec osoby, której istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz nadużywają
alkoholu.

6. Realizacja uchwał rady gminy
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt jest
organem wykonawczym gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał Rady
Gminy.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie Wójt przy pomocy Urzędu
Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 roku w sposób określony
uchwałami.
W 2019 roku Rada Gminy obradowała na 9 sesjach zwyczajnych i podjęła 64 uchwały.
Wśród podjętych przez Radę Gminy uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu finansów,
gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą
i ochroną środowiska
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, zaś uchwały
stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie stwierdziły żadnych
nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi.
Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda
Mazowiecki zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej.
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Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
L.p

1.

Nr uchwały
i data podjęcia
I/1/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

2.

I/2/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

3.

I/3/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

4.

I/4/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

5.

I/5/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

Czego dotyczy

Sposób wykonania

w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji
stałych Rady Gminy
w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami w sprawie
zmian statutów jednostek
pomocniczych Gminy
Krasne

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - wykonana

w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego
uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie
dożywiania dla osób
objętych programem
wieloletnim „Posiłek w
szkole i w domu” na lata
2019-2023
w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków
poniesionych przez Gminę
Krasne na świadczenia
z pomocy społecznej
w zakresie dożywiania
w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych
dla osób objętych
wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata
2019 – 2023.
w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu
osłonowego Gminy Krasne
w zakresie dożywiania w

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz.
Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.
Maz. z dnia 27.02.2019 r. poz.
2629. Konsultacje z
mieszkańcami były
przeprowadzone w terminie od
14.03.2019 r. do 28.03.2019 r.
poprzez zbieranie uwag i opinii
w formie pisemnej.
uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. –
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 27.02.2019 r. poz.
2630 - uchwała realizowana na
bieżąco
uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. –
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 27.02.2019 r. poz.
2631 - uchwała realizowana na
bieżąco

uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. –
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ramach realizacji
wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 2023.
w sprawie zmiany stawki
jednej godziny usług
opiekuńczych

6.

I/6/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

7.

I/7/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
gruntowej na rzecz
użytkownika wieczystego

8.

I/8/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości

9.

I/9/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty

10. I/10/2019
z dnia 21 lutego.2019 r.
11. I/11/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.
12. II/12/2019
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krasne
na lata 2019-2032
w sprawie zmiany budżetu
gminy Krasne na 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/8/2015 Rady Gminy
Krasne z dnia 27 marca

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 27.02.2019 r. poz.
2632 - wykonana
uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 27.02.2019 r. poz.
2633 – uchwała realizowana na
bieżąco
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – sprzedaż
prawa użytkowani awieczystego
działki 189/6 położonej w
obrębie Krasne na rzecz
uzytkownika wieczystego - akt
notarialny 2632/2019 z dnia
15.02.2019 r. Pozostała działka
w trakcie realizacji.
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – nabyto przez
Gmine Krasne: działkę 34/1
położoną w obrębie SzlasyUmiemy – akt notarialny
1256/2019 z dnia 06.03.2019 r.,
działki 22/1 i 25/1 położone w
obrębie Żbiki-Kierzki – akt
notarialny 1292/2019 z dnia
08.03.2019 r. Pozostałe działki
w trakcie realizacji.
uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz.
Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.
Maz. z dnia 27.02.2019 r.
poz.2634 – wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w z dniem
podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
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13. II/13/2019
z dnia 27 marca 2019 r.

2015 r. w sprawie określenia
wysokości, warunków
przyznawania i zasad
zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy
społecznej w postaci usług
opiekuńczych i
specjalistycznych usług
opiekuńczych, pomocy
rzeczowej, zasiłków
okresowych, zasiłków
celowych przyznanych pod
warunkiem zwrotu
w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

14. II/14/2019
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

15. II/15/2019
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie projektu
regulaminu dostarczania
wody

16. II/16/2019
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany WPF
gminy Krasne na lata 20192032
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków
poniesionych przez Gminę
Krasne za świadczenia z
pomocy społecznej w
zakresie dożywiania w
formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w
postaci produktów
żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim
rządowym programem
„Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 – 2023

17. II/17/2019
z dnia 27 marca 2019 r.
18. III/18/2019
z dnia 24 maja 2019 r.

Maz.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 05.04.2019 r. poz.
4470 – uchwała realizowana na
bieżąco

uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 05.04.2019 r. poz.
4473 – uchwała zrealizowana
uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz.
Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.
Maz. z dnia 05.04.2019 r.
poz.4471 – wykonano
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia - uchylona
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 11.06.2019 r.
poz.7254 – uchwała
realizowana
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19. III/19/2019
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały
Nr VI/23/2010 Rady Gminy
Krasne z dnia 2 sierpnia
2010 roku w sprawie
określenia Statutów Sołectw

20. III/20/2019
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości

21. III/21/2019
z dnia 24 maja 2019 r

w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości

22. III/22/2019
z dnia 24 maja 2019 r

w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego na czas
nieoznaczony i na
odstąpienie od
przetargowego trybu
zawarcia tej umowy

23. III/23/2019
z dnia 24 maja 2019 r
24. III/24/2019
z dnia 24 maja 2019 r
25. III/25/2019
z dnia 24 maja 2019 r
26. III/26/2019
z dnia 24 maja 2019 r.
27. IV/27/2019
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany WPF na
lata 2019-2036
w sprawie zmiany budżetu
gminy Krasne na 2019 rok
w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy
w sprawie powołania
Skarbnika Gminy
w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy

28. IV/28/2018
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania wraz ze
sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy
Krasne za 2018 rok
w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania
budżetu gminy Krasne za

29. IV/29/2019
z dnia 19 czerwca 2019 r.

uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz.
Ogłoszona w Dz .Urz. Woj.
Maz. z dnia 11.06.2019 r.
poz.7255 – uchwała wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – nabycie przez
Gminę Krasne działki 116/1
położonej w obrębie Kurowo –
akt notarialny 3131/2019 z dnia
10.06.2019 r. – uchwała
wykonana.
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – sprzedaż
działek 163/4 i 163/5
położonych w obrębie Krasne –
akt notarialny 6683/2019 z dnia
04.12.2019 r. Pozostała działka
w trakcie realizacji.
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – umowa najmu
lokalu użytkowego została
zawarta w dniu 27.05.2019 r. –
uchwała wykonana.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia – Rada Gminy
udzieliła wotum zaufania
Wójtowi Gminy
uchwała wchodzi w życie
z dniem – sprawozdanie zostało
zatwierdzone
uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia – Rada Gminy
udzieliła absolutorium Wójtowi
Gminy
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31. IV/31/2019
z dnia 19 czerwca 2019 r.

2018 rok
w sprawie projektu
regulaminu dostarczania
wody
w sprawie zmiany WPF na
lata 2019-2036

32. IV/32/2019
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w zmiany budżetu gminy
Krasne na 2019 rok

uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – wykonana.

33. V/33/2019
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkół
podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Krasne oraz określenia
granic obwodów
publicznych szkół
podstawowych od 1
września 2019 r.

uchwała wchodzi w życie z
dniem 01.09.2019 r. Ogłoszona
w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia
16.08.2019 r. poz. 9881 – sieć
szkół ustalona

34. V/34/2019
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Krasne od dnia 1 września
2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie „Porozumienia
o współpracy partnerskiej w
sprawie realizacji
przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności
publicznej”
w sprawie zmiany WPF
gminy Krasne na lata 20192036
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
w sprawie wzoru wniosku o
wypłatę dodatku
energetycznego

uchwała wchodzi w życie z
dniem 01.09.2019 r. Ogłoszona
w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia
16.08.2019 r. poz. 9882 – sieć
publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
ustalona.
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – uchwała
wykonana. Zawarte zostało
porozumienie Nr
CRU/130/2019 z dnia
05.09.2019 r.

30. IV/30/2019
z dnia 19 czerwca 2019 r.

35. V/35/2019
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

36. V/36/2019
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
37. V/37/2019
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
38. VI/38/2019
z dnia 30 września 2019
r.

39. VI/39/2019
z dnia 30 września 2019
r.

w sprawie przyjęcia zadań z
zakresu administracji
rządowej dotyczących
utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - wykonana

uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Ogłoszona w Dz. Urz.
Woj. Maz. z dnia 07.10.2019 r.
poz.11566 – do stosowania
uchwała wchodzi w życie
dniem podjęcia – wykonana
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40.

41.

42.

43.

położonych na terenie
Gminy Krasne
VI/40/2019
w sprawie określenia
z dnia 30 września 2019
tygodniowego
r.
bowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych pracujących
z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i młodsze
VI/41/2019
zmieniająca uchwałę Rady
z dnia 30 września 2019
Gminy Krasne nr
r.
VI/34/2017 z dnia 30
sierpnia 2017 roku w
sprawie ustalenia
regulaminu określającego
wysokość i warunki
przyznawania dodatków: za
wysługę lat,
motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki
pracy, zasady obliczania i
wypłacania wynagrodzenia
za godziny
ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw
nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych
przez Gminę Krasne
zmienioną uchwałą nr
III/14/2018 Rady Gminy
Krasne z dnia 11 maja 2018
r.
VI/42/2019
w sprawie zamiaru
z dnia 30 września 2019 r likwidacji samorządowej
instytucji kultury-Gminnego
Ośrodka Kultury w
Krasnem
VI/43/2019
w sprawie zmiany WPF na
z dnia 30 września 2019 r lata 2019-2036

44. VI/44/2019
w sprawie zmiany budżetu
z dnia 30 września 2019 r Gminy Krasne na 2019 rok
45. VI/45/2019
z dnia 30 września .2019
r

w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego

uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Ogłoszona w Dz. Urz.
Woj. Maz. z dnia 07.10.2019 r.
poz.11567 – realizowana

uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Maz. Ogłoszona w Dz. Urz.
Woj. Maz. z dnia 07.10.2019 r.
poz.11568 – realizowana

uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – uchwała
wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – uchwała
wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – uchwała
wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – uchwała
wykonana. Zaciągnięto kredyt
w wys. 1.650.000 zł zgodnie z
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46. VII/46/2019
z dnia 29 października
2019 r

47. VII/47/2019
z dnia 29 października
2019 r
48. VII/48/2019
z dnia 29 października
2019 r

49. VII/49/2019
z dnia 29 października
2019 r

50. VII/50/2019
z dnia 29 października
2019 r
51. VII/51/2019
z dnia 29 października
2019 r
52. VII/52/2019
z dnia 29 października
2019 r
53. VIII/53/2019
z dnia 29 listopada 2019
r.

