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1. Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego raportu było opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec
na lata 2016-2026, wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko
(na podstawie art.46 oraz art.51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko – Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

Zakres prac
Prace nad opracowaniem Strategii rozwoju przebiegały zgodnie z zaprezentowanym
i omówionym harmonogramem.

Metody i techniki badawcze
W trakcie prowadzonych prac nad niniejszą Strategią, wykorzystane zostały następujące
techniki badawcze:

Analiza materiałów (desk research)
Jest to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową analizę istniejących już
i dostępnych danych. w jej wyniku nastąpiło scalenie, przetworzenie i analiza danych
rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. Analiza danych zastanych
zapewniła zdobycie informacji, które można otrzymać drogą analizy opracowań
i ekspertyz. Omawiana technika wolna była od większości obciążeń charakterystycznych
dla badań reaktywnych, takich jak efekt ankieterski. Pozwoliło to tym samym
na uzyskanie wysoce obiektywnych informacji. Ponadto stanowiły one doskonały wstęp
do dalszych badań. Wyniki uzyskane w trakcie analizy desk research mogły posłużyć
bowiem do realizacji dalszych etapów badania, przede wszystkim nakierowując zespół
badawczy na pewne konkretne problemy, których analizę pogłębiono i wyjaśniono
w wyniku realizacji badań reaktywnych.
Niniejsza Strategia zgodna jest zgodna z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu, w tym m.in.:
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 Europa 2020;
 Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020;
 Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.”;
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie (KSRR);
 Polityka Transportowa Państwa;
 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.
Głównym źródłem informacji był Bank Danych Lokalnych. Na podstawie uzyskanych
danych opracowano diagnozę strategiczną Gminy Myszyniec. Dodatkowo w Strategii
uzgodniono obowiązujące w Gminie Myszyniec lokalne dokumenty planistyczne
i strategiczne. Uwzględniony został także aspekt społeczny, gospodarczy i przestrzenny,
w oparciu o zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz inne ustawy
szczególne.
Wywiad

bezpośredni

kwestionariuszowy

(PAPI)/

Wywiad

telefoniczny

wspomagany komputerowo (CATI)
Badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety to najbardziej
popularną techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Polega na zbieraniu
informacji przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Pytania zawarte
w kwestionariuszu opracowane zostały na podstawie problemów badawczych.
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo to technika służąca do realizacji badań
ankietowych. Pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów i uzyskać
od nich niezbędne informacje. Jej główną przewagą nad osobistym wywiadem
kwestionariuszowym jest znacznie ułatwiony kontakt z respondentem, który może być
nieobecny w swoim mieszkaniu w danym terminie.
Dobór próby: przedstawiciele grup administracji samorządowej, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz mieszkańców
Liczebność próby: 300 osób
Metody będą się wzajemnie uzupełniać, celem osiągnięcia ustalonej liczebności próby.
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Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp.
od przedstawicieli instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub
pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane w porozumieniu z przedstawicielami
Urzędu. w czasie ich trwania przedstawiciele grup: administracji samorządowej,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów
oraz mieszkańców mogły zapoznać się z treścią tworzonej Strategii Rozwoju.
Konsultacje nie ograniczyły się jednak tylko do przedstawienia wyników Strategii,
ale także do wysłuchania opinii na jej temat, modyfikowania i informowania
o ostatecznej decyzji.
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2. Diagnoza społeczno – gospodarcza gminy Myszyniec
2.1.Przestrzeń i środowisko
2.1.1. Położenie administracyjne i geograficzne
Gmina Myszyniec zlokalizowana jest w województwie mazowieckim (zob. Rysunek 1).
Pod względem fizjograficznym położona jest w obrębie dwóch regionów fizyczno –
geograficznych:

Równiny

Kurpiowskiej

oraz

Równiny

Mazurskiej1.

w rejonie

miejscowości Pełty i Myszyniec Stary przebiega mało widoczna granica zlodowacenia
bałtyckiego (północnopolskiego). Lokalizacja gminy w północnej części historyczno –
kulturowego regionu kurpiowskiego, znacznie zwiększa atrakcyjność regionu,
ze względu na dominację takich obszarów jak łąki i pastwiska oraz zwarte kompleksy
leśne. Położenie w północnej części regionu kurpiowskiego wpływa na rozpoznawalność
tradycji kulturowych w całym kraju.
Rysunek 1 Województwo mazowieckie - podział administracyjny

Źródło: http://metadane.wrotamazowsza.pl/msip-portaltest/atts/167/mapa_ogolnogeograficzna_200_000.jpg [data dostępu: 04.11.2015 r].

