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Wstęp

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziłów przedstawia niniejszym raport o
stanie Gminy Radziłów w 2018 r.
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Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2017 – 2027 przyjęty Uchwałą
Nr XXXII/194/17Rady Gminy Radziłów z dnia 27 stycznia 2017 r.;
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziłów na lata
2016-2023 przyjęty Uchwałą Nr XVII/112/16 Rady Gminy Radziłów z dnia
29 stycznia 2016 r.
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021 przyjęty przez Radę Gminy Radziłów
Uchwałą Nr XXI/138/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.;
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radziłów na lata 2013 – 2016
z perspektywą na lata 2017 – 2020
 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Radziłów przyjęty Uchwałą
nr XXIX/179/12 Rady Gminy Radziłów z dnia 10 grudnia 2012 r.;
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok przyjęty przez Radę Gminy Radziłów
Uchwałą nr XLIV/276/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uchwałą nr XLVI/288/18 z dnia
28 marca 2018 r. wprowadzono zmiany w programie dotyczące brzmienia Zadania
VII;
 Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w 2018 r. przyjęty przez
Radę Gminy Uchwałą nr XLII/256/17 z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwałą
nr LI/312/18 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 sierpnia 2018 r. wprowadzono zmianę
programu dotyczącą zwiększenia środków na realizację programu;
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radziłów w 2018 roku przyjęty przez Radę Gminy
Radziłów Uchwałą Nr XLIV/280/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.;

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2017 – 2021
przyjęty Uchwałą nr XXXV/222/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 kwietnia 2017 r.
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Finanse gminy

Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2018 r. po dokonanych zmianach:
 dochody budżetu –26.211.478,14 zł
 wydatki budżetu - 32.409.708,14 zł.
Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6.198.230 zł.
Wykonano budżet gminy Radziłów:
 dochody budżetu - 26 526 302,75 zł,
 wydatki budżetu - 30 125 036,17 zł.
Osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 3 598 733,42 zł.
W gminie wydatkowano środki na następujące projekty ze środków zewnętrznych:
 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- etap III – 4 200 715,95 zł, z czego
środki europejskie – 1 966 471,28 zł, wkład własny – 2 234 244,67 zł;
 Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo – 455 027,46 zł, z czego
środki europejskie – 235 435,00 zł, wkład własny – 219 592,46 zł;
 Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie –
75 346,98 zł, z czego środki europejskie – 64 044,93 zł, wkład własny – 11 302,05 zł;
 Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Radziłów – 1 517 164,15 zł, z czego środki europejskie – 1 229 907,23 zł, wkład
własny – 287 256,92 zł;
 Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów – 32 999,90zł –
wkład własny.
 Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - środki europejskie –
13 561,28 zł;
 Projekt „Ja w Internecie” – 11 097,00 zł, z czego środki europejskie – 9 485,72 zł,
budżet krajowy – 1 611,28 zł;
 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. nr 133, gmina
Radziłów – 50 129,50 zł, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 34 900,00
zł, wkład własny – 15 229,50 zł;
 Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy
Społecznej – 800 594,20 zł, z czego dotacja z budżetu państwa – 600 000 zł, środki
własne – 200 594,20 zł;
 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia
Klubu Senior + - 234 731,87 zł, z czego dotacja z budżetu państwa – 150 000,00 zł,
środki własne – 84 731,87 zł;
 Zakup sprzętu dla jednostek OSP – 25 997,40 zł – środki z Funduszu
Sprawiedliwości;
 Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc.
Czachy” – 443 727,45 zł, z czego dotacja z budżetu państwa – 216 344,41 zł, środki
własne – 227 383,04 zł;
 Przebudowa dróg gminnych Borawskie - Awissa – Święcienin – 575 998,26 zł,
z czego dotacja z budżetu państwa – 287 845,13 zł, środki własne – 288 153,13 zł;
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Modernizacja parku w Słuczu – 19 043,93 zł, z czego dotacja z Samorządu
Województwa Podlaskiego– 9 950,00 zł, środki własne – 9 093,93 zł.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły w 2019 r. 5 374,05 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 103,13 zł.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy w wysokości 439
002,00 zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 393 281,00 zł. Zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
Sołectwo
Zadanie
Kwota
Rydzewo
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
13 450,00 zł
Szlacheckie
dla drogi nr 162820B
Janowo
Przebudowa drogi gminnej o nr geodezyjnym 1587
10 145,00 zł
Rydzewo Pieniążek Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
11 316,00 zł
Wiązownica
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
11 143,80 zł
Wykonanie
przebudowy
parku
wraz 14 765,10 zł
z zagospodarowaniem terenu
Słucz
Zakup
pomocy
dydaktycznych
dla
Szkoły
6 522,00 zł
w msc. Słucz
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
4 348,05 zł
Wykonanie remontu drogi o nr. geodezyjnym 62
Dusze
9 114,30 zł
wspólnie z sołectwem Dębówka
Kieljany
Wykonanie remontu drogi wraz z remontem przepustu
7 160,85 zł
Zakrzewo
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
13 886,70 zł
Wykonanie dokumentacji technicznej dla ulic 10 000,00 zł
Pogodnej i Słonecznej
Radziłów II
Wykonanie przebudowy parku
9 914,36 zł
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
11 858,20 zł
Wykonanie placu zabaw
9 000,00 zł
Karwowo
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
9 391,05 zł
Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc.
Glinki
17 788,40 zł
Glinki
Zagospodarowanie działki nr 90 w msc. Barwiki
1 845,00 zł
Barwiki
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
8 929,80 zł
Mikuty
Wykonanie remontu drogi o nr. geodezyjnym 45
9 683,55 zł
Wykonanie przebudowy drogi o nr. 162637B
Święcienin
14 845,00 zł
i 162638B
Zakup placu i budynku po byłej zlewni mleka 10,000,00 zł
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wspólnie
Łoje - Awissa
z sołectwem Czachy
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
4 744,11 zł
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
15 282,00 zł
wraz z wykonaniem remontu przepustu
Radziłów I
Dokończenie przebudowy parku
15 000,00 zł
Wykonanie remontu drogi o nr. geodezyjnym 62
Dębówka
6 701,10 zł
wspólnie z sołectwem Dusze
Brychy
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
8 511,60 zł
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Racibory
Borawskie - Awissa
Konopki - Awissa
Okrasin
Mścichy