umową Nr 2/3/2019/UG z dnia
28.11.2019 r. z BS w
Przasnyszu
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – wykonana
wybrano Wójta jako
przedstawiciela gminy Krasne

w sprawie wyboru
przedstawiciela gminy
Krasne do Rady Społecznej
przy SPZZOZ w Przasnyszu
na IX kadencję na lata 20202023
w sprawie pozostawienia
uchwała wchodzi w życie z
skargi bez rozpoznania
dniem podjęcia – skarga
anonimowa pozostawiona bez
rozpoznania
w sprawie ustalenia
uchwała wchodzi w życie po
szczegółowych zasad
upływie 14 dni od dnia
ponoszenia odpłatności za
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
pobyt w schronisku dla osób Maz. Ogłoszona w Dz. Urz.
bezdomnych lub w
Woj. Maz. z dnia 21.11.2019 r.
schronisku dla osób
poz.13277 – do stosowania
bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
w sprawie udzielenia
uchwała wchodzi w życie z
pomocy finansowej
dniem podjęcia – wykonana.
Powiatowi Przasnyskiemu.
Udzielona została z budżetu
Gminy Krasne dotacja celowa
w kwocie 2.075,00 zł na
realizację zadań w zakresie
przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności
publicznej w celu zaspokojenia
potrzeb przewozowych
społeczności na obszarze
Powiatu Przasnyskiego.
Zgodnie z umową Nr
CRU/153/3/2019 z dnia
30.10.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody uchwała wchodzi w życie z
na sprzedaż nieruchomości
dniem podjęcia – uchwała
zmieniona w 2020 r – w trakcie
realizacji
w sprawie zmiany WPF
uchwała wchodzi w życie z
gminy Krasne na lata 2019- dniem podjęcia - wykonana
2036
w sprawie zmiany budżetu
uchwała wchodzi w życie z
gminy Krasne na 2019 rok
dniem podjęcia – wykonana
w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy
Gminy Krasne z
organizacjami

uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia i obowiązuje w
2020 r.
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54. VII/54/2019
z dnia 29 listopada 2019
r.

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 (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 450 z późn.
zm.) na 2020 rok
w sprawie określenia
wysokości stawek podatku
od nieruchomości
obowiązujących na terenie
gminy

55. VII/55/2019
z dnia 29 listopada 2019
r.

w sprawie określenia
wysokości stawek podatku
od środków transportowych

56. IX/56/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie w sprawie
przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy
Krasne
w sprawie określenia
średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Krasne na
rok szkolny 2019/2020

57. IX/57/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

58. IX/58/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.
59. IX/59/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.
60. IX/60/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.
61. IX/61/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany WPF
gminy Krasne na lata 20192036
w sprawie zmiany budżetu
gminy Krasne na 2019 rok
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie
wygasają wraz z upływem
roku budżetowego
w sprawie uchwalenia
harmonogramu zadań,

uchwała podlega ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj. Maz. i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2020 roku – Ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Maz z dnia
29.11.2019 r. poz. 14260 - w
trakcie realizacji, w roku 2020
obowiązuje stawka wynikająca
z uchwały
uchwała podlega ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj. Maz. i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2020 roku – Ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Maz z dnia
29.11.2019 r. poz. 14261 - w
trakcie realizacji, w roku 2020
obowiązuje stawka wynikająca
z uchwały
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia - wykonana

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Maz. – ogłoszona
w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia
07.01.2020 poz. 110 – uchwała
realizowana na bieżąco w roku
szkolnym 2019/2020
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia - wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – wykonana
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – realizowana w
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62. IX/62/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

63. IX/63/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.
64. IX/64/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

działań i wydatków w roku
2019 wynikających z
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ofiar
Przemocy w Rodzinie na
lata 2015-2020
W sprawie przyjęcia
Gminnego programu
profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok
w sprawie Wieloletniej
prognozy Finansowej
Gminy Krasne na lata 20202036
w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy
Krasne na 2020 rok

2020 roku

uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia – realizowana w
2020 roku

uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia i obowiązuje od
1 stycznia 2020 r. – realizowana
w 2020 r.
uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2020 r. – realizowana w 2020
roku

7. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
7.1. Związki komunalne
Gmina nie należy do związków komunalnych.
7.2. Porozumienia z JST
Porozumienie z Gminą Płoniawy-Bramura
Uchwałą Nr II/5/2015 z dnia 19.02.2015 r. Rada Gminy Krasne wyraziła zgodę na zawarcie
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krasne a gmina Płoniawy-Bramura w zakresie
powierzenia Gminie Płoniawy-Bramura zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków
mieszkańców Gminy Krasne, z wykorzystaniem urządzeń kanalizacyjnych posadowionych
w granicach administracyjnych gmin, stanowiących przedmiot odrębnej własności Gminy
Krasne i Płoniawy-Bramura a także oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem współwłasności
gmin, oraz akceptując treść porozumienia.
Na mocy zawartego porozumienia Gmina Krasne oddała w bezpłatne użytkowanie swoje
urządzenia kanalizacyjne oraz swój udział w użytkowaniu wieczystym gruntów nieruchomości
zabudowanej oczyszczalnią ścieków Gminie Płoniawy-Bramura, upoważniła do zawierania
umów z dostawcami ścieków oraz ustalania wysokości stawek za ich odbiór.
Uchwałą Nr II/5/2020 z dnia 04.03.2020 r. Rada Gminy Krasne wyraziła zgodę na zawarcie
aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wspólnego
wykonywania przez Gminę Płoniawy-Bramura i Gminę Krasne zadań z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Płoniawy-Bramura i Gminy Krasne.
Aneks do porozumienie zawarty zostały 05.03.2020 r. i obejmował przedłużenie okresu
obowiązywania porozumienia tj. do 31.08.2021 r.
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Porozumienie z Powiatem Przasnyskim
Uchwałą Nr VII/49/2019 z dnia 29.10.2019 r. Rada Gminy Krasne wyraziła zgodę
na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu w formie dotacji celowej w kwocie
2.075,00 zł na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu
Przasnyskiego, oraz upoważniła Wójta do podpisania umowy partnerskiej.
30.10.2019 r. została podpisana umowa udzialenia pomocy finansowej, która obejmowała
dla Gminy Krasne 2 trasy autobusowe. W 2019 roku na przejazdy z terenu Gminy Krasne
wykupiono 76 biletów.
Porozumienie z Województwem Mazowieckim
02.10.2015 r. pomiędzy Gminą Krasne a Województwem Mazowieckim została zawarta
umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: ‘Regionalne partnerstwo
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji” (ASI). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II
– Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-Usługi
dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja. Projekt realizowany jest w szerokim
partnerstwie 190 gmin i powiatów Mazowsza w latach 2016-2020.
Celem bezpośrednim projektu jest:
uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa
w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez
opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu
elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacji baz danych, niezbędnych
w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym
przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz
stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania,
podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.
Nadrzędnym celem Projektu jest ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom, poprawa
jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw droga elektroniczną
oraz wspomaganie usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej.
W ramach Projektu planowane są do realizacji następujące zadania:
utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji
przestrzennej na poziomie dojrzałości 3 w tym stworzenie systemu
teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej, zgromadzonych na portalu www.wrotamazowsza.pl oraz systemu map
topograficznych,
utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w JST województwa mazowieckiego,
obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych
aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami,
budowa nowych i rozwój utworzonych systemów,
stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług oraz systemów informatycznych
utworzonych w ramach Projektu w poszczególnych JST – zakup sprzętu
komputerowego oraz oprogramowań systemowych,
cyfryzacja danych przestrzennych MSIP,
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wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji
i wdrożeń usług elektronicznych administracji i geoinformacji, jako element
towarzyszący działaniom wykonywania i wdrożenia nowych systemów
informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia
nowych usług świadczonych droga elektroniczną.
W ramach projektu podjęte zostaną również niezbędne działania w zakresie informacji
i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE, ukierunkowanych nie tylko na
wypełnienie obligatoryjnych obowiązków, lecz przede wszystkim na dotarcie z nową ofertą
mazowieckiej informacji do jak największej rzeszy użytkowników e-usług i danych
przestrzennych.
Stan realizacji na 2019 r. to testy wdrożeniowe i szkolenia dla systemów dziedzinowych:
komunikacji z mieszkańcami,
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Koszt gminy w ramach realizacji projektu w 2019 r. wyniósł 14.883,00 zł.
7.3. Stowarzyszenia JST
Uchwałą Nr V/23/2013 z dnia 28.06.2013 r. Rada Gminy Krasne wyraziła zgodę
na przystąpienie Gminy Krasne do Stowarzyszenia pod nazwą „Królewiecki Obszar
Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie”, opłacanie składek członkowskich z budżetu gminy,
oraz wskazała przedstawicieli gminy w zebraniu założycielskim oraz walnym zebraniu członków
Stowarzyszenia, wyznaczając Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
Stowarzyszenie „Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie” zostało
powołane z potrzeby istnienia organizacji zrzeszającej samorządy powiatu przasnyskiego.
Założycielami i jednocześnie członkami jest powiat przasnyski, miasto Przasnysz oraz wszystkie
gminy powiatu. Jego celem jest szeroko rozumiana współpraca między samorządami w różnych
dziedzinach życia mieszkańców. Działania te realizowane będą przez różnorakie dziedziny,
począwszy od szerzenia wiedzy o samorządności lokalnej poprzez wspieranie rozwoju
gospodarczego i przedsiębiorczości, opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych,
poszukiwanie partnerów na rzecz rozwoju, ochronę środowiska, rozwój kultury, turystyki,
aż do działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej. Podobne działania realizowane
są przez różne inne organizacje działające na terenie powiatu. Celem Królewieckiego Obszaru
Funkcjonalnego-PP jest ich koordynowanie.
W 2019 r. władze stowarzyszenie podjęły decyzję o jego likwidacji.
7.4. Inne formy współdziałania (LGD, inne)
Uchwałą Nr X/50/2015 z dnia 01.10.2015 r. Rada Gminy Krasne wyraziła zgodę
na utworzenie i przystąpienie Gminy Krasne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Północne Mazowsze” jako członek założyciel i członek zwyczajny, opłacanie z budżetu gminy
składki członkowskiej, oraz upoważniła Wójta do reprezentowania gminy na zebraniu
założycielskim oraz Walnym Zebraniu Członków.
Lokalna Grupa Działania (LGD) "Północne Mazowsze" działa w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 i wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR)
na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. LSR jest
podstawowym instrumentem realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – tzw.
podejścia LEADER.
Obszar LGD obejmuje 17 gmin z terenu czterech powiatów: przasnyskiego (5 gmin, w tym
gmina miejska Przasnysz), ciechanowskiego (7 gmin), mławskiego (4 gminy), makowskiego
(1 gmina).
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Zadaniem LSR jest umożliwienie mieszkańcom obszaru LGD realizacji własnych
przedsięwzięć ukierunkowanych na tworzenie miejsc pracy, pomoc wzajemną, rozwiązywanie
problemów społecznych i dbanie o naturalne środowisko, które łącznie przyczynią
się do lokalnego rozwoju i poprawy jakości życia na obszarze LGD. LGD wybiera projekty
do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację LSR, jak również wspiera
wnioskodawców w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.
Zgodnie z Uchwałą nr 4/05/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania
z dnia 20.05.2016 w sprawie składek członkowskich wynosi ona 0,70 zł od mieszkańca gminy
(na dzień 31.12.2013) i za 2018 r. stanowiła kwotę 2.648,10 zł.
W 2019 roku do LGD z terenu gminy Krasne, wnioski o dofinansowanie złożyło
5 podmiotów na łączna kwotę 245.625,00 zł.
8. Inne istotne działania Wójta
W pierwszym kwartale roku 2019 Wójt uczestniczył w wyborach sołtysów i rad sołeckich
w miejscowościach z terenu gminy Krasne, oraz w kilkunastu spotkaniach dotyczących
planowania wydatkowania funduszu sołeckiego na rok 2020.
W ciągu roku Wójt inicjował jak również uczestniczył w kilkunastu spotkaniach
z samorządowcami (Wójtami/Burmistrzami), które dotyczyły różnej tematyki – gospodarki
odpadami, promocji regionu, wspólnych ważnych inicjatyw dotyczących zarówno rozwoju
poszczególnych gmin, jak również tej części Mazowsza. Spotkania odbywały się zarówno
w formie indywidualnej jak również w formie grupowej np. zorganizowane przez Pana Starostę
(narady samorządowe dotyczyły tematyki wspólnych programów, inwestycji, przedstawiane był
problemy i wyzwania, wznowienia połączeń autobusowych na terenie powiatu przasnyskiego),
przez Pana Wojewodę (dotyczyły wykorzystania walorów terenu Mławskiej Kolei Dojazdowej,
inwestycji, wspólnych porozumień i umów) czy przez Pana Marszałka (dotyczyły wspólnych
projektów, możliwości pozyskania przez Gminę środków finansowych na różne inwestycję).
W 2019 roku odbył liczne wizyty w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych, na których z dyrekcją poruszane były tematy aplikowania o środki europejskie jak
również możliwości rozwojowe gminy.
Wójt był inicjatorem kilkukrotnych spotkań z przedstawicielami Polskich Kolei
Państwowych na których omawiane był y sprawy związane z Mławską Koleją Dojazdową
i z wygasł linią relacji Krasne – Kołaczkowo – Ciechanów.
Ponadto uczestniczył:
w konferencjach samorządowych z posłami i ministrami, w spotkaniach z kierownikami
delegatur urzędu wojewódzkiego z Ostrołęki i Ciechanowa;
w spotkaniach z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w związku z ochroną środowiska i poprawą czystości powietrza;
w różnych posiedzeniach sądowych, na których reprezentował gminę;
w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, na
których omawiana były sprawy związane min. z doposażeniem jednostek, z kondycją
finansową jednostek, możliwości pozyskania środków zewnętrznych, szeroko rozumianą
poprawą bezpieczeństwa w gminie i zwiększenia gotowości bojowej;
w spotkaniach emerytów, na których poruszana była tematyka dotycząca wyzwań
i problemów, przed którymi stoi starsza część społeczeństwa gminnego;
na posiedzeniach Rady Społecznej Szpitala, na których poruszane były sprawy istotne dla
poprawy dostępności usług służących ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców tej części
Mazowsza. Poruszano tematykę dotyczącą także finansów szpitala, doposażenia, wyzwań
i problemów, z jakimi boryka się dana jednostka;
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w spotkania Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie Przasnyskie,
jak również w zebraniach i szkoleniach Lokalnej Grupy Działania Północnego
Mazowsza;
w uroczystej gali finałowej w Otrębusach, na których zostały rozdane strażackie Oscary.
„Floriany” to ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych
z udziałem OSP i samorządów. Wspólnie z druhami OSP Wężewo Wójt promował
gminę i mógł przedstawić inicjatywę „Razem ku niepodległości…” , spływ kajakowi
zorganizowane w roku 2018, rzeką Wisłą, w 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości;
w dwudniowym szkoleniu obronnym organizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego;
w posiedzeniach sesji Rady Powiatu, na których przedstawiał sytuację w gminie, sukcesy
i problemy, z którymi boryka się gmina Krasne. Jednym z sukcesów tych rozmów było
wsparcie finansowe przez Powiat Przasnyski realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy
Kopernika w Krasnem” jak również złożenie wniosku przez powiat na przebudowę drogi
powiatowej Krasne – Mosaki Stara Wieś – Gołymin.
w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Mazowieckiego i Ministerstwo Polityki
Społecznej dotyczącej spraw związanych z wsparciem kapitału ludzkiego i rozwoju bazy
przedsiębiorczości;
w zorganizowanym dniu strażaka w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej
w Makowie Mazowieckim i Przasnyszu;
w zorganizowanym świecie policji, które odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji
w Przasnyszu;
w obchodach 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej, które zostało zorganizowane
na hali sportowej. W imieniu własnym i całej społeczności lokalnej podziękował za te
wszystkie lata wspierania czytelnictwa i rozwoju kultury w Krasnem, życzył kolejnych
owocnych lat prac na rzecz rozwoju mieszkańców i gminy Krasne.
w spotkaniach z profesorem Jakubem Lewickim – Mazowieckim Konserwatorem
Zabytków, jak również spotykał się z kierownikami delegatur Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków z Ostrołęki i Ciechanowa. Omawiano sprawy związane
z zabytkami, które mieszczą się na terenie tutejszej jednostki samorządowej;
w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w Jednorożcu, na których pierwsze
miejsce zajęły młodzieżowe drużyny strażaków z Zielonej i druhowie z OSP Krasne;
na walnym zebraniu członków Gminnej Spółki Wodnej, na którym proponował kierunki
dalszej współpracy między danymi podmiotami;
w spotkaniach z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Krasne,
w celu omówienie kierunków rozwoje tych podmiotów, przedstawienia problemów
i sukcesów, jak również współorganizowania kilku inicjatyw min. dożynek gminno powiatowych, festynu w Krasnem, wizyty Pana Premiera Mateusza Morawieckiego
w Przasnyszu, pierwszego forum KGW w Zalesiu.
w spotkaniach z Radą Gminy Płoniawy-Bramura, przedstawicielami tamtejszego urzędu,
przedstawicielami stowarzyszenia „Dajcie nam żyć” i z przedstawicielami inwestora
„Składowisk Kalinowiec” w sprawie ewentualnego powstania składowiska
i respektowania umów wiążących strony;
w zawodach i uroczystościach organizowanych przez Ciechanowski Klub Kartę
Kyokusin;
w zawodach charytatywnych – „Jednorożec biega” wspólnie z innymi samorządowcami
z terenu powiatu przasnyskiego.
Wójt wspierał młodzież ze Szkoły Podstawowej w Krasnem na mini mundialu w piłce
nożnej, który był organizowany w Chorzelach przez Kurier Przasnyski.
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Wójt reprezentował gminę:
przed mediami, udzielając wywiadow dla lokalnej prasy i telewizji;
przed Starostą Ciechanowskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej Zielona –
Długołęka – Opinogóra Górna – Ciechanów;
na festynach gminnych w Przasnyszu i Jednorożcu;
na gminno - powiatowych dożynkach powiatu przasnyskiego.
oraz był organizatorem:
festynu rodzinnego w Krasnem;
zawodów w halowej piłce nożnej o puchar wójta;
gminnego turnieju tenisa stołowego o puchar wójta z udziałem dzieci, młodzieży i osób
dorosłych.
Wójt wizytował teren kolei wąskotorowej koło Milicza w województwie wielkopolskim, na
którym wspólnie z wolontariuszami i pasjonatami wąskotorówek rozmawiał o wykorzystaniu
walorów posiadania takiej infrastruktury kolejowej na terenie gminy Krasne. Wizytował ścieżki
rowerowe powstałe na terenie po torowisku, uczestniczył w oględzinach nowego typu drezyn.
W grudniu 2019 r. na specjalnie przygotowanej uroczystości w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt wręczył 9 parom medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
Wójt wspólnie z mieszkańcami uczestniczył w szeregu spotkań związanych z różnymi
uroczystościami, wydarzeniami i świętami min. spotkania wielkanocne, spotkania andrzejkowe,
spotkania na dzień matki, zaduszkowe, wigilijne.
9. Część analityczna
9.1. Finanse
Dochody i wydatki Gminy Krasne w latach 2016 – 2019
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki ogółem
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Przychody ogółem
z tego:
Kredyty
Pożyczki
Wolne środki
Leasing operacyjny
na zakup koparko
ładowarki
Wynik budżetu
nadwyżka deficyt
Rozchody ogółem;
z tego
Spłaty kredytów

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

14.964.863,72

18.512.263,01

18.514.934,84

18.300.851,11

14.078.738,56
886.125,16

15.046.652,08
3.465.610,93

15.533.316,08
2.981.618,76

17.280.336,68
1.020.514,43

14.996.246,05

20.207.955,77

20.706.738,89

19.051.565,46

13.271.844,68
1.724.401,37

14.364.917,52
5.843.038,25

14.608.359,57
6.098.379,31

16.349.168,81
2.702.396,65

1.246.058,43

2.287.200,00

3.194.683,34

1.713.415,30

948.000,00

1.800.000,00
487.200,00
371.676,10

2.850,000,00

1.650.000,00

344.683,34

63.415,30

298.058,43

387.798,00
-31.382,33

-1.695.692,76

-2.191.804,04

- 750.714,35

843.000,00

618.500,00

939.464,00

589.856,00

843.000,00

618.500,00

939.464,00

589.856,00
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i pożyczek
Spłaty odsetek
od zaciągniętych
kredytów i pożyczki
Spłaty rat leasingu
Stan zadłużenia
gminy na koniec roku