1

J. Kondracki, Geografia Fizyczna Polski, PWN, Warszwa 2002.
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Gmina Myszyniec zlokalizowana jest w północnej części województwa mazowieckiego,
w powiecie ostrołęckim. Od północy graniczy z gminą Rozogi, od zachodu z gminami
Czarnia i Baranowo, a od południa z gminą Kadzidło2. Powierzchnia gminy miejsko wiejskiej wynosi 225 km2, a w jej skład wchodzi 18 sołectw:


Białusny Lasek;



Cięćk;



Charciabałda;



Drężek;



Gadomskie;



Myszyniec-Koryta;



Krysiaki;



Myszyniec Stary;



Niedźwiedź;



Olszyny;



Pełty;



Świdwiborek;



Wolkowe I;



Wolkowe II;



Wydmusy;



Wykrot;



Zalesie;



Zdunek.

Rysunek 2 Gmina Myszyniec

Źródło: Google maps, https://maps.google.com/ [data dostępu:
04.11.2015 r].

Lokalizacja Gminy Myszyniec w obrębie Równiny Kurpiowskiej, która stanowi rozległą,
sandrową równinę pochyloną ku południowi usypaną przez wody wpływające
z lodowca (zlodowacenie bałtyckie), jest niewątpliwie jej atutem. w powierzchnię
sandru wcinają się nieregularne, podmokłe obniżenia wytopiskowe, będące obecnie
dolinami (rzeka Rozoga i Szkwa), bądź ciekami. Gmina charakteryzuje się dużą

Trasa przez Myszyniec, http://www.myszyniec.pl/trasarowerowa/o-gminie.htm [data dostępu:
04.11.2015 r].
2
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powierzchnią kompleksów leśnych oraz zadrzewień wraz z łąkami i pastwiskami.
Krajobraz urozmaicają także połączenia torfowisk z piaszczystymi wydmami3.
Deniwelacje w obrębie gminy wynoszą ok. 30 m. Najwyżej położone miejsce
charakteryzuje się wysokością ok. 137 m npm (okolice na zachód od wsi Charciabałda
i na północ od wsi Myszyniec Stary) do ok. 109 m npm w okolicach wsi Zalesie4.
Powierzchnie gminy tworzą przede wszystkim różnego typu osady polodowcowe oraz
młodsze, wyraźne zróżnicowanie przestrzenne. W okolicach wsi Pełty i Myszyniec Stary
(Równica Mazurska) dominują osady morenowe (gliny, piaski gliniaste, żwiry
z głazami). w bezodpływowych zagłębiach i dolinach cieków zlokalizowane są natomiast
utwory aluwialne (iły, torfy). Pozostała część Gminy stanowi obszar sandrowy, który
zbudowany jest z materiałów fluwioglacjalnych (piaski, żwiry), usypanych przez wody
płynące z lodowca. Obniżenia i zagłębienia wypełnione są pokładami torfu i gytii. Warto
podkreślić także występowanie wałów wydmowych, głównie wzdłuż drogi Myszyniec –
Czarnia, które są działami wodnymi dla cieków, odwadniających równinę.
Jak wspomniano wcześniej, przez obszar gminy przebiegają rzeki Rozoga, wraz z trzema
lewostronnymi dopływami (Pełtówka, Kanał Olszyny, Kanał Charciabałda) oraz Szkwa,
stanowiąca wschodnią granicę gminy. Dodatkowo, przez obszar przepływa gęsta sieć
drobnych cieków naturalnych, które stanowią dopływy wyżej wymienionych rzek.
W regionie nie znajdują się żadne naturalne zbiorniki wodne, jednak w jego obrębie
zlokalizowane są dwa zbiorniki sztuczne:
 zbiornik retencyjny Zawodzie na rz. Rozodze – akwen ma powierzchnie ok. 3 ha,
a jego średnia głębokość wynosi 1,5 m, wykorzystywany także do celów
rekreacyjnych.
 zbiornik wodny Wykrot – zbiornik o powierzchni ok. 50 ha, oddany do użytku
w 2003 r., którego podstawowymi zadaniami jest retencja wody dla celów
nawodnień rolniczych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Akwen
wykorzystywany jest również do celów rekreacyjnych.
3

http://www.myszyniec.pl/trasarowerowa/o-gminie.htm [data dostępu: 05.11.2015 r].

4

Strategia rozwoju społecznego – gospodarczego Gminy Myszyniec 2004-2015, Myszyniec 2004, s. 6.
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WNIOSKI
1. Gmina zlokalizowana jest w obrębie Równiny Kurpiowskiej w województwie
mazowieckim, atrakcyjnie przyrodniczo regionie.
2. Dominacja obszarów łąk i pastwisk oraz zwartych kompleksów leśnych.
3. Dominacja terenów rolniczych.