Czachy

Czerwonki
Kownatki

Klimaszewnica

Wykonanie remontu drogi o nr. geodezyjnym 356
poprzez ułożenie kostki brukowej
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
Przebudowa budynku po byłej szkole
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg ·i
wykonanie remontu dwóch przepustów
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
Zakup materiałów i wykonanie wiaty autobusowej
Zakup
budynku
po
byłej
zlewni
mleka
z przeznaczeniem na świetlice wspólnie z sołectwem
Łoje Awissa
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
Wytyczenie drogi
Zakup znaków kierunkowych
Wytyczenie dróg o nr 203, 204 i 209
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg
Zakup karniszy do świetlicy wiejskiej
Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej
Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej

12 877,28 zł
14 944,50 zł
9 717,00 zł
9 593,38 zł
6 999,75 zł
10 000,00 zł
8 484,60 zł
3 788,40 zł
1 561,13 zł
5 000,00 zł
13 696,05 zł
798,00 zł
1 119,30 zł
2 769,00 zł
4 600,20 zł
9 926,10 zł
1 120,00 zł
3 939,00 zł
8 689,15 zł

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 25 406,06 zł, które przeznaczono na
przygotowanie imprez masowych w Radziłowie, wydanie Biuletynu Informacyjnego „Nasza
Gmina” oraz inne materiały związane z promocją gminy.
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Jednostki organizacyjne gminy

W Gminie Radziłów funkcjonują następujące jednostki budżetowe: Zakład Komunalny
w Radziłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Szkoła Podstawowa
w Radziłowie i Szkoła Podstawowa w Słuczu.
W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie
2.573.150,00 zł oraz wpływy w wysokości 932.800,00 zł.
Zrealizowane wydatki: 2.245.073,83 zł
Zrealizowane dochody: 987.598,77 zł
W następujących jednostkach budżetowych zatrudnieni byli następujący radni gminni:
 w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie 2 radnych w okresie 2014 - 2018
i 2018 - 2023;
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1 radna w okresie 2014 - 2018;
 w Szkole Podstawowej w Radziłowie 1 radny w okresie 2014 - 2018 i 2018 - 2023.
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Mieszkańcy gminy

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła
się o 48 osób, przez co na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 4936, w tym: 2455 kobiet i 2481
mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 liczba mieszkanek w wieku przed produkcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 379 osób,
a liczba mieszkańców: 406;
 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła: 1438 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 1727;
 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 638, a liczba mieszkańców:
348.
Migracje przebiegały w kierunku miasta i zagranicy, związane były ze zdobywaniem
wykształcenia oraz poszukiwaniem miejsc pracy. Na początek 2018 r. na terenie wiejskim
mieszkało 4984 osoby. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: 4936 osoby.
W 2018 r. narodziło się w gminie 43 osoby, w tym 24 dziewczynki i 19 chłopców. Zmarło:
55 osób, w tym 19 kobiet i 36 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny był ujemny
(-12 osób). Najczęstsze przyczyny zgonów to: podeszły wiek i choroby przewlekłe.
Odnotowano w 2018 r. 1 zgon niemowlęcia.
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Ochrona zdrowia

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 10 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. - 10 podmiotów. W 2018 roku nie odebrano
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2018 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych Gmina Radziłów uzyskała środki finansowe w wysokości 46 200,00 zł., które
zostały przeznaczone na:
Lp.
Nazwa realizowanego zadania
Kwota (w zł)
1.
Szkolenie członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego
1 800,00
2.
Wynagrodzenie członków GKRPA
1 400,00
3.
Opłata za badania psychiatryczne i psychologiczne oraz wydanie
opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
960,00
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
4.
Sfinansowanie przeprowadzenia warsztatów profilaktyczno –
terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień, zachowań
2 000,00
agresywnych i ochrony zdrowia oraz warsztatów psychologicznych
Sfinansowanie zajęć informacyjno – edukacyjnych dotyczących
2 100,00
profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców i nauczycieli
5.
Zakup pakietu materiałów profilaktycznych – ulotek, zawieszek
odblaskowych, książki o tematyce „Profilaktyka uzależnień XXI
1 885,00
w.” wraz z płytą DVD.
Raport o stanie Gminy Radziłów za 2018 r.
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6.
7.
8.