73.542,56

2.598.000,00

91.549,19

147.984,18

165.937,10

65.064,75

70.414,56

70.414,44

4.589.433,40

6.429.554,96

7.419.284,52

W latach 2016-2018 gmina realizowała inwestycję polegającą na: „Termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej” koszt inwestycji 5.620.991,71 zł. Koszt budowy Hali
sportowej to kwota 4.206.175,56 zł. Dość kosztowne inwestycje spowodowały, że gmina
zmuszona była do zaciągania kredytów. Realizacja inwestycji z dochodów własnych nie byłaby
możliwa.
Struktura dochodów i wydatków budżetu gminy według działów, w latach 2016-2019
przedstawia się następująco:
Struktura dochodów budżetu gminy
według działów
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Pozostałe
Ogółem

2016

2017

2018

2019

4,3
0,4
2,5
0,9
0,0

3,5
0,5
7,2
1,5
1,6

3,5
0,5
12,2
1,8
0,1

4,65
4,79
2,20
2,16
0,05

23,7
6,0
25,7
0,2
x
1,5
0,0
0,0
34,7

19,3
10,2
1,1
0,1
22,6
3,2
0,0
0,0
29,1

20,5
1,0
1,1
0,1
21,6
3,6
0,00
4,0
29,9

23,18
0,77
1,04
0,13
25,14
3,09
0,16
0,00
32,35

0,1
100

0,1
100

0,1
100

0,29
100

Struktura wydatków budżetu gminy
według działów
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie

2016

2017

2018

2019

4,6
3,7
4,1
11,9
1,2

4,1
7,0
8,2
9,8
4,6

3,3
5,1
19,0
10,2
0,9

5,05
9,93
3,83
11,30
0,80

0,0
35,2

0,0
32,3

0,0
23,4

0,00
30,68
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Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Działalność usługowa
Ochrona zdrowia
Pozostałe
Ogółem

29,0
0,7
x
4,5
3,2
0,4
0,7
0,2
0,6
100

3,6
0,4
20,7
5,2
2,9
0,6
0,0
0,1
0,5
100

3,7
0,2
19,3
3,7
0,8
7,5
0,1
0,1
2,7
100

3,95
0,15
24,17
4,72
3,46
0,51
0,21
0,19
1,05
100

9.2. Oświata i edukacja
W gminie Krasne w 2019 roku funkcjonowały dwie szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem, z oddziałem gimnazjalnym (do
czerwca) i przedszkolnym;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zielonej z oddziałem
przedszkolnym.
W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych było 44 nauczycieli w tym 9 nauczycieli pracowało
w SP Krasne i SP Zielona:
Nauczyciele
dyplomowany
mianowany
kontraktowy
stażysta
Razem

Szkoła Podstawowa
Krasne
25
2
3
1
31

Szkoła Podstawowa
Zielona
14
6
1
1
22

Pracowników niepedagogicznych w obsłudze i administracji zatrudnionych było 19 osób w tym:
Pracownicy
niepedagogiczni
sekretarz szkoły
konserwator
kucharka
sprzątaczka
Razem

Szkoła Podstawowa
Krasne
2
2
2
8
14

Szkoła Podstawowa
Zielona
1
1
1
2
5

W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych było 46 nauczycieli w tym 9 nauczycieli pracowało
w SP Krasne i SP Zielona:
Nauczyciele
dyplomowany
mianowany
kontraktowy
stażysta
Razem

Szkoła Podstawowa
Krasne
25
2
3
2
32

Szkoła Podstawowa
Zielona
18
2
1
2
22
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Pracowników niepedagogicznych w obsłudze i administracji zatrudnionych jest 18 osób w tym:
Pracownicy
niepedagogiczni
sekretarz szkoły
konserwator
kucharka
intendent
sprzątaczka
Razem

Szkoła Podstawowa
Krasne
1
1
2
1
8
13

Szkoła Podstawowa
Zielona
1
1
1
0
2
5

We wszystkich szkołach pracowali nauczyciele zgodnie z kwalifikacjami. Kadra
nauczycielska jest bardzo dobrze wykształcona. Wielu nauczycieli posiada kwalifikacje
do nauczania dwóch i więcej przedmiotów.
Liczba uczniów i oddziałów w szkołach w roku szkolnym 2018/2019
Do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 261 uczniów w tym:
Szkoła Podstawowa Krasne
Szkoła Podstawowa Zielona
Klasa
Liczba uczniów
Liczba
Liczba uczniów
Liczba
oddziałów
oddziałów
I
24
1,00
8
1,00
II
15
1,00
10
1,00
III
11
1,00
7
1,00
IV
27
2,00
15
1,00
V
37
2,00
13
1,00
VI
16
1,00
9
1,00
VII
20
1,00
19
1,00
VIII
23
1,00
7
1,00
Razem
173
10,00
88
8,00
Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 93 uczniów w tym:
Szkoła Podstawowa Krasne
Szkoła Podstawowa Zielona
Klasa
Liczba uczniów
Liczba
Liczba uczniów
Liczba
oddziałów
oddziałów
poniżej „0”
55
3,00
7
0,47
„0”
22
1,00
8
0,53
Razem
78
4,00
15
1,00
Do oddziału gimnazjalnego uczęszczało 26 uczniów w tym:
Szkoła Podstawowa Krasne
Klasa

Liczba uczniów

III
Razem

26
26

Liczba
oddziałów
2,00
2,00
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Ogółem w roku szkolnym 2018/2019 nauczaniem objętych było 380 uczniów.
Liczba uczniów i oddziałów w szkołach w roku szkolnym 2019/2020
Do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 261 uczniów w tym:
Szkoła Podstawowa Krasne
Szkoła Podstawowa Zielona
Klasa
Liczba uczniów
Liczba
Liczba uczniów
Liczba
oddziałów
oddziałów
I
22
1,00
10
1,00
II
22
1,00
8
1,00
III
15
1,00
10
1,00
IV
11
1,00
7
1,00
V
28
2,00
15
1,00
VI
37
2,00
12
1,00
VII
16
1,00
9
1,00
VIII
20
1,00
19
1,00
Razem
171
10,00
90
8,00
Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 95 uczniów w tym:
Szkoła Podstawowa Krasne
Szkoła Podstawowa Zielona
Klasa
Liczba uczniów
Liczba
Liczba uczniów
Liczba
oddziałów
oddziałów
poniżej „0”
53
3,00
10
0,63
„0”
26
2,00
6
0,37
Razem
79
5,00
16
1,00
Ogółem w roku szkolnym 2019/2020 nauczaniem objętych jest 356 uczniów.
Orzeczenia o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, nauczanie
indywidualne
W roku szkolnym 2018/2019 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało:
Szkoła Podstawowa Krasne - 5 uczniów,
Szkoła Podstawowa Zielona - 3 uczniów.
a jedno dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Zielonej objęte było nauczaniem
indywidualnym.
W roku szkolnym 2019/2020 takie orzeczenie posiada:
Szkoła Podstawowa Krasne - 3 uczniów,
Szkoła Podstawowa Zielona - 3 uczniów.
a jedno dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Zielonej zostało objęte
nauczaniem indywidualnym.
Dowożenie uczniów do szkół
Koszty dowozu dzieci są zadaniem własnym gminy i pokrywane są z budżetu Gminy.
W roku szkolnym 2018/2019 dowożeniem do szkół objętych było 250 uczniów. Natomiast
rodzice 7 uczniów niepełnosprawnych otrzymali zwrot kosztów dowozu prywatnym
samochodem do szkół specjalnych.
W roku szkolnym 2019/2020 dowożeniem objętych jest 226 uczniów, a 5 uczniów
dowożonych jest do szkół specjalnych prywatnym transportem.
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Liczba uczniów korzystających ze stypendium o charakterze socjalnym.
W roku szkolnym 2018/2019 stypendia socjalne wypłacono 31 uczniom, w tym:
Szkoła Podstawowa Krasne - 13 uczniom,
Szkoła Podstawowa Zielona - 5 uczniom,
Szkoły średnie
- 13 uczniom.
W roku szkolnym 2019/2020 stypendia socjalne wypłacono 21 uczniom, w tym:
Szkoła Podstawowa Krasne - 3 uczniom,
Szkoła Podstawowa Zielona - 7 uczniom,
Szkoły średnie
- 11 uczniom.
Z ,,Wyprawki Szkolnej” nie korzystał żaden uczeń ponieważ wszyscy uczniowie szkół
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych otrzymali bezpłatnie podręczniki zakupione
ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Promowanie
W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie byli klasyfikowani i uzyskali promocje
do klasy programowo wyższej.
Średnia ocen końcowych w klasie VIII Szkoły Podstawowej
Szkoła Podstawowa Krasne - 3,91
Szkoła Podstawowa Zielona - 3,89
Liczba uczniów w poszczególnych klasach ze średnią ocen 5 i wyżej
Klasa
Szkoła Podstawowa Krasne
Szkoła Podstawowa Zielona
Razem