2.1.2. Położenie komunikacyjne
Atutem gminy jest lokalizacja wzdłuż trasy tranzytowej, która łączy centrum kraju
z krainą Wielkich Jezior Mazurskich, bliskość kompleksu leśnego Puszczy Zielonej
oraz umiejscowienie na terenie Kurpiowszczyzny5. Odległość od stolicy powiatu –
miasta Ostrołęka – wynosi ok. 40 km. Odległości do największych miast w regionie
zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Rysunek 3 Odległość od miasta Myszyniec do ważniejszych ośrodków
Miasto

Odległość

Ostrołęka

40 km

Szczytno

40 km

Mrągowo

60 km

Mikołajki

60 km

Łomża

60 km

Mława

85 km

Olsztyn
Ostrów
Mazowiecki
Ciechanów

88 km

Białystok

140 km

Warszawa

150 km

90 km
90 km

Źródło: opracowanie własne.

WNIOSKI
1. Korzystna logistycznie lokalizcja wzdłuż drogi krajowej nr 53, która łączy
centrum kraju z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich.
2. Znaczna odległość od dużych ośrodków miejskich.

5

Tamże.
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2.1.3. Walory przyrodnicze
Różnorodny krajobraz spowodował występowanie rzadkich w Polsce i Europie
gatunków roślin. W okolicy występują m.in. unikalne rośliny stepowe, roślinność
bagienna, wodna oraz typowa dla lasów środkowoeuropejskich, tj.6:
 rośliny

zespołów

torfowiskowych

i podmokłych

–

wierzba

lapońska

i borówkolistna, brzoza niska, bagno zwyczajne, turzyce;
 rośliny środkowoeuropejskie – grab zwyczajny, dąb, wiąz górski, klon zwyczajny,
lipa drobnolistna, jesion wyniosły, cis pospolity, buk zwyczajny, sasanka
wiosenna, arnika górska;
 rośliny stepowe – goździk piaskowy, zawilec wielokwiatowy, sparceta piaskowa,
szczodrzeniec rozesłany;
 rośliny świetlistych borów sosnowych – lepnica zielonawa, kuklik sztywny,
koniczyna łubinowata, dzwonecznik wonny;
 rośliny wodne – grzybień północny, grzybień biały, grążele, osoka aloesowata.
Lesistość w regionie stanowi 25%, a powierzchnia wszystkich gruntów leśnych wynosi
5 773,5 ha. Jak widać na poniższym rysunku, większość gruntów leśnych należy
do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Gruntów prywatnych w 2014 r.
było 2567,5 ha. Lesistość w regionie zwiększyła się w latach 2009 – 2014 z poziomu
24,1%. W przypadku lasów, ich powierzchnia w 2014 r. wyniosła 5 687,1 ha. W 2014 r.
dokonano także zalesień powierzchni gruntów nieleśnych (16,5 ha).

6

http://www.myszyniec.pl/trasarowerowa/o-gminie.htm [data dostępu: 06.11.2015 r].
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Rysunek 4 Powierzchnia gruntów leśnych wg form
własności

Rysunek 5 Powierzchnia lasów

0,85%

45,15%

44%

54,00%
56%

lasy gminne
grunty leśne publiczne ogółem

lasy prywatne

grunty leśne prywatne

lasy publiczne Skarbu Państwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Myszyniecka Puszcza Zielona to tereny leśne zajmujące obszar o wielkości 5 600 ha,
stanowiący pozostałość kompleksu puszcz z dorzecza Narwi. 80% drzewostanu w tym
miejscu stanowią sosna i świerk. Na północy Myszyniecka Puszcza graniczy z Puszczą
Piską, a na południu z Puszczą Białą. Dodatkowo, kompleks leśny charakteryzuje się
takim składem gatunkowym jak: dąb, olcha, jesion, leszczyna, osika. Gospodarka rolnicza
oraz czyste tereny zielone wpływają także na występowanie dzikich zwierząt.
W okolicach gminy żyją zarówno zwierzyna płowa (jelenie, łosie, sarny), ssaki (zające,
bobry, dziki) oraz ptaki i owady. Należy zaznaczyć, że na terenie gminy, żyje jeden
z najpiękniejszych polskich ptaków – kraska. Jeszcze kilkanaście lat temu ptak ten
występował w znacznym obszarze kraju, jednak obecnie znaleźć go można tylko
w części zachodniej – głównie na Kurpiach7.
Dla rozwoju turystyki ważne są także tzw. „siedliska świeże”, które stanowią kompleksy
leśne, w którym dominuje drzewostan sosnowy w wieku pow. 40 lat. Zwiększają one
walory mikroklimatyczne i wizualne oraz są odporne na antropopresje. Siedliska
występują głównie w wyższych partiach sandrowych, w rejonie wsi Pełty, wzdłuż drogi
Myszyniec – Chorzele, w rejonie wsi Charciabałda i pomiędzy miejscowościami
Zawodzie i Wykrot.
7