9.
10.

Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, tanecznych
i z robotyki dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na basen
Finansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia taneczno –
gimnastyczne dla dorosłych,
Zakup nagród w konkursach plastycznych, literackich, muzycznych,
zawodach sportowych, materiałów na zajęcia w ramach
organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Finansowano organizację dzieciom wolnego czasu poprzez wyjazdy
do kina i teatru
Finansowanie wynajmu urządzeń pneumatycznych na festyny
organizowane na terenie gminy.
Razem

12 786,00
5 511,00
3 884,00
2 143,00
8 750,00
43 219,00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie podjęła czynności
zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym 21 osób zgłoszonych w 2018 r. przez
członków rodzin, Policję i Sąd Rejonowy – 2 osoby podjęły leczenie
w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży przy
ul. Rybaki 3.
W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna apteka i jeden punkt apteczny.
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Pomoc społeczna

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku było 461 osób
w tym 273 osoby do 18 roku życia oraz 147 osób w wieku produkcyjnym i 41 w wieku
poprodukcyjnym. Wszystkie osoby kwalifikowały poniżej kryterium dochodowego.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 398 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci,
a na 31 grudnia 2018 r. - 334 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek
rodzinny wyniosła na początek roku 700 dzieci, a na koniec roku 649. Koszty wypłaty
świadczeń rodzinnych wyniosły w 2018 roku 2 305 758,28 zł.
Na początek 2018 roku 372 rodziny pobierały świadczenia rodzinne 500+, a na koniec roku
2018 - 355 rodzin.

9

Działalność inwestycyjna

Infrastruktura drogowa obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r. 110 km dróg. Na koniec 2018
r. długość dróg w gminie nie zmieniła się. Drogi asfaltowe stanowiły na początek 2018 r.
48 % wszystkich dróg a na koniec poprzedniego roku 36,65 %.
W 2018 roku wartość planowanych zadań inwestycyjnych wynosiła 10 774 692 zł, z czego
wydatkowano 9 823 040,36 zł, co stanowi 91,17% wykonanego budżetu.
Rozkład źródeł finansowania przedstawia się następująco:
 Wkład własny Gminy Radziłów – 5 078 393,68 zł
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Pozyskane środki zewnętrzne – 4 744 646,68 zł

Źródła finansowania inwestycji

Środki
pozyskane
48%

Środki
własne
Gminy
Radziłów
52%

Wykres 1. Źródła finansowania inwestycji

Gmina Radziłów pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych
w łącznej kwocie 4 744 646,68 zł, w tym:
dotacja z budżetu Unii Europejskiej – 3 490 607,68 zł
dotacje z budżetu państwa – 1 189 089,54 zł
dotacje z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego – 64 950 zł
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Wysokość pozyskanych dotacji w 2018 r.
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00

1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00

.

Dotacja ze środków
Unii Europejskiej

Dotacje z budżetu
państwa

Dotacje z Samorządu
WP

Wykres 2. Wysokość pozyskanych dotacji w 2018 r

9.1

Inwestycje wodno-kanalizacyjne:

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowości Radziłów oraz budynków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin ETAP III”.
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Zdjęcie 1. Stacja uzdatniania wody w Radziłowie

Charakterystyka: „ Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów”.
Zakresem niniejszego zadania było przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz
zagospodarowanie terenu działki ewidencyjnej nr 1039/2, 1040/2 w miejscowości Radziłów,
Gmina Radziłów poprzez:
 modernizację budynku SUW,
 wykonanie infrastruktury sanitarnej i elektrycznej,
 modernizację istniejącej stacji w zakresie: - ujęcia wody (studni głębinowych), urządzeń technologicznych, - uzdatniania wody, - zasilania stacji tj. budowę linii
kablowych sterujących i zasilających urządzenia technologiczne na zewnątrz oraz
wewnątrz stacji oraz nowe przyłącze energetyczne, - rezerwy wody tj. budowa
nowych zbiorników retencyjnych wody ustawionych na zewnątrz budynku stacji,
 budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 300 m3
Wartość inwestycji : 1 414 337,87 zł w tym:
 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej –1 385 454,44 zł
 wkład własny Gminy Radziłów – 1 400 923,64 zł
Charakterystyka: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III.
Zakresem niniejszego zadania było wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Okrasin – ETAP
III polegający w szczególności na wykonaniu dwóch odcinków o numerach porządkowych
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kolejno 3 i 4 o łącznej długości 926 mb:
Odcinek 3:
 wykonanie kanałów z rur PCV fi 200 mm – 132 m
 wykonanie kanałów z rur PCV fi 160 mm – 70 m
 wykonanie kanałów z rur PCV fi 90 mm – 73 m
 wykonanie studzienek kanalizacyjnych fi 1020 mm – 2 sztuki
 wykonanie studzienek kanalizacyjne fi 425 mm – 6 sztuki
 ustawienie krawężników 15x30 cm – 249 m
 wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno- bitumicznej – 1 140,95 m2
 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej – 1 140,95 m2
 wykonanie przepompowni ścieków P4
Odcinek 4:










wykonanie kanałów z rur PCV fi 200 mm – 504 m
wykonanie kanałów z rur PCV fi 160 mm – 72 m
wykonanie kanałów z rur PCV fi 110 mm – 137 m
wykonanie studzienek kanalizacyjnych fi 1020 mm – 4 sztuki
wykonanie studzienek kanalizacyjne fi 425 mm – 12 sztuki
ustawienie krawężników 15x30 cm – 791 m
wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno- bitumicznej – 3 198,00 m2
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej – 3 198,00 m2
wykonanie przepompowni ścieków P5

Wartość inwestycji : 1 414 337,87 zł w tym:
 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 581 016,84 zł
 wkład własny Gminy Radziłów – 833 321,03 zł
9.2

Infrastruktura drogowa

Gmina Radziłów w 2018 r. przebudowała łącznie 4 385,30 m dróg zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Lp.
Lokalizacja drogi
Długość [m] Nawierzchnia Koszt całkowity
Zakrzewo
303
bitumiczna
455 027,46
2 Borawskie-Awissa
1315
bitumiczna
575 998,26
3 Mikuty
906
żwirowa
140 152,71
4 Brychy
230
bitumiczna
214 975,16
Kieljany
256,50
bitumiczna
265 949,55
6 Czachy
652,80
bitumiczna
443 727,45
7 Święcienin
296
żwirowa
52 628,63
8 Rydzewo-Pieniążek
426
żwirowa
67 005,00
Koszt całkowity zrealizowanych inwestycji drogowych wyniósł 2 215 464,22 zł, w tym:
 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 235 435,00 zł
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dotacje z budżetu państwa – 504 189,54 zł
dotacje z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego – 55 000,00 zł
wkład własny Gminy Radziłów – 1 420 839,68 zł

Źródła finansowania inwestycji drogowych w
Gminie Radziłów w 2018 r.
11%

Dotacja ze środków Unii
Europejskiej

23%

Dotacje z budżetu państwa
64%

Dotacje z Samorządu WP
2%

Wkład własny Gminy Radziłów

Wykres 3. Źródła finansowania inwestycji drogowych w Gminie Radziłów w 2018 r.

Zdjęcie 2. Droga gminna nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy
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Zdjęcie 3. Droga nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy

Zdjęcie 4. Droga gminna nr 104139B od miejscowości Zakrzewo

9.3

Budynki użyteczności publicznej

Przebudowa części budynku szkoły podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych)
na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica.
Inwestycja polegała na zaadaptowaniu pomieszczeń mieszkalnych znajdujących
się w szkole podstawowej w Klimaszewnicy na potrzeby świetlicy. Zakres inwestycji
obejmował:
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a) roboty budowlane architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne:
 roboty rozbiórkowe,
 roboty konstrukcyjne,
 wykonanie ścian działowych,
 wykonanie podłóg i posadzek,
 malowanie, szpachlowanie i okładziny ścienne,
 stolarka drzwiowa,
 roboty montażowe;
b) branża elektryczna:
 demontaż instalacji elektrycznej,
 wstawienie rozdzielnicy elektrycznej,
 wykonanie instalacji elektrycznej (oświetleniowej i gniazd wtykowych),
 wykonanie instalacji internetowej,
 przeprowadzenie badań i pomiarów odbiorczych;
c) branża sanitarna:
 demontaż instalacji wod-kan,
 wykonanie nowej instalacji wod-kan,
 wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.
Wartość inwestycji: 125 000,00 zł w całości finansowane ze środków Gminy Radziłów.
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie

Zdjęcie 5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radziłowie

Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane polegające na remoncie i adaptacji sali do
potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Radziłowie.
Zakres prac polega na wymianie posadzki, wykończenie tynkarskie: szpachlowanie,
Raport o stanie Gminy Radziłów za 2018 r.
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malowanie, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie opraw oświetleniowych, montażu rolet
i osłon na grzejniki.
Wartość inwestycji : 69 242,00 zł w tym:
 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej –58 793,63 zł
 wkład własny Gminy Radziłów – 10 448,37 zł
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia Klubu
Senior +

Zdjęcie 6. Klub Senior+ w Okrasinie

Zadanie inwestycyjne dotyczyło przebudowy pomieszczeń i wyposażenie „Klubu Senior+”
we wsi Okrasin, gmina Radziłów. Celem projektu jest udostępnienie infrastruktury seniorom
nieaktywnym zawodowo, która pozwoli na aktywne spędzanie wolnego czasu, wzajemną
samopomoc, a także na zwiększenie zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego.
Wartość inwestycji: 234 731,87 zł w tym:
 dofinansowanie z budżetu państwa –150 000,00 zł
 wkład własny Gminy Radziłów – 84 731,87 zł
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9.4