IV
2
1
3

V
6
1
7

VI
8
2
10

VII
4
0
4

VII
7
1
8

Ogółem
27
5
33

W szkołach odbywały się dodatkowe zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce,
a także dla uczniów uzdolnionych.
W Szkole Podstawowej w Krasnem uczniowie brali udział w konkursach szkolnych
wewnętrznych i zewnętrznych:
konkursie plastycznym ,,Biblioteka moich marzeń”;
konkursie plastycznym ,,Choinka”;
parafialnym konkursie plastycznym „Postać i życie św. Stanisława Kostki;
szkolnym konkursie krasomówczym „Opowieść o Bożym Narodzeniu”;
szkolnym konkursie plastycznym „Okładka ulubionej książki”;
szkolnym konkursie ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii, Czyli Nieustraszonego
Pogromcy Byków;
gminnym Turnieju Tenisa Stołowego;
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom
zapobiegamy”;
turnieju karate;
powiatowe biegi przełajowe;
kangur matematyczny;
konkurs plastyczny ”Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”;
konkurs kuratoryjny „Wiedza o Mazowszu”.
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Uczniowie uczestniczyli w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Jeden uczeń zdobył
tytuł finalisty z historii. Za udział w konkursach uczniowie otrzymali liczne nagrody i
wyróżnienia.
W roku szkolnym 2019/2020 w szkole funkcjonowało:
koło ekologiczne;
uczniowski Klub Sportowy ,,Iskra”;
Samorząd uczniowski;
koło wolontariatu;
chór.
W Szkole Podstawowej w Zielonej uczniowie brali udział w konkursach zewnętrznych
takich jak:
konkurs w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”;
ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez KRUS ,,Bezpieczeństwo na wsi”;
powiatowe biegi przełajowe;
międzyszkolny konkurs wiedzy o św. Stanisławie Kostce;
gminny turniej tenisa stołowego;
konkurs plastyczny „Moje barwy moje godło”;
konkurs plastyczny „ Kotylion 100 rocznica odzyskania niepodległości”;
odbyły się konkursy wewnątrzszkolne na najładniejszą Palmę Wielkanocną;
konkurs ,,Mój różaniec„;
szkolny konkurs ekologiczny;
szkolny turniej szachowy;
konkurs ,,Kiermasz wielkanocny”;
konkurs ,,Kartka z życzeniami dla biblioteki”;
szkolny konkurs poetycki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zielonej brali udział w Gminnym projektach: na najdłuższy
łańcuch wykonany w barwach narodowych z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, w
projekcie „Śniadanie daje moc”.
W obu szkołach podejmowane były różne inicjatywy dydaktyczne, opiekuńcze
i wychowawcze w postaci wycieczek szkolnych, wizyt i pogadanek oraz warsztatów kreatywnoedukacyjnych jak również organizowania w szkołach akcji charytatywnych.
Finanse szkół
Budżet szkół w 2019 r. wynosił 5.952.896,01 zł – wykonano 5.844.258,27 zł w tym:
Szkoła Podstawowa Krasne - 4.086.892,35 zł
Szkoła Podstawowa Zielona - 1.757.365,92 zł
9.3. Polityka społeczna
Pomoc i wsparcie w gminie Krasne z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 233 osób,
co stanowiło 6,32% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku,
łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła o 66 osób. Natomiast liczba
rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku
poprzedniego o 11 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich
liczba osiągnęła poziom 79 osób, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2019 o 15 osób.
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W gminie Krasne najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek
pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka
choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.
Poniżej w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób
w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, liczby osób i rodzin
korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, powody udzielania pomocy
rodzinom oraz ogólnej kwoty wypłaconych świadczeń.
Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.
Rok
2015
2016
2017
2018
liczba świadczeniobiorców
206
184
169
154

2019
128

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby
wypłaconych świadczeń.
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
wiek 0-17 w tym:
110
84
75
103
84
kobiety
70
50
40
51
39
mężczyźni
40
34
35
52
45
wiek produkcyjny w tym:
66
75
70
43
46
kobiety
45
40
38
32
25
mężczyźni
21
35
32
11
21
wiek poprodukcyjny w tym:
30
25
24
12
12
kobiety
16
15
14
7
6
mężczyźni
14
10
10
5
6
Ogółem
206
184
169
157
142
* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Rok
2015
2016
2017
świadczenia niepieniężne
136
127
118
świadczenia pieniężne
72
57
52
Powody udzielania pomocy rodzinom – liczba rodzin
Rok
2015
2016
bezrobocie
51
53
ubustwo
68
66
długotrwała lub ciężka choroba
33
35
bezradność w sprawach
24
25
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego
niepełnosprawność
25
22
potrzeba ochrony macieżyństwa
1
1
alkoholizm
1
1
bezdomność
0
0
przemoc w rodzinie
0
0

2018
106
48

2019
86
43

2017
46
54
33
19

2018
45
42
29
21

2019
38
41
24
20

19
2
2
1
1

18
4
1
1
1

8
0
1
2
1
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Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Rok
2015
2016
2017
2018
Kwota świadczeń
285.057,41 182.850,88 157.950,27 159.987,86

2019
157.882,97

Pomoc i wsparcie w gminie Krasne z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń
pieniężnych uzyskało 42 rodzin, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 44 rodziny. Odpłatność
gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 4 osób. W gminie funkcjonował
1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 7 rodzin.
Poniżej w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
Rok
2015
2016
Zasiłek stały
Liczba osób
13
12
Kwota świadczeń
60.459,00
58.218,00
Zasiłek okresowy
Liczba osób
22
24
Kwota świadczeń
76.196,00
74.999,00
Zasiłek celowy
Liczba osób
57
56
Kwota świadczeń
46.000,00
50.000,00

2017

2018

2019

9
43.214,00

6
35.110,00

6
36.003

20
59.987,00

20
67.628,00

13
60992

50
54.750,00

44
57.250,00

40
60.889

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 395 rodzin. W stosunku
do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 130 rodziny. Całkowita kwota przyznanego
świadczenia w formie świadczenia wychowawczego wyniosła 3.158.457,00 zł i w porównaniu z
rokiem poprzednim wzrosła o 579.172,00 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek
rodzinny wyniosła 135 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 20 rodzin.
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
wyniosła 565.764,93 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 54.104,97 zł.
Poniżej w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin, które otrzymały
świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty świadczenia wychowawczego w ciągu roku,
liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków
rodzinnych, jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego,
zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku
powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które
ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń
alimentacyjnych.
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Swiadczenie wychowawcze
Liczba rodzin
x
x
289
291
395
Kwota świadczeń
x
x
2.806.493,00 2.579.285,00 3.158.457,00
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Liczba rodzin
158
175
162
155
135
Kwota świadczeń
593.800,00
716.536,44 671.044,81
619.869,90
565.764,93
Zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka
Liczba świadczeń
265
229
205
189
197
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Kwota świadczeń
40.545,00
35.037,00
31.365,00
29.828,00
Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej
w wieku powyżej 16 lat o znacznym stopniu niepełnosprawności
Liczba świadczeń
417
424
425
430
Kwota świadczeń
63.801,00
64.872,00
65.025,00
68.052,00
Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat
Liczba świadczeń
36
27
12
6
Kwota świadczeń
5.508,00
4.131,00
1.836,00
918,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku
życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
Liczba świadczeń
225
222
189
180
Kwota świadczeń
34.425,00
33.966,00
28.917,00
28.545,00
Świadczenie pielęgnacyjne
Liczba świadczeń
120
140
141
155
Kwota świadczeń
144.000,00
182.000,00 197.965,00
228.935,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Liczba świadczeń
12
16
30
16
Kwota świadczeń
6.240,00
7.817,00
15.600,00
8.320,00