http://www.myszyniec.pl/trasarowerowa/o-gminie.htm [data dostępu: 06.11.2015 r].
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Charakterystycznym elementem gminy Myszyniec są także rozległe obszary łąk
i pastwisk. Wśród nich należy wyróżnić przede wszystkim:
 Zbiorowiska grądów suchych – porastają gleby piaszczyste, w których dominuje
bliźniaczka psia trawka i szczotlicha siwa. Co więcej, w strefach leśnych tego typu
obszary zajmują wrzosowiska.
 Zbiorowiska świeżych i suchych łąk – porastają głównie doliny rzek i cieków,
gdzie dominują takie trawy jak: rajgras wyniosły, wiechlina zwyczajna
i kostrzewa czerwona z dużą ilością ziół.
 Zbiorowiska zmienno – wilgotnych łąk – obszary, gdzie dominują rośliny ziołowe,
rdesty, jaskry.
 Okresowo zalewane łąki – obszary tzw. grąd podmokłych i łąk bagiennych, które
występują w obniżeniach. Porośnięte są turzycami, sitowiem leśnym, rdestami.
WNIOSKI
1. Gmina Myszyniec stanowi region atrakcyjny przyrodniczo.
2. Stosunkowo duża lesistość regionu.
3. Duże walory środowiska naturalnego (bogata flora i fauna), które są atutem
gminy.
4. Możliwośc wykorzystania zbiorników wodnych do celów rekreacyjnych.
5. Brak uciązliwych dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi zakładów
przemysłowych.

2.1.4. Walory kulturowe
Na terenie gminy zlokalizowane są obiekty wpisane do ewidencji zabytków, co zwiększa
walory kulturowe regionu. Do rejestru zabytków wpisane zostały następujące obiekty
na obszarze miasta:
 Zespół kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej – neogotycki kościół
murowany, wybudowany w latach 1909 – 1922 w Myszyńcu. Stanowi
pięcionawowy halowy kościół z transeptem oraz fasadą dwuwieżową. W 2013 r.
kolegiata została podniesiona przez papieża Franciszka do godności Bazyliki
Mniejszej.
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 Dzwonnica – to najstarszy budynek w mieście Myszyniec, który powstał
w XVIII w. W jej przyziemi znajdują się barokowe rzeźby, pochodzące z okresu
budowania dzwonnicy. Obok nich znajdują się żelazne kuny, do których
przykuwani byli przestępcy. Budowla zbudowana została na planie prostokąta
i obecnie stanowi trzykondygnacyjną budowlę, którą warto zobaczyć (wpisano
do rejestru zabytków). Dzwonnica stanowi także historyczne i kulturowe dobra
materialne,

o które

należy

zabiegać

–

najstarsza

budowla

murowana

kurpiowszczyzny.
W gminie zlokalizowane są także drewniane chaty kurpiowskie, które pochodzą z końca
XIX i początku XX w. Stan techniczny obiektów jest bardzo zróżnicowany i uzależniony
od funkcji użytkowej obiektu. Większość obiektów jest jednak zagrożona samoistnym
zniszczeniem, co może spowodować utracenie pierwotnych wartości materialnych.
W całym regionie odnaleźć można kapliczki przydrożne i krzyże, które najczęściej
powstawały dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych. Poza tym, na terenie
gminy znajdują są 152 stanowiska archeologiczne.
W regionie zlokalizowane są także cmentarze i mogiły, które zostały wpisane
do ewidencji dóbr kultury:
 Cmentarz wojenny z 1945 r. – mogiła żołnierza francuskiego walczącego w Armii
Krajowej – Białusny Lasek.
 Cmentarz parafialny rzymsko – katolicki z 1795 r. z kwaterą prawosławną
w południowo – wschodniej części cmentarza – Myszyniec.
 Były cmentarz żydowski z początku XIX w. – Myszyniec.
 Pomnik powstańców z 1863 r – Myszyniec.
 Pomnik upamiętniający walki ze Szwedami – Myszyniec.
 Mogiła żołnierza niemieckiego poległego w 1944 r. – Olszyny.
 Mogiła wojenna żołnierza radzieckiego z 1944 – Wykrot.
W miejscowości Wykrot zbudowane zostało Sanktuarium Matki Bożej jako miejsce
upamiętniające objawienia Stefana Gwiazdy. Obecnie stanowi to miejsce sporu,
ponieważ objawienia nie zostały formalnie uznane przez Kościół. Przyjmuje się, że
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objawienia trwały od 1990-2002 r. Na miejscu objawień wybudowany został kościół pw.
Matki Bożej Miłosierdzia i klasztor, którego fundatorem był kanadyjski ksiądz8.
Kształtowanie tożsamości regionalnej i budowanie klimatu społecznej akceptacji dla
ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez kreowanie ośrodków budowania
tożsamości regionu Myszyniec jest także częścią planu zagospodarowania województwa
mazowieckiego. Podkreśla to, jak ważną częścią kultury są tereny kurpiowskie.
W regionie planuje się kultywowanie tradycji folklorystycznej.