Przestrzeń publiczna

Modernizacja parku w Słuczu
Gmina Radziłów zakończyła realizację zadania w ramach programu odnowy wsi pod nazwą
„Demontaż
istniejącego i
montaż
nowego ogrodzenia parku
–
skweru
na dz. nr 137/1, 137/2 w Słuczu, gmina Radziłów” w ramach konkursu na udzielenie
z budżetu województwa podlaskiego pomocy finansowej gminom w ramach „Programu
odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw
z terenu Województwa Podlaskiego

Zdjęcie 7. Park w miejscowości Słucz

.
Gmina Radziłów we współpracy z Sołectwem Słucz podjęła inicjatywę inwestycyjną,
polegającą na poprawie estetyki i bezpieczeństwa na terenie parku w miejscowości Słucz.
Park obecnie zajmuje powierzchnię 2161 m2 i zlokalizowany jest na dwóch działkach
ewidencyjnych – 137/1 i 137/2. Działka ewidencyjna 137/1 została zakupiona przez Gminę
Radziłów, oraz zaadaptowana na potrzeby parku, poprzez przeprowadzenie prac
rozbiórkowych istniejącego tam szpetnego budynku. W ramach w/w projektu wymieniono
ogrodzenie całego parku.
 dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego – 9 950,00 zł
 wkład własny Gminy Radziłów – 9 093,93zł
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. Nr 133, gmina Radziłów
Otwarta Strefa Aktywności powstała w Klimaszewnicy. Zadanie obejmowało budowę
siłowni plenerowej, w skład, której wchodzi sześć urządzeń. Zamontowany został również
stół do gry w szachy oraz ławki. Miejsce zostało utwardzone. Wykonano trawnik oraz
nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.
OSA to miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku osób w różnym wieku. Mające na celu
poprawę aktywności fizycznej oraz sprzyjające integracji społecznej.



dofinansowanie z budżetu państwa –34 900,00 zł
wkład własny Gminy Radziłów –15 229,50 zł

Zdjęcie 8. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Klimaszewnica
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10 Sieć wodociągowa
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 103,5 km i nie zmieniła
się w przeciągu 2018 r. Na dzień 01 stycznia 2018 r. było 1116 czynnych przyłączy
wodociągowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zwiększył się do 1125 przyłączy.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na początek 2018 r. wynosiła 25,1 km, a na dzień
31 grudnia 2018 r. zwiększyła się do 26 km. Na dzień 01 stycznia 2018 r. było 438 przyłączy
do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. ich liczba wzrosła
do 456 przyłączy.
W 2018 r. doszło do 14 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zewnętrzne
zanieczyszczenie jej przez mieszkańców.

11 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
W 2018 r. zasób mieszkaniowy Gminy Radziłów obejmował następujące mieszkania:
 przy ul. Karwowskiej 28 w budynku znajdują się 3 mieszkania o powierzchni
48,72 m2, 47,05 m2 i 59, 70m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
to 155,47 m2., o przeciętnej liczbie izb 10;
 w budynku w miejscowości Słucz 82 znajdują się dwa mieszkania o powierzchni
38, 98m2 i 90,67 m2 – łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
to 129,65 m2 o przeciętnej liczbie izb 7;
 w budynku miejscowości Mścichy 33 znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni
65,08 m2 o przeciętnej liczbie izb 3;
 w budynku w miejscowości Kramarzewo 1 znajdują się dwa mieszkania
o powierzchni 59,44 m2 i 40,21 m2- łączna powierzchnia 99,65 m2 o przeciętnej
liczbie izb 5;
 w budynku szkoły na ulicy Szkolnej 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 i 1/5 znajduje się 5 mieszkań
o powierzchni 54,80 m2, 80,12 m2, 56,48 m2, 39,53m2 i 62,80m2 o łącznej
powierzchni 293,73 m2 o przeciętnej liczbie izb 10;
 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radziłowie przy ul. Gumiennej 14, znajduje
się 3 mieszkania o powierzchni 63,97 m2 , 74 m2 i 59 m2 o łącznej powierzchni
196,97 m2 i o przeciętnej liczbie izb 8.
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień stycznia 2018 r. 17 mieszkań ich liczba nie
zmieniła się.
W 2018 r. nie oddano do użytkowania mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.
Niewykorzystanych było 1 mieszkanie.
W 2018 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.
W 2018 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych będących w zasobie gminy.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 515,88 zł, a z płatnościami dotyczyło 2 mieszkań. Natomiast na dzień
31 grudnia 2018 r. zaległości wynosiły 634,33 zł i dotyczyły 3 mieszkań.
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W 2018 r. nie dokonano remontu mieszkań, znajdujących w zasobie gminy. We wszystkich
mieszkaniach były toalety.
W 2018 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 294,56 zł, których
beneficjentem była 1 osoba. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryteriów ustawowych.
Kwota dodatku wyniosła 147,28 zł.
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne
Łoje- Awissa 1, 19-213 Radziłów.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwała 1 osoba i ten stan pozostał do
końca 2018 r.