37.273,00
368
69.689,00
0
0

217
41.087,00
146
229.931,00
33
20.200,00

9.4. Kultura
9.4.1. Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem jest placówką samorządową upowszechniającą
działalność kulturalną na terenie gminy Krasne i poza nią.
Za podstawowy cel pracy w roku 2019, placówka postawiła sobie za zadanie, utrzymanie
i rozwijanie istniejących zespołów artystycznych działających w tzw. Amatorskim Ruchu
Artystycznym oraz klubów i kół zainteresowań.
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem w roku 2019 starał się organizować imprezy
kulturalno-rozrywkowe według potrzeb społeczeństwa na terenie gminy, powiatu, województwa,
kraju oraz poza nim.
Działalność artystyczna i kulturalna placówki.
Działające zespoły artystyczne przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnem (tj. Amatorski
Ruch Artystyczny) występowały i były zapraszane na różne przeglądy, festyny, spotkania
okolicznościowe, kameralne i inne, z których należy wymienić:
1. Zespół Ludowy „KRASNE”
Gminno-Parafialne Kolędowanie w OSP w Wężewie (21.01.2019);
Występ zespołu w GOK w Grudusku na gminnym kolędowaniu (01.02.2019);
Występ zespołu w GOK w Grudusku z okazji spotkania parlamentarzystów z KGW
w Grudusku (08.02.2019);
Spotkanie integracyjne KGW Krasne w OSP Krasne - występ zespołu (09.02.2019);
XXXVIII Przegląd Przebierańców Zapustnych - Mazowieckie Zapusty 2019 w
Jednorożcu (03.03.2019);
Ostatki zespołu w OSP Krasne (05.03.2019);
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Przegląd Pieśni Wielkanocnych w Amelinie - występ zespołu (07.04.2019);
Występ zespołu w GBP w Krasnem z okazji Dnia Matki (23.05.2019);
Koncert zespołu z okazji Jubileuszu 35-lecia powstania, na festynie gminnym w
parku krajobrazowym w Krasnem (15.06.2019);
Występ zespołu z okazji święta pn. „Noc Kupały” w Przasnyszu (23.06.2019);
XVII Warszawskie Święto Chleba w Warszawie - udział zespołu - prezentacja gminy
i powiatu (06.10.2019);
70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem w SP Krasne - występ zespołu
(11.10.2019);
Występ zespołu w Regiminie z okazji otwarcia sali KGW (22.11.2019);
Koncert zespołu w Gołotczyźnie z okazji 110-rocznicy utworzenia Szkoły Rolniczej
w Sokołówku (23.11.2019);
Spotkanie opłatkowe zespołu w OSP Krasne (19.12.2019).
Kierownikiem artystycznym Zespołu Ludowego „KRASNE” jest Pan Franciszek Czajka.
2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta „ZIELONA”
Gminno-Parafialne Kolędowanie w OSP w Wężewie (26.01.2019);
Koncert podczas jasełek w SP w Krasnem (styczeń 2019);
Obsługa na mszy św. Wielkanocnej (21.04.2019);
Obsługa obchodów święta 3-Maja w Zielonej (03.05.2019);
Obsługa na mszy św. z okazji święta Bożego Ciała (20.06.2019);
Orkiestra bierze również udział i uświetnia swoją grą msze pogrzebowe radnych,
strażaków i byłych pracowników gminy oraz uświetnia uroczystości kościelne oraz
państwowe.
Kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „ZIELONA” jest Pan Tomasz Wesołowski.
3. Sekcja Karate Kyokushin „ISKRA” UKS w Krasnem
Sekcja karate utorowała drogę do rozpowszechniania sztuki karate na terenie gminy, a także w
innych miejscowościach z okolic powiatów ciechanowskiego i makowskiego. Członkowie sekcji
zdobywali szereg sukcesów na Turniejach Ogólnopolskich, Europejskich i Światowych.
Wymienić należy:
V Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin w Zambrowie (23.02.2019);
Mazovia Cup 2019 VIII Piaseczyński Turniej Karate Kyokushin IKO Piaseczno
(30.03.2019);
The 33RD European Weight Category Karate Championships - Wrocław '2019 (1819.05.2019);
IV Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin IKO Białystok (01.06.2019);
„Wrzuć na luz” w Ciechanowie (07.06.2019);
VIII Edycja Klubowego Turnieju Karate Kyokushin w Ciechanowie (09.06.2019);
Festiwal FantAZJA w Ciechanowie (16.06.2019);
Piknik rodzinny w Ciechanowie (19.06.2019).
Prezesem Klubu i trenerem sekcji karate jest Pan Wojciech Gołębiewski.
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem organizował wspólnie z zaprzyjaźnionymi
ośrodkami kultury, instytucjami, szkołami, ochotniczymi strażami pożarnymi, stowarzyszeniami
i organizacjami społecznymi imprezy plenerowe, kameralne, spotkania towarzyskie oraz ich
obsługę techniczną, z których należy wymienić:
Gminno-Parafialne Kolędowanie w Wężewie - VII Edycja w OSP Wężewo (26.01.2019);
Bal karnawałowy Klubu Seniora w OSP Krasne (16.02.2019);
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Spotkanie integracyjne KGW Krasne w OSP Krasne (09.02.2019);
Spotkanie ostatkowe Zespołu Ludowego „KRASNE” w OSP Krasne (05.03.2019);
Spotkanie ostatkowe KGW Krasne w OSP Krasne (08.03.2019);
Światowe Dni Poezji UNESCO - spotkanie literackie z poetą Lam Quang My honorowym obywatelem gminy Krasne w SP w Zielonej (20.03.2019);
Spotkanie wielkanocne GS W Krasne z pracownikami GOK w Muzeum Krasińskich
(15.04.2019);
Organizacja pielgrzymki dzieci i młodzieży z parafii Zielona do Czerwińska nad Wisłą
(07.04.2019);
Obsługa wycieczki grupy „Aniołki z Krasnego” w Muzeum Krasińskich (17.05.2019);
Obsługa wycieczki dzieci z Gołymina po zabytkach Krasnego (28.05.2019);
Współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka przy SP Krasne (31.05.2019);
Dzień Matki Klubu Seniora w OSP Krasne (01.06.2019);
„Jak nie czytam, jak czytam” - obsługa techniczna imprezy plenerowej GBP Krasne
w parku w Krasnem (07.06.2019);
Targi Książki - organizacja wyjazdu młodzieży gimnazjalnej do Warszawy (24.05.2019);
Organizacja pielgrzymki dzieci i młodzieży z parafii Zielona do m. Gietrzwałd
(08.06.2019);
Festyn gminy Krasne pn. „Dni Krasnego w parku w Krasnem (15.06.2019);
Obsługa wycieczki młodzieży z Francji po zabytkach Krasnego (14.06.2019);
Noc Świętojańska dla Klubu Seniora w Przasnyszu (23.06.2019);
Obsługa wycieczki turystycznej rowerowej grupy młodzieży z Jaciążka (09.07.2019
i 11.07.2019);
Obsługa wycieczki turystycznej rowerowej młodzieży z Karniewa (31.07.2019);
Obsługa wycieczki turystycznej rowerowej grupy młodzieży i dorosłych z Muzeum
Historycznego w Przasnyszu (25.08.2019);
Organizacja pielgrzymki młodzieży z parafii Krasne do Rostkowa (14.09.2019);
Organizacja wyjazdu młodzieży z OSP Zielona na powiatowe zawody strażackie
do Jednorożca (29.09.2019);
Obsługa techniczna Aukcji Koni w Stadninie Koni w Krasnem (30.09.2019);
Pożegnanie Lata '2019 Klubu Seniora w OSP Krasne (05.10.2019);
XVII Warszawskie Święto Chleba w Warszawie - udział zespołu ludowego „KRASNE” prezentacja gminy i powiatu (06.10.2019);
70-lecie GBP w Krasnem w SP Krasne - udział zespołu ludowego „KRASNE”
(11.10.2019);
Oprawa muzyczna scholi „Miłosiem w Panu” na uroczystej mszy św. z okazji Święta
Niepodległości w kościele parafialnym w Krasnem (11.11.2019);
Wieczór Andrzejkowy Klubu Seniora w OSP Krasne (23.11.2019);
Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora w OSP Krasne (15.12.2019);
Spotkanie opłatkowe zespołu ludowego „KRASNE” w OSP Krasne (19.12.2019);
Spotkanie opłatkowe GSW Krasne i pracowników GOK w Muzeum Rodu Krasińskich
(20.12.2019).
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem zorganizował dwa spektakle teatralne dla dzieci
ze szkół podstawowych w Krasnem i Zielonej aktorów z Krakowa KRAK-ART.:
pt. „Doktor Dolitte i przyjaciele” (22.03.2019);
pt. „Złota Rybka|” i „Pan Twardowski” (12.06.2019).
W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem zorganizował wspólnie
ze Szkołą Podstawową w Krasnem:
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Szkolny Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy SP Krasne i SP Zielona w hali
sportowej (25.01.2019);
I Halowy Turniej Piłki Nożnej - tzw. „dzikich drużyn” w SP Krasne (09.02.2019);
Gminny Turniej Brydża Towarzyskiego - parami w Muzeum Rodu Krasińskich
(02.02.2019);
Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta gminy Krasne (16.02.2019).
Zorganizowano także Gminny Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta gminy Krasne
w SP Krasne (08.12.2019).
W Muzeum Rodu Krasińskich (wieża ciśnień) urządzono wystawę twórczości literackiej
i malarskiej Tadeusza Załęskiego, wydawnictw literackich Stowarzyszenia Miłośników Kultury
„KRASNE”, wystawę portretów ważniejszych przedstawicieli rodu Krasińskich i zabytków
Krasnego oraz wystawę z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Sa to ekspozycje stałe.
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem zorganizował wycieczki turystyczne:
Klubu Seniora trzydniową do m. Mierki (17-19.06.2019);
Klubu Seniora jednodniową do m. Zawady (27.07.2019);
Zespołu Ludowego „KRASNE” trzydniową do m.Mierki (31.08-02.09.2019).
Wykaz imprez oraz formy działalności placówki.
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem w roku 2019 organizował n/w imprezy kulturalnorozrywkowe oraz prowadził działalność klubów i kół zainteresowań:
1. Amatorski ruch artystyczny – zespoły artystyczne.
Rodzaj

Rok powstania

Nazwa

Zespół Ludowy

1984

Zespół Ludowy
„Krasne”

Młodzieżowa
Orkiestra Dęta

1999

Młodzieżowa
Orkiestra Dęta
„Zielona”

Liczba
członków
20
20

Udział
lokalny,
powiatowy,
wojewódzki
lokalny,
powiatowy

2. Kluby i koła zainteresowań.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj
Klub muzyczny
Klub młodzieżowy
Klub brydżowy
Klub video
Klub filmowy i fotograficzny
Klub seniora
Klub sportowy
Klub karate

Rok
powstania
1999
1994
1990
1990
2010
2000
1984
2015

Liczba
członków
20
20
10
20
6
80
84
40

Udział
lokalny, powiatowy
lokalny
lokalny
lokalny
lokalny
lokalny, powiatowy
lokalny, powiatowy
lokalny, powiatowy,
wojewódzki, krajowy i
europejski
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3. Imprezy organizowane przez placówkę.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj imprezy

Liczba

Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w
wykonaniu własnym
Imprezy artystyczne zorganizowane poza placówką wyjazdy zespołów na imprezy masowe
Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych
Konkursy, turnieje
Wystawy
Wycieczki
Seanse filmowe
Obsługa wycieczek turystycznych
Razem

31

Ilość
uczestników
3430

11

2930

2
5
2
3
97
119
270

300
380
1000
130
970
667
9807

Budżet placówki.
Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem w roku 2019 wynosił:
Plan – 306.000,00 zł;
Wykonanie - 301.825,85 zł.
Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem został przeznaczony na wynagrodzenia
pracownicze, koszty eksploatacyjne siedziby GOK (Muzeum Rodu Krasińskich - wieża ciśnień
i biuro), organizacje imprez kulturalno-rozrywkowych (festyny, przeglądy, wyjazdy, spotkania
towarzyskie, imprezy kameralne i inne) oraz na inne wydatki związane z działalnością kulturalną
placówki.
Współpraca placówki z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem w roku 2018 współpracował z zaprzyjaźnionymi
domami i ośrodkami kultury z Karniewa, Gruduska, Iłowa-Osady, Opinogóry, Makowa
Mazowieckiego, Przasnysza, Ciechanowa, z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu, z Centralną Biblioteką Rolniczą w Warszawie.
Imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem odbyły się przy
współpracy z instytucjami, szkołami z terenu gminy i powiatu, stowarzyszeniami i organizacjami
społecznymi. Gminną Biblioteką Publiczną w Krasnem, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Krasnem, Stadniną Koni w Krasnem Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu
gminy i powiatu, Klubem Sportowym „ISKRA” Krasne, Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Krasnem i w Przasnyszu, Stowarzyszeniami „Razem z Wężewem”,
Stowarzyszeniem „Od Nowa” z Zielonej, parafiami w Krasnem i w Zielonej, scholami z parafii
Krasne tj. „Semper Cum Domino” oraz Miłosierni w Panu”.
Współpraca była pomocna przy organizacji imprez lokalnych, gminnych i powiatowych,
wystaw plastycznych i fotograficznych, spotkań integracyjnych i innych.
Wszystkie imprezy kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem były bezpłatne.
9.4.2. Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem jest placówka samorządową służącą zaspakajaniu
i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju
kultury.
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Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
• gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych za szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
• udostępnianie materiałów bibliotecznych;
• prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
• popularyzacja książki i czytelnictwa;
• współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem mieści się w budynku Szkoły
Podstawowej w Krasnem, przy ul. Spółdzielczej1. Biblioteka w Krasnem posiada filię
biblioteczną zlokalizowaną w budynku strażnicy OSP Zielona.
W 2019 roku biblioteka zatrudniała 4 pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie
zmniejszyła się.
Biblioteka w Krasnem
Według stanu na dzień 01.01.2019 r. księgozbiór biblioteki w Krasnem wynosił 14177
woluminów. W trakcie roku przybyło 434 w tym zakupionych 335 i darów 99, zlikwidowano
649. Stan na koniec roku wyniósł 13962 woluminów.
Na zakup nowych książek biblioteka wydatkowała kwotę 8 158,90 zł, a na prenumeratę
czasopism
Zbiory biblioteczne w latach:
Rok
Stan na początek roku
Wpływy w ciągu roku ogółem:
w tym zakupy
Ubytki w ciągu roku
Stan na koniec roku