WNIOSKI
1. Stosunkowo niewielka liczba zabytków na terenie gminy.
2. Unikalna zabudowa gminy, charakteryzująca się drewnianymi chatami
kurpiowskimi.
3. Kreowanie tożsamości regionalnej poprzez budowanie klimtu społecznej
akceptacji dla ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego.
4. Kultywwanie tradycji folklorystycznych.
5. Konieczność renowacji zabytków, znajdujących się na terenie gminy - niszczejące
zabytki miesjkie (w szczególności dzwonnica z XVIII w.).
6. Brak miejskiego muzeum, galerii, itp.
7. Brak lokalnego programu rewitalizacji.

2.1.5. Planowanie przestrzenne
Rozwijanie aktywności gminy na rynku inwestorskim wpływać może na wzrost popytu
na różnego rodzaju działalność wytwórczą i usługową, a zatem i na wzrost popytu
na tereny inwestycyjne. Tereny, które mogą być przedmiotem oferty na rynku
inwestorskim, to przede wszystkim tereny komunalne w zasobach gminy. Powiększenie
tych zasobów może nastąpić przez aktywną gospodarkę gruntami, bowiem przez
kolejne transakcje na rynku nieruchomości można doprowadzić do utworzenia
kompleksów gruntów komunalnych nadających się pod różnego rodzaju inwestycje,
realizowane zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Ważnym elementem przygotowania takich gruntów, jako oferty gminy, jest prowadzenie
http://www.myszyniec.pl/index.php/component/content/article/24-gmina/turystyka/153-miejscaktore-warto-zobaczyc-w-gminie-myszyniec
8
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własnej ewidencji gruntów, a także wyprzedzająca realizacja infrastruktury technicznej,
która może być wykorzystana do obsługi terenów występujących w ofertach. Realizacja
inwestycji na tych terenach stanie się z kolei źródłem dopływu środków do budżetu
gminy i zwiększenia możliwości realizacji zadań własnych gminy.
Stopień realizacji zadań dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej niezaprzeczalnie
wpływa na poziom życia mieszkańców. W sytuacji pozytywnej oceny mieszkańców
dotyczącej

działań

władz

gminy,

można

oczekiwać

zwiększonej

aktywności

i determinacji społeczności lokalnej w zakresie zagospodarowywania kolejnych terenów
miasta i gminy, którego właściwe kształtowanie jest również jednym z podstawowych
zadań własnych samorządu gminnego.
Kształtowanie zabudowy w wyznaczonych strefach i jednostkach strukturalnych oraz
zagospodarowanie przestrzenne na terenach systemów funkcjonalnych odbywać się
będzie przez konsekwentne działanie w następujących kierunkach:
 dostosowanie polityki planistycznej do przyjętych celów i kierunków rozwoju
zagospodarowania przestrzennego;
 kształtowanie ładu przestrzennego i przyjaznego mieszkańcom środowiska
zamieszkania

z uwzględnieniem

tożsamości

kulturowej

i zasad

estetyki

urbanistycznej i architektonicznej;
 racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem
zasad jego ochrony;
 ochrona obiektów i obszarów środowiska kulturowego i ich wykorzystanie jako
potencjału

przestrzennego

przy

zagospodarowywaniu

terenów

z nimi

sąsiadujących oraz kształtowaniu przestrzeni publicznych;
 poprawa jakości życia mieszkańców poprzez sukcesywną realizację zadań
własnych

gminy,

w szczególności

w zakresie

infrastruktury

technicznej

i społecznej;
 podniesienie atrakcyjności miasta dla pożądanych inwestycji i prowadzenie
aktywnej polityki ofertowej na rynku inwestorskim;
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 aktywna polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami niezbędnymi dla
realizacji

zadań

własnych

gminy

i działalności

ofertowej

dotyczącej

zagospodarowania przestrzennego;
 stworzenie korzystnego klimatu do rozwoju działalności gospodarczej;
 zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie mieszkalnictwa przez
wyprzedzające przygotowywanie terenów pod zabudowę i realizację uzbrojenia
technicznego;
 pomoc w rewaloryzacji i modernizacji istniejącej zabudowy wymagającej takich
zabiegów, w szczególności w zakresie modernizacji systemów ogrzewania
i stosowania odnawialnych źródeł energii;
 stworzenie

warunków

dla

poszerzenia

oferty

usług,

ze

szczególnym

uwzględnieniem usług w zakresie obsługi turystyki i wypoczynku;
 podejmowanie działań mających na celu przyspieszenie przebudowy systemu
komunikacyjnego

i budowy

obwodnicy

Myszyńca,

realizowanej

jako

ponadlokalny cel publiczny;
 budowa turystycznych ścieżek rowerowych i organizacja tras turystycznych.
WNIOSKI
1. Konieczność aktualizacji studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
2. Potrzeba opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy.
3. Poprawa estetyki, dostepności i jakosci przestrzeni publicznej (zwłaszcza
centrum, terenu dworca pks, tereny zieleni).
4. Miasto zwarte, spójne i zrównowazone.
5. Pogłębianie aspektu partycypacyjnego w planowaniu przestrzennym (konsultacje
społeczne, przejrzystość procedur)