12 Sprawy obywatelskie
W 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, które dotyczyły poznania opinii
i ewentualnych uwag do projektów uchwał Rady Gminy Radziłów w sprawie:
 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania oraz ograniczenia
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radziłów;
 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy
Radziłów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.
1817 z późn. zm.) w 2018 r."
 uchwały Rady Gminy Radziłów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
"Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w 2019 r.".
Do w/w konsultacji społecznych zostały zaproszone wszystkie zainteresowane
organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy
Radziłów. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi do przedłożonych projektów uchwał.
Ponadto w okresie od 01 września 2018 r. do 15 października 2018 r. odbył się II etap
konsultacji społecznych Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie wsi Sośnia poprzez wyłożenie go do publicznego wglądu i dyskusji
publicznej oraz zebrania ewentualnych uwag osób i instytucji zainteresowanych
w/w dokumentem planistycznym. Uwagi wniesione przez podmioty biorące udział
w konsultacjach zostały uwzględnione w projekcie planu.
Do Urzędu Gminy Radziłów wpłynęło w 2018 r. 20 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, które dotyczyły:
 wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz zawartych umów
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w tym zakresie;
 sposobu naliczania, poboru i wysokości opłaty adiacenckiej;
 portalu elektronicznych zamówień publicznych;
 programów komputerowych i aplikacji posiadanych przez gminę;
 wszelkiego rodzaju umów zawartych w 2017 r.;
 wysokości poniesionych wydatków w 2014 r. i 2015 r. w związku z 23 Wielkim
Finałem Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11 stycznia 2015 r.;
 realizacji zadań publicznych realizowanych za pomocą zaangażowania kapitałów
prywatnych;
 wysokości środków poniesionych na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska, Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją oraz aktualizacji
ewidencji zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami;
 wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do wynagrodzenia sekretarza
gminy;
 liczby wniosków o dostęp do informacji publicznej, które wpłynęły do urzędu
w 2015 r., 2016 r. i 2017 r.;
 łącznej powierzchni wydzierżawionych przez Gminę gruntów rolnych kategorii łąki
trwałe oraz nieużytki oraz wysokości czynszu dzierżawnego;
 wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie
drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej;
 inicjatywy obywatelskiej, budżetu obywatelskiego, sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 r. oraz liczby mieszkańców na dzień 31. 12. 2017 r.;
 działalności marketingowej i promocyjnej urzędu i jednostek organizacyjnych;
 zatrudnienia i wynagrodzenia radcy prawnego;
 systemu informacyjnego w jakim prowadzona jest ewidencja miejscowości ulic
i adresów (EMUiA);
 umowy i wysokości wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych;
 zapytań ofertowych wynajmu i serwisowania przenośnych urządzeń sanitarnych,
kontenerów i ogrodzeń w latach 2015 – 2018.
Na wszystkie wnioski została udostępniona informacja wnioskodawcom.
W 2018 r. nie wpłynęły żadne skargi, wnioski i petycje dotyczące realizacji zadań
publicznych i działalności Wójta Gminy.
W 2018 r. Gmina Radziłów podjęła współpracę z dwiema organizacjami pozarządowymi.
W dniu 02 lipca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie złożyła ofertę realizacji
zadania publicznego w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz promocja
jst pod tytułem: Festyn Gminny „Dni Radziłowa”, na którą została przekazana w ramach
Programu dotacja w wysokości 5 830,00 zł. 19 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Radziłowskiej złożyło ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie oświata i wychowanie
pod tytułem Kierunek – Kultura! – organizacja warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży,
która została dotowana w ramach Programu z wysokości 4 800,00 zł.
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W 2018 r. odbyło się 26 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Średnia
frekwencja na zebraniach wiejskich kształtowała się na poziomie 20 %, poniżej
10 % w sołectwach – Borawskie – Awissa, Okrasin, Zakrzewo, Karwowo, Rydzewo
Szlacheckie, Mścichy, Radziłów I, Radziłów II, Klimaszewnica, natomiast powyżej
50 % w sołectwach Dusze i Mikuty.