2016
16283
233
231
2756
13760

2017
13760
220
219
0
13980

2018
13980
245
240
48
14177

2019
14177
434
335
649
13962

W bibliotece w Krasnem w 2019 roku zarejestrowanych było 251 czytelników, w tym:
135 – osoby uczące się,
65 – osoby pracujące,
51 – pozostali.
Czytelnicy według wieku w latach
Rok
Wiek do 5 lat
Wiek 6-12 lat
Wiek 13-15 lat
Wiek 16-19 lat
Wiek 20-24 lata
Wiek 25-44 lata
Wiek 45-60 lat
Wiek powyżej 60 lat
Ogółem

2016
6
78
26
38
24
47
39
24
282

2017
10
93
15
26
19
48
37
23
271

2018
8
74
24
25
19
37
26
30
243

2019
9
92
15
22
12
45
31
25
251

Filia w Zielonej

Strona 65

Raport o stanie Gminy Krasne za 2019 rok

Według stanu na dzień 01.01.2019 r. księgozbiór biblioteki w Zielonej wynosił 10279
woluminów. W trakcie roku zakupiono 91, zlikwidowano 229. Stan na koniec roku wyniósł
10141 woluminów.
Na zakup nowych książek biblioteka wydatkowała kwotę 2.290,00 zł
Zbiory biblioteczne w latach:
Rok
Stan na początek roku
Wpływy w ciągu roku ogółem:
w tym zakupy
Ubytki w ciągu roku
Stan na koniec roku

2016
11389
164
164
1505
10048

2017
10048
159
159
0
10207

2018
10207
114
114
42
10279

2019
10279
91
91
229
10141

W bibliotece w Zielonej w 2019 roku zarejestrowanych było 76 czytelników, w tym:
30 – osoby uczące się,
31 – osoby pracujące,
15 – pozostali.
Czytelnicy według wieku w latach
Rok
Wiek do 5 lat
Wiek 6-12 lat
Wiek 13-15 lat
Wiek 16-19 lat
Wiek 20-24 lata
Wiek 25-44 lata
Wiek 45-60 lat
Wiek powyżej 60 lat
Ogółem

2016
2
35
13
10
8
38
21
8
135

2017
1
26
13
9
14
37
18
11
129

2018
1
15
12
5
6
28
12
11
90

2019
1
16
6
6
3
20
12
12
76

W bibliotece użytkowano 3 komputery, wszystkie z dostępem do szerokopasmowego
Internetu. Biblioteka zapewniała katalogi on-line. W 2019 r. możliwość zdalnego
(internetowego) składania zamówień był jeszcze niedostępny.
W 2019 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia mające na celu
promocję czytelnictwa:
Lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół podstawowych z Krasnego i z Zielonej;
Spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych;
Warsztaty dla dzieci i młodzieży;
Spotkania tematyczne dla kobiet;
Indywidualna nauka gry na instrumentach w ramach tzw.,,Kuźni Talentów”;
Cykl spotkań dla kl. VIII pt.,,Poznajemy zawody”;
Wystawy książkowe dla dzieci i dorosłych;
Zwiedzanie biblioteki;
Imprezy okolicznościowe, w tym m.in. Dzień Matki; koncert patriotyczny w
Zielonej; Tydzień czytania dzieciom itp.;
Forum KGW Gminy Krasne;
Narodowe czytanie;
Szkolenia dla KGW, NGO i lokalnej społeczności ;
Konkursy plastyczne, literackie, czytelnicze i patriotyczne;
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Uroczystość 70-lecia Biblioteki;
Akcję pt. ,,Jak nie czytam, jak czytam”;
Cykliczne spotkania z grupą osób niepełnosprawnych Aniołki;
Noc Bibliotek;
Zaduszki Poetyckie;
Aktualizacja strony www.krasne.naszabiblioteka.com oraz Facebooka, złożenie
konta na Instagramie;
Utrzymywanie stałej aktywności na portalach internetowych;
Publikacje artykułów prasowych w lokalnej prasie i lokalnych mediach.
Bibliotekę w 2019 r. odwiedziło łącznie z Filią w Zielonej 4404 osoby, a wydarzeniach
organizowanych przez bibliotekę chętnie i licznie uczestniczyli czytelnicy i lokalna społeczność
łącznie 1472 osoby. Stronę www biblioteki odwiedziło 1148 osób.
W 2019 roku GBP w Krasnem w okresie od kwietnia do grudnia wykorzystywała różne
pozabudżetowe formy pozyskiwania środków i wsparcia dla swojej działalności. Środki te
zostały przeznaczone na działalność bieżącą oraz na organizację jubileuszu 70- lecia istnienia
biblioteki. Łączne biblioteka pozyskała 15.820,00 zł.
9.5. Ludność
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. gminę Krasne zamieszkiwało 3685 osób.
Stanowi to ok. 7 % ogółu mieszkańców powiatu przasnyskiego i klasyfikuje gminę
na przedostatnim miejscu pod względem liczby mieszkańców wśród wszystkich gmin powiatu.
Na terenie gminy znajdują się 53 miejscowości o zróżnicowanej liczbie ludności.
Lp
Nazwa miejscowości
Liczba
Lp Nazwa miejscowości
Liczba
mieszkańców
mieszkańców
1
Augustów
58
28 Milewo-Gawary
7
2
Barańce
59
29 Milewo-Kulki
12
3
Bartołdy
66
30 Milewo-Rączki
67
4
Brzozowo Małe
25
31 Milewo-Ruszczyny
30
5
Brzozowo Wielkie
62
32 Milewo-Szwejki
182
6
Dąbki
8
33 Milewo-Tabuły
16
7
Dębowa Karczma
44
34 Mosaki-Rukle
48
8
Filipy
23
35 Mosaki-Stara Wieś
113
9
Godacze
23
36 Niesiobędy
31
10 Gorąca
40
37 Nowa Wieś
20
11 Grabowo Gęsie
13
38 Nowe Żmijewo
79
12 Grabowo Wielkie
28
39 Nowokrasne
35
13 Grabówko
7
40 Pęczki-Kozłowo
129
14 Gustawin
11
41 Stary Janin
55
15 Helenów
5
42 Szlasy-Leszcze
45
16 Iłówko
28
43 Szlasy-Umiemy
60
17 Jaźwiny
39
44 Szlasy-Żalne
63
18 Kamienice-Ślesice
7
45 Wężewo
268
19 Kozin
150
46 Zalesie
273
20 Kraski-Ślesice
25
47 Zielona
95
21 Krasne
824
48 Zielonki
13
22 Krasne-Elżbiecin
89
49 Żbiki
184
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23
24
25
26
27

Kurowo
Kurówko
Łyszkowo
Milewo-Brzegędy
Milewo-Bylice

46
43
13
19
2

50
51
52
53

Żbiki-Antosy
Żbiki-Gawronki
Żbiki-Kierzki
Żbiki-Starki
Ogółem

Statystyka mieszkańców według wieku i płci w latach
Rok
2016
2017
2018
wiek 0-17 w tym:
736
717
708
kobiety
360
350
352
mężczyźni
376
367
356
wiek produkcyjny w tym:
2375
2329
2309
kobiety
1082
1046
1037
mężczyźni
1293
1283
1272
wiek poprodukcyjny w tym:
669
691
704
kobiety
460
479
480
mężczyźni
209
212
224
Ogółem
3780
3737
3721
* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
Statystyka zdarzeń w latach
Rok
Ilość zameldowań w tym:
urodzenia
Ilość wymeldowań w tym:
zgony
Wskaźnik przyrostu

2016
89
47
143
57
-54

2017
75
35
118
36
-43

2018
80
31
96
39
-16

1
54
27
21
3685

2019
707
352
355
2271
1025
1246
718
480
238
3696

2019
83
38
108
42
-25

9.6. Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie gminy Krasne w 2019 r. funkcjonowało 6 jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych.
OSP Krasne - włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
OSP Krasne-Elżbiecin
OSP Pęczki-Kozłowo
OSP Wężewo
OSP Zalesie
OSP Zielona
Wyjazdy Ochotniczych Straży Pożarnych do zdarzeń w 2019 r. dotyczyły:
Jednostka

Pożary

OSP Krasne
OSP Krasne-Elżbiecin
OSP Pęczki-Kozłowo
OSP Wężewo
OSP Zalesie

12
0
3
5
0

Miejscowe
zagrożenie
17
0
1
4
1

Fałszywy alarm

Razem

0
0
0
0
0

29
0
4
9
1
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OSP Zielona
Ogółem

6
26

4
27

0
0

10
53

Liczba członków OSP w 2019 r.
Jednostka
OSP Krasne
OSP KrasneElżbiecin
OSP PęczkiKozłowo
OSP Wężewo
OSP Zalesie
OSP Zielona
Ogółem

zwyczajni
wspierający
honorowi
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
35
0
4
1
1
0
14
0
0
0
0
0

Razem
41
14

16

0

0

5

0

0

21

26
29
29
149

7
1
1
9

0
2
2
8

0
0
0
6

5
3
0
9

0
0
0
0

38
35
32
181

Na terenie gminy funkcjonuje posterunek Policji w Krasnem, w którym w 2019 r. służbę pełniło
5 funkcjonariuszy policji.
Z analizy bezpieczeństwa za 2019 rok wynika, że na terenie gminy Krasne złożono:
44 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
15 zawiadomień w sprawach o wykroczenia.
Postępowania przygotowawcze były prowadzone w 36 przypadkach oraz przeprowadzono 26
postępowania sprawdzające.
W 30 przypadkach organy prowadzące postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion
czynów zabronionych skutkujące przedstawieniem zarzutów sprawców tych czynów.
Czyny zabronione:
przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 0 % wszystkich czynów;
przeciwko mieniu – 11 %
dotyczące przestępstw gospodarczych – 2 %
dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień
publicznego - 0 %
posiadanie środków odurzających
Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące:
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości – 32 %
niestosowanie się do obowiązku alimentacyjnego – 14 %.

przez

funkcjonariusza

W 2019 r Policja na terenie gminy Krasne podjęła 284 interwencje, z czego skierowano 10
wniosków o ukaranie do Sądu oraz nałożono 20 mandatów, które dotyczyły najczęściej: art. 43,
ust 1 UoWwTPA - spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
Policja uczestniczyła także w następujących akcjach informacyjnych i edukacyjnych:
Kręci mnie bezpieczeństwo...: Bezpieczna droga do szkoły
Kręci mnie bezpieczeństwo...: Nad wodą;
Kręci mnie bezpieczeństwo...: Nad stoku;
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny;
Bezpieczeństwo dzieci on-line: Bezpieczeństwo w internecie;
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Szkoda Ciebie na takie patoklimaty;
Bezpieczny senior na Mazowszu.
Podjęte interwencje:
Rok
Interwencje w tym:
skierowanie o ukaranie do Sądu
nałożone mandaty