2.2.Społeczeństwo
2.2.1. Demografia
Liczba ludności w gminie Myszyniec w 2014 r. wyniosła 10600 osób, co stanowi 12%
mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę
według płci. 51% mieszkańców stanowią mężczyźni, co oznacza, że współczynnik
feminizacji (określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. liczba
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kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) w gminie wyniósł 95 osób. w latach 2009 – 2014
liczba ludności zmieniła się tylko nieznacznie o 474 osoby. Należy także zaznaczyć, że
w 2014 r. urodziło się więcej mężczyzn (68) niż kobiet (57), a wskaźnik przyrostu
naturalnego, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem, wyniósł 48.
Rysunek 6 Liczba mieszkańców wg płci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Gęstość zaludnienia w Gminie Myszyniec jest podobna do wskaźnika całego powiatu
ostrołęckiego. Na koniec 2014 r. ludność według faktycznego miejsca zamieszkania
wyniosła 46 osób/km2. Jak wynika z poniższego rysunku, wskaźnik gęstości zaludnienia
nie jest wysoki, co wynika z dużych terenów leśnych zlokalizowanych w regionie.
W 2014 r. wskaźnik zmiany liczby ludności w stosunku do roku poprzedniego na 1000
mieszkańców zwiększył się o 2,4. Należy jednak zaznaczyć, że największy wzrost
nastąpił w 2010 r. (48,8 osób), a spadek w kolejnym roku, tj. 2011, kiedy to wskaźnik
wyniósł - 6,5 osób.
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Rysunek 7 Gęstość zaludnienia w Gminie Myszyniec
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Struktura mieszkańców została przedstawiona na poniższych rysunkach. Największą
grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym (67% społeczeństwa), tj. w wieku 15-64.
Różnica pomiędzy liczbą osób, które wchodzą na rynek pracy a liczbą osób wieku
poprodukcyjnym wynosi -3%. Nie jest to zjawiskiem pozytywnym, ze względu
na pojawiające się ryzyko braku naturalnego zastąpienia osób w wieku poprodukcyjnym
na rynku pracy w regionie. Należy także podkreślić, że w latach 2009 – 2014 spadek
liczby

mieszkańców

nastąpił

tylko

w grupie

osób

w wieku

poprodukcyjnym

(pow. 65 lat). W pozostałych grupach wiekowych odnotowano wzrost mieszkańców, tj.
551 w wieku produkcyjnym oraz 67 w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej).
Wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi dla poszczególnych grup:
 56,7 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym;
 70,1 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym;
 23,4 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Rysunek 8 Liczba mieszkańców wg grupy

Rysunek 9 Procentowy rozkład liczby mieszkańców wg grupy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Obszar gminy Myszyniec charakteryzuje się ujemnym saldem migracji wewnętrznych
na pobyt stały. W przypadku migracji zagranicznych, poziom ten różnił się w zależności
od roku. W roku 2011 zarejestrowano największy poziom migracji wewnętrznych,
podczas gdy w 2014 r. poziom ten wyniósł tylko -6 osób. W 2012 r. natomiast
zarejestrowano najwyższy wskaźnik salda migracji zagranicznych, który wyniósł +5
osób. Jak wynika z poniższej tabeli, w gminie Myszyniec saldo migracji utrzymuje się
na podobnym poziomie.
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Rysunek 10 Migracje gminne w ruchu wewnętrznym i zagraniczne
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

WNIOSKI
1. Równomierny podział ludności według płci.
2. Stosunkowo niski wskaźnik gęstości zaludnienia.
3. Dominacja mieszkańców w wieku produkcyjnym.
4. Odpływ ludności z terenów gminy.