13 Edukacja
W Gminie Radziłów w 2018 r. funkcjonowały 4 szkoły podstawowe w tym 1 niepubliczna.
Przy szkołach nie funkcjonowały oddziały specjalne/integracyjne. Uczniowie
nie korzystali z nauczania indywidualnego.
Wydatki z budżetu gminy na poszczególne szkoły kształtowały się następująco:
1) SP Klimaszewnica i SP Kramarzewo - 1 185 179, 35 zł - dotacja podmiotowa na
prowadzenie szkół gminnych, dotacja na zadanie publiczne w zakresie oświaty,.
2) Szkoła Podstawowa w Słuczu - 1 017 675, 48 zł
3) Szkoła Podstawowa w Radziłowie - 3 112 137, 21 zł
Wydatki gminy na oświatę wynosiły 5 639 965,41 zł, z czego 3 969 870,00 zł (69%)
pokryte w części z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło, odpowiednio
429 uczniów:
 255 uczniów w Szkole Podstawowej w Radziłowie;
 74 uczniów w Szkole Podstawowej w Słuczu;
 57 uczniów w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy;
 43 uczniów w Szkole Podstawowej w Kramarzewie.
W szkołach odbywała się nauka języków obcych – angielskiego, rosyjskiego oraz
niemieckiego, których uczyło się 480 uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 10 osób. Najwięcej w Szkole
Podstawowej w Radziłowie 18 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej
w Kramarzewie -5 uczniów w klasie.
Szkoły: SP Klimaszewnica i SP Kramarzewo są prowadzone przez Stowarzyszenia.
Natomiast w szkołach prowadzonych przez gminę zatrudnionych było 40,5 nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2 nauczycieli stażystów, 1 nauczyciel kontraktowy,
5,5 nauczycieli mianowanych, 32 nauczycieli dyplomowanych.
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Zatrudnienie w 2018 r. w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Radziłów przedstawiało
się następująco:
Nauczyciel (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty)
Nazwa szkoły
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
0
0
3,5
25
SP Radziłów
2
1
2
7
SP Słucz
1,38
6,7
3,65
1,4
SP Klimaszewnica
1,13
1
4,22
1,22
SP Kramarzewo
Na jednego nauczyciela przypada średnio 8 uczniów.
Z kolei w 2018 r. szkoły ukończyło 94 osoby. W SP Radziłów 8 uczniów nie otrzymało
promocji do kolejnej klasy z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów.
Zdawalność egzaminów kończących szkołach wynosiła 100%.
Wójt w 2018 r. przyznał stypendia socjalne dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2018.
Wyniosły one 51 853 zł, czego środki własne gminy 2 592,65 zł (dla 223 uczniów) .
W okresie wrzesień - grudzień wynosiły one 91 537 zł, środki własne gminy 4 576,85 zł (dla
216 uczniów).
Gmina Radziłów zapewniała dowozy uczniów do szkół:
a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej NOVA dla 163 uczniów:
 SP Słucz – 43 uczniów
 SP Radziłów – 96 uczniów
 klasy gimnazjalne – 24 uczniów
b) Zakład Komunalny w Radziłowie
 42 uczniów SP w Radziłowie
 12 uczniów z niepełnosprawnością dowożonych do Szkoły Specjalnej
w Grajewie
c) 1 rodzic indywidualnie dowoził dziecko do szkoły.
Gmina wydatkowała w 2018 r. na dowozy uczniów do szkół kwotę 142 701, 44zł

13.1

Przedszkola

W 2018 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało
53 dzieci, w tym:
a) w SP Słucz 8 dzieci;
b) w SP Radziłów 45 dzieci w rocznikach:
 rocznik 2013 - 25 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 12 chłopców;
 rocznik 2014 – 10 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 4 chłopców
 rocznik 2015 – 10 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 6 chłopców.

14 Biblioteki
W gminie w 2018 funkcjonowała jedna biblioteka. W 2018 r. nie nastąpiła żadna zmiana. Do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano podjazd do budynku biblioteki.
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Księgozbiór na 1 stycznia 2018r. wynosił 20322 woluminów, zaś na koniec roku
19148 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wynosiła
4 woluminy. Zbiorów audiowizualnych biblioteka nie posiada.
W 2018 roku zarejestrowano 235 czytelników. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało
4137 mieszkańców, którzy skorzystali łącznie z 4006 woluminów. W poprzednim roku
wzbogacono zbiory biblioteki o powieści dla dorosłych, literaturę dziecięcą oraz literaturę
popularnonaukową.
Biblioteka zatrudniała 3 osoby. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się.
W bibliotece użytkowano 13 komputerów, z dostępem do szerokopasmowego internetu.
Biblioteka zapewniła korzystanie z katalogów online oraz możliwości internetowego
składania zamówień.
W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała wydarzenia, które miały na celu promocję
czytelnictwa:
 zajęcia „nudzimisiowe” „Zaczarowanym książką niestraszny świat przedszkolnych lat
z wizytą w Krainie Nudzimisiów” – 179 uczestników;
 warsztaty na temat mody i ekologii w oparciu o książki - 56 uczestników;
 wystawa Jasnowidze: prace na projekt ilustrowany książki dla dzieci· - 57
uczestników;
 konkurs literacki „W świecie baśni Perrault” - 9 uczestników;
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – warsztaty na temat powstania pisma
i książki - 23 uczestników;
 warsztaty związane z rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę
- 85 uczestników
W wydarzeniach wzięło udział 409 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku z tymi
wydarzeniami koszty 183,00 zł.
W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
178 639,07 zł.