2016
239
14
ok. 60

2017
219
22
ok. 50

2018
264
21
45

2019
284
10
20

9.7.Gospodarka komunalna
Gospodarka wodna
Na terenie gminy zaopatrzenie w wodę odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem
gminnego ujęcia wody oraz sieci wodociągowych. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy
wynosi 137,5 km, podłączonych jest do niej 801 budynków mieszkalnych (indywidualnych i
zbiorowych). Do sieci wodociągowej podłączonych jest obecnie ok. 99% nieruchomości z terenu
gminy Krasne.
Rok
Liczba budynków mieszkalnych
podłączonych do sieci wodociągowej

2015

2016

2017

2018

2019

792

792

798

799

801

System zaopatrzenia w wodę gminy Krasne oparty jest na Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
Mosaki. Znajdują się tu dwie studnie, budynek stacji oraz dwa zbiorniki wyrównawcze wody
czystej. Istniejąca SUW została wybudowana w 1988 r. W 2012 r. dokonano częściowej
przebudowy urządzeń demontując układ hydroforowy i montując zestaw pompowo-hydroforowy
tłoczący wodę do sieci wodociągowej pod stałym ciśnieniem.
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się okresowo nadmierne spadki ciśnienia wody
w wodociągu gminnym. Występują one głównie w okresie letnim i są spowodowane
zwiększonym zużyciem wody wodociągowej. Okresowy brak odpowiedniego ciśnienia wody
w okresie letnim oraz dynamiczny rozwój gospodarstw wielkotowarowych wymusza budowę
ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody na terenach za pompownią zlokalizowaną
w miejscowości Żbiki-Gawronki, gdzie znajduje się ok. 90% gospodarstw wielkotowarowych.
Przyjęta koncepcja przebudowy systemu wodociągów zakłada budowę ujęcia wody wraz ze
stacją uzdatniania wody w miejscowości Pęczki-Kozłowo, która współpracować będzie
z istniejącą SUW Mosaki, oraz dostosowanie istniejącej sieci wodociągowej do nowej pracy
poprzez budowę połączeń siecią wodociągową systemu wodociągu przed i za pompownią.
Połączenia będą działać wówczas, gdy ciśnienie w sieci wodociągowej za pompownią spadnie
w wyniku nadmiernego poboru wody lub pompownia ulegnie awarii.
W miesiącach październik-listopad 2017 r. wykonane zostały 2 otwory studzienne
na potrzeby nowego ujęcia wody, w 2018 r. podpisano umowę na wykonanie niezbędnej
dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody, obecnie gmina jest na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę stacji uzdatniania wody.
Gospodarka ściekowa
Sieciowy system odprowadzania ścieków sanitarnych istnieje wyłącznie w trzech
miejscowościach gminy: Krasne, Wężewo i Zalesie. System funkcjonuje w układzie
grawitacyjno-tłocznego spływu ścieków. Przerzut ścieków do zbiorczej oczyszczalni ścieków
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w miejscowości Kalinowiec (gmina Płoniawy-Bramura) zapewnia 15 przepompowni ścieków
na terenie gminy. Gmina Krasne jest współwłaścicielem oczyszczalni ścieków w Kalinowcu
gmina Płoniawy-Braura.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 21,8 km i jest do niej podłączonych 388
budynków mieszkalnych (indywidualne i zbiorowe).
Na pozostałym obszarze gminy odprowadzanie ścieków opiera się na zbiornikach
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków. Na koniec 2019 r. w gminie
istniały 737 zbiorniki bezodpływowe oraz 74 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Rok
Liczba budynków mieszkalnych
podłączonych do sieci kanalizacyjnej

2015

2016

2017

2018

2019

384

385

387

388

388

Gospodarka odpadami
Gmina Krasne posiada uregulowaną gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną
zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz
dostosowanym do niego Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
(uchwała nr II/11/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 4 marca 2020 r. /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
r. poz. 3080/).
Zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych objęte są nieruchomości
zamieszkałe z terenu gminy Krasne. W zamian za uiszczaną opłatę Gmina, za pośrednictwem
wyłonionej w przetargu nieograniczonym firmy, odbiera odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych. Odpady z nieruchomości niezamieszkałych (instytucje,
przedsiębiorstwa, szkoły) odbierane są na podstawie indywidualnych umów zawieranych z firmą
odbierającą odpady.
Ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie gminy Krasne
Kod
odpadów
15 01 01
15 01 06
15 01 07
16 01 03
17 01 07

17 09 04

20 01 33*

20 01 35*

2014

Ilość odpadów w poszczególnych latach
(tony)
2015
2016
2017
2018

2019

1,82

0,70

-

-

41,80

35,85

84,54

107,90

290,83

249,19

224,78

115,55

-

3,00

1,38

3,20

62,65
-

89,88
4,29

4,32

-

5,12

22,10

9,04

-

-

-

-

-

9,28

-

-

-

0,06

-

-

-

-

0,18

-

-

-

-

Rodzaj odpadów
Opakowania z papieru
i tektury
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
Baterie i akumulatory łącznie
z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 03 01, 16
06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
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wymienione w 20 01 21, 20
01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
20 01 36
wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 35
Odpady ulegające
20 02 01
biodegradacji
Inne odpady nieulegające
20 02 03
biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane)
20 03 01
odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne nie
20 03 99 wymienione w innych
podgrupach
Ilość zebranych i odebranych odpadów
RAZEM
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych
w tym
selektywnie zebranych i
odebranych odpadów
komunalnych

-

2,33

6,80

1,48

2,60

4,24

-

19,50

-

-

1,25

-

2,24

10,20

40,44

26,38

17,46

-

377,88

324,50

420,42

346,75

396,04

335,92

33,43

5,50

4,00

5,34

14,68

20,34

-

-

-

-

1,48

-

504,23

473,81

769,05

654,44

781,06

606,07

377,88

324,50

420,42

346,75

396,04

335,92

126,35

149,31

348,63

307,69

385,02

270,15

W 2019 r. z terenu gminy Krasne zebrano znacząco mniej odpadów komunalnych zarówno
zmieszanych jak i segregowanych, w stosunku do ilości zebranych z latach 2016-2018.
9.8. Rozwój gospodarczy
Ze względu na gleby o wysokich klasach bonitacyjnych teren gminy ma charakter typowo
rolniczy. Użytki rolne stanowią 91,3% powierzchni gminy, a tereny zurbanizowane
i zabudowane 2,9%.
Na terenie gminy Krasne funkcjonuje 838 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.
Ze względu na wysokie klasy bonitacyjne gleb chętnie uprawianymi roślinami są: buraki
cukrowe, rzepak ozimy, pszenica, a także rośliny z przeznaczeniem na paszę dla utrzymywanych
zwierząt: kukurydza, mieszanki traw z roślinami motylkowymi.
Hodowla trzody chlewnej prowadzona jest w 57 gospodarstwach. Funkcjonują również
gospodarstwa wielkotowarowe, w których prowadzona jest hodowla trzody chlewnej w cyklu
zamkniętym (utrzymujące stado podstawowe w liczbie kilkudziesięciu macior i odchowujące
pozyskane od nich prosięta). Na terenie gminy jest 5 takich gospodarstw. Funkcjonuje także ok.
10 gospodarstw wielkotowarowych, których właściciele prowadzą chów trzody chlewnej w
specjalistycznych wielkopowierzchniowych chlewniach, odchowując wstawiane stada
warchlaków do tuczników.
W 315 gospodarstwach prowadzona jest hodowla bydła mlecznego lub chów bydła
opasowego. Na terenie gminy znajduje się również 16 gospodarstw rolnych, w których
prowadzony jest chów brojlera kurzego, łącznie jest to 30 kurników, w tym 3 do chowu
brojlerów indyczych.
Liczba gospodarstw rolnych według powierzchni w 2019 r.
Zakres powierzchni
Liczba gospodarstw
0,00 – 1,00 ha
480
1,00 – 2,00 ha
136
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2,00 – 5,00 ha
5,00 – 10,00 ha
10,00 – 20,00 ha
20,00 – 50,00 ha
50,00 – 100,00
100,00 i powyżej

178
201
220
93
7
3

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. działalność gospodarczą na terenie gminy prowadziło
119 przedsiębiorców, w tym: 103 posiadało status aktywny, 2 prowadzona była wyłącznie w
formie spółki/spółek cywilnych, status zawieszony posiadało 14 przedsiębiorców. W
porównaniu do roku 2018 liczba przedsiębiorców zmniejszyła się o 3, (122 w 2018).
Liczba wpisów w CEIDG wg sekcji działalności gospodarczej.
Kod
Klasyfikacja
sekcji
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
C
Przetwórstwo przemysłowe
F
Budownictwo
G
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
H
Transport i gospodarka magazynowa
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
J
Informacja i komunikacja
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
S
Pozostała działalność usługowa
Razem:

Ilość
działalności
4
16
28
37
12
1
2
2
4
4
7
2
119

9.9. Aktywność obywatelska
Aktywność obywatelska mieszkańców gminy Krasne przejawia się poprzez aktywny udział
w życiu kulturalnym, i społecznym, poprzez udział w stowarzyszeniach i innych nieformalnych
grupach.
W 2019 roku na terenie Gminy Krasne zarejestrowane były stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Krasne – Krasne;
Stowarzyszenie Zielona Odnowa – Grabowo Wielkie;
Razem dla Wężewa – Wężewo;
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krasne „Jesteśmy Razem” – Krasne;
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Mazowsze Północne – Wężewo;
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum „Aktywna Szkoła” – Krasne;
Grupa Motocyklowa Moto Krasne – Krasne.
Dzieci i młodzież z terenu gminy skupiała się wokół:
Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krasne
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Zielona”
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Dziecięcej scholi „Miłosierni w Panu” przy parafii w Krasnem
Młodzieżowej scholi „Semper Cum Domino” przy parafii w Krasnem
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” - sekcja karate
Aktywność seniorów przejawiała się uczestnictwem w:
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krasnem
Zespole Ludowym „Krasne”
Ponadto na terenie gminy w 2019 roku zarejestrowały się Koła Gospodyń Wiejskich
w miejscowościach:
Krasne
Zalesie
Nowe Żmijewo
Aktywność społeczna to także czynny udział w wyborach.
W przeprowadzonych w 2019 r. wyborach do Sejmu i Senatu RP w gminie Krasne
uprawnionych do głosowania było 2948 wyborców. Swój głos oddało 1514 wyborców co
stanowi 51,36% frekwencję wyborczą.
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