2.2.2. Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców
W Gminie Myszyniec większą grupę mieszkańców stanowią mężczyźni. Natomiast
największą grupę, według funkcjonalnych grup wiekowych, stanowią kobiety pow. 65
roku życia (ponad dwa razy większą niż liczbę mężczyźni w tym wieku). Wśród
mężczyzn natomiast, największą grupą są osoby w wieku 25-34 lat. Najmniejszymi
grupami wiekowymi są kolejno: kobiety w wieku 13-15 lat. Należy zaznaczyć,
że w latach 2009-2014 struktura mieszkańców, wg grup wiekowych jest praktycznie
niezmienna. W całym analizowanym okresie, największą grupę stanowiły osoby
w wieku 25-34 lat (15% wszystkich mieszkańców) oraz 35-44 lat (14%-15%
mieszkańców).
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Rysunek 11 Liczba mieszkańców wg funkcjonalnych grup wiekowych oraz płci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Bank Danych Lokalnych nie dysponuje informacjami na temat wykształcenia
mieszkańców. Analizie można poddać dane pochodzące z Narodowego Spisu
Powszechnego, który został przeprowadzony w 2011 r. Jak wynika z poniższej tabeli,
największą grupę mieszkańców stanowią osoby z wykształceniem podstawowym
ukończonym (30%). 23% to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a 16%
z średnim zawodowym. Tylko ok. 10% mieszkańców posiada wykształcenie wyższe,
w tym 4 575 kobiet i 2539 mężczyzn. Poniżej przedstawiono porównanie poziomu
wykształcenia dla lat 2004 oraz 2011.
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Rysunek 12 Poziom wykształcenia
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Źródło: Narodowy Spis powszechny 20122 r. oraz http://www.polskawliczbach.pl/Myszyniec#edukacjai-szkolnictwo [data dostępu: 12.11.2015 r].

WNIOSKI
1. Największą grupę, wedlug funkcjonalnych grup wiekowych stanowią mężczyźni w
wieku 25-34 lat (15% wszystkich mieszkańców) oraz kobiety powyżej 65 roku życia.
2. Stosunkowo niskie wykształcenie mieszkańców gminy.
3. Największą grupę mieszkańców stanowią osoby z wykształceniem podstawowym
ukończonym (30%) - niekorzystna struktura zatrudnienia.
4. Tylko ok. 10% mieszkańców posiada wykształcenie wyższe.

2.2.3. Gospodarstwa domowe oraz źródła ich utrzymania
Ze względu na agregację danych dostępnych w ramach publikacji GUS, poniżej
przedstawione zostało zestawienie dot. źródeł utrzymania ludności w powiecie
ostrołęckim (wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.).
Największy udział osób przypadł na „utrzymywanych” (aż 37,7% ogółu ludności).
Drugie miejsce w zestawieniu przypadło na osoby zajmujące się pracą najemną poza
rolnictwem (21,37%). Niezarobkowe źródła (w tym emerytura) przypadła na źródło
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dochodu dla 16,1% mieszkańców powiatu, a 12,06% na pracę w rolnictwie. Pozostałe
źródła wyszczególnione w analizowanym zestawieniu uzyskały zdecydowanie niższe
wskaźniki udziału.
Rysunek 13 Ludność wg źródła utrzymania w powiecie ostrołęckim wg Narodowego Spisu Powszechnego
2011

utrzymywani

37,70%

praca najemna poza rolnictwem

21,37%

niezarobkowe źródło, emerytura

16,10%

praca w rolnictwie
niezarobkowe źródło, renta
nieustalone
pozostałe źródła
praca na rachunek własny poza rolnictwem lub
dochody z wynajmu

12,06%
4,07%
3,51%
2,93%
2,26%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W ramach uzupełnienia analizowanej kwestii, poniżej przedstawiono zestawienie dot.
dochodów rolniczych gospodarstw domowych. Dane te, w przeciwieństwie do
poprzednio analizowanych, dostępne są z poziomu gminy.
Z analizy danych wynika także, że rolnicze gospodarstwa domowe mają dochody
z różnych źródeł. Najwięcej osób utrzymuje się z dochodów z działalności rolniczej oraz
emerytury

i renty.

Z pozarolniczej

działalności

gospodarczej

utrzymuje

się

201 gospodarstw. Natomiast w przypadku dochodów z pracy najemnej, dochody
otrzymują 296 gospodarstwa. 154 gospodarstwa wykazały także, że posiadają dochody
z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą.
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Tabela 1 Dochody gospodarstw domowych

GOSPODARSTWA DOMOWE z DOCHODAMI z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
ogółem

1200

z dochodem z działalności rolniczej

1188

z dochodem z emerytury i renty

145

z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej

201

z dochodem z pracy najemnej

296

z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą

154

bez dochodów z działalności rolniczej

12

bez dochodów z emerytury i renty

1055

bez dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

999

bez dochodów z pracy najemnej

904

bez dochodów z innych niezarobkowych źródeł poza emerytura i rentą

1046

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

WNIOSKI
1. Największą grupę mieszkańców powiatu ostrolęckiego stanowią osoby
utrzymywane (37,50%).
2. Dochody rolniczych gospodarstw domowych pochodzą głównie z działalności
rolniczej.

2.2.4. Mieszkalnictwo
Liczba budynków mieszkalnych w gminie zwiększa się sukcesywnie od 2010 r
Na poniższym rysunku przedstawione zostały dane dotyczące budynków mieszkalnych
i mieszkalno – usługowych w gminie. 95% mieszkańców miast wyposażonych jest
w instalacje

wodociągowe,

86%

w łazienki

(urządzenia

kąpielowe,

prysznice

z odpływem wody), a 77,7% w centralne ogrzewanie. Nieco inaczej przestawia
się sytuacja we wsiach, gdzie znacznie mniejszy odsetek osób posiada mieszkania
wyposażone w instalacje 79,4% mieszkań charakteryzuje się dostępem do instalacji
wodociągowej, 70,7% posiada urządzenia kąpielowe lub prysznice z odpływem wody,
a tylko 51% centralne ogrzewanie. Należy jednak zaznaczyć, ze nastąpił znaczny postęp
w dostępie do instalacji, biorąc pod uwagę rok 2009.
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Rysunek 14 Budynki mieszkalne w gminie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Szczegółowe dane na temat liczby mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno –
sanitarne został przedstawiony poniżej. Jak widać, we wszystkich analizowanych
aspektach zwiększył się komfort życia mieszkańców w gminie. Największy wzrost
nastąpił w dostępie do ustępu spłukiwanego – o 23,4% w stosunku do roku 2009.
Wyposażenie mieszkań w łazienki zwiększyło się o 17,5%, w centralne ogrzewanie
o 14%, a instalację wodociągową o 12,7%. Mieszkalnictwo w miastach i na wsi rozwijało
się w podobnym tempie. Nieco większy dostęp do instalacji techiczno – sanitarnej
nastąpił jednak na obszarach wiejskich.
Rysunek 15 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno –
sanitarne

Rysunek 16 % udział budynków mieszkalnych
wyposażonych w instalacje techniczno – sanitarne
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100%
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centralne ogrzewanie

19%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.
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Zasoby mieszkaniowe w gminie zwiększyły się w ciągu lat 2009 – 2014 o ok. 7%.
Obecnie, szacuje się, że liczba mieszkań w gminie wynosi 2 792 (zmiana o 4,5%), a liczba
izb 11 467 (zmiana o 7%). Zmieniła się także powierzchnia użytkowa mieszkań o blisko
7% (wzrost o 16 141 m2). Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania
wynosi 84,9 m2. Oznacza to, że na jedną osobę przypada przeciętnie 22,2 m2.
Rysunek 17 Zasoby mieszkaniowe w gminie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Mieszkaniowy zasób budynków, należących do gminy Myszyniec obejmuje 24 budynki
o łącznej powierzchni 2 612 m2 (łącznie 53 lokale mieszkalne). Część z nich
przeznaczona jest do sprzedaży lub rozbiórki, jednak szczegółowe informacje na ten
temat zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.
Tabela 2 Mieszkaniowy zasób gminy Myszyniec

Lp.

1

2

Nazwa Adres

Budynek
komunalny
Cięćk 45
Budynek
komunalny
Krysiaki 29

Powierzchnia
użytkowa
lokali
mieszkalnych

143 m2

111

m2

Liczba lokali
mieszkalnych

Instalacja
wod.–kan.

Ogrzewanie

Stan techniczny

Uwagi

4

Ujęcie
własne,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o.

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

Przewidziany
do sprzedaży

3

Ujęcie
własne,
przydomowa
oczyszczalnia

Piece kaflowe

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

Przewidziany
do sprzedaży
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Lp.

Nazwa Adres

Powierzchnia
użytkowa
lokali
mieszkalnych

Liczba lokali
mieszkalnych

Instalacja
wod.–kan.

Ogrzewanie

1

100 m2

Stan techniczny

Uwagi

Wodociąg,
kanalizacja

Ogrzewanie
olejowe
(szkolne)

Bardzo dobry

Przewidziany
do
przekazania
na cele
szkolne

2

Wodociąg,
kanalizacja

Indywidualne
c.o.

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

141 m2

3

Wodociąg,
kanalizacja

Indywidualne
c.o.

Dobry

162 m2

3

Wodociąg,
kanalizacja

Indywidualne
c.o.

Dobry

89 m2

2

Wodociąg,
kanalizacja

Indywidualne
c.o., piece
kaflowe

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

104 m2

2

Wodociąg,
kanalizacja

piece kaflowe

Dobry

82 m2

1

Wodociąg,
kanalizacja

Indywidualne
c.o.

Dobry

222 m2

4

Wodociąg,
kanalizacja

Indywidualne
c.o.

Dobry

165 m2

4

Wodociąg,
kanalizacja

Ogrzewanie
olejowezbiorcze

Bardzo dobry

Budynek
Zespołu Szkół
w Myszyńcu
3

ul. dr
Pawłowskiego
4

78 m2

Budynek
komunalny
4

ul. Kolejowa
43a
Budynek
komunalny

5

6

7

ul. Kolejowa
43b
Budynek
komunalny