15 Centra, domy i ośrodki kultury i świetlice
W gminie w 2018 roku funkcjonowało Centrum Kultury w Radziłowie. Budynek
dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
W 2018 roku zorganizowano w nim następujące wydarzenia: warsztaty kulinarne
z dziećmi, zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, warsztaty plastyczne dotyczące wykonywania
patriotycznych symboli dekoracyjnych, pogadanka na temat bezpieczeństwa i różnych
sposobów unikania zagrożeń (spotkania z dzielnicowym), przegląd filmowy „Echa Katynia”,
Przegląd Piosenki Patriotycznej, warsztaty z LGD. W tych wydarzeniach wzięło udział
204 osoby. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 315,00 zł.
W 2018 r. przy gminnych jednostkach kultury funkcjonowały:
 grupa taneczna 16 dzieci w wieku 9 – 12 lat z terenu gminy Radziłów;
 grupa taneczna 15 dzieci w wieku 6 – 7 lat z terenu gminy Radziłów;
 Koło Gospodyń Wiejskich w Radziłowie zrzeszające 14 mieszkanek gminy Radziłów;
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Koło Gospodyń Wiejskich we Mścichach zrzeszające 10 mieszkanek gminy
Radziłów.
Gmina Radziłów dofinansowywała zajęcia taneczne dla dzieci i zajęcia taneczno –
gimnastyczne dla dorosłych, które odbywały się w Centrum kultury w Radziłowie.

16 Przedsiębiorcy
W 2018 r. zarejestrowano w gminie 4 nowych przedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców były
usługi budowlane.

17 Ochrona środowiska
W 2018 roku na terenie gminy nie istniało żadne legalnie działające wysypisko odpadów
komunalnych i nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/ mieszkankę gminy przypadało:
 7,44 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
 8,96 kg zmieszanych odpadów komunalnych.
Pod koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco na 1 mieszkańca/ mieszkankę
gminy przypadało:
 13,38 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 14,00 kg zmieszanych
odpadów komunalnych Zmiana proporcji wynikała z tego, że zostało więcej
wytworzonych odpadów komunalnych.

18 Planowanie przestrzenne
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było
10,5 % powierzchni gminy, na koniec 2018 r. 11 %.
W 2018 r. wydano 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1) obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa
obejmująca:
 budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kownatki,
gm. Radziłów, przewidzianej do realizacji na terenie pasa drogowego drogi gminnej
oraz gruntów rolnych, obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym
205/1 i działki o numerach 89 i 69, położone w obrębie gruntów wsi Kownatki,
gm. Radziłów.
2) zabudowa usługowa z zakresu opieki społecznej, której przedmiotem jest przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej ·na
potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną w tym:
 budowa przyłączy: wodociągowego, telekomunikacyjnego i indywidualnej
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oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/dobę albo alternatywnie zbiornika
na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3;
 przebudowa przyłącza elektroenergetycznego;
 budowa dróg wewnętrznych, chodników i dojść do budynków oraz miejsc
spacerowych dla pensjonariuszy;
 budowa parkingu na nie mniej niż 10 miejsc postojowych, w tym dwóch miejsc
dla pojazdów wyposażonych w kartę;
 urządzenie skweru wypoczynkowego dla pensjonariuszy; przewidzianej do realizacji:
na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 21/2, położonym
w obrębie ewidencyjnym wsi Mścichy, gm. Radziłów.
3) obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja obejmująca:
budowę odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowej i gminnej
w miejscowości Glinki poprzez rurociąg zbierający wypływające wody podziemne
z odprowadzeniem ich do rzeki Matlak; przewidzianej do realizacji: na terenie pasa
drogowego drogi powiatowej i gminnej oraz gruntów rolnych i rzeki Matlak,
obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych 292, 342, 237/2 i 336,
położone w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Glinki, gm. Radziłów.
4) obiekty infrastruktury drogowej, których przedmiotem jest: przebudowa mostu przez
rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B; przewidzianej
do realizacji: na terenie istniejącego pasa drogowego drogi publicznej kategorii
powiatowej, obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych 34/1, 25 i 43/2,
położone w obrębie gruntów wsi Czachy, gm. Radziłów;
W poprzednim roku wydano 24 decyzje o warunkach zabudowy, w tym zabudowy
4 decyzje dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

19 Sprawy administracyjne
W 2018 r.:
 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień
01.01.2018r. 19 dni, a na dzień 31.12.2018r.- 21 dni.
 przeciętny czas oczekiwania na decyzje o warunkach zabudowy wynosi
60 do 65 dni;
W Urzędzie Gminy Radziłów w miesiącu styczniu 2018 r. było zatrudnionych 26 osób,
24,5 etatu, natomiast na koniec 2018 r. zatrudnienie wynosiło 29 osób – 27,5 etatu. Zmiany
zatrudnienia wynikają z tego, że zatrudniani są pracownicy na czas określony w ramach prac
inwencyjnych, robót publicznych i na okres 3 miesięcy po zakończeniu stażu oraz umów
na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich
czy wychowawczych. W przeciągu 2018 r. średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie
29 osób.
W 2018 r. jedna decyzja wydana przez Wójta została zaskarżona do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży, które utrzymało decyzję Wójta w mocy.
Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność jednej uchwały podjętej przez Radę Gminy
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Radziłów - Uchwała nr XLIX/307/18 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania jednolitego numeru dla dróg gminnych.
W 2018 r. nie zostały złożone żadne skargi na bezczynność i akty wydane przez organy
gminy.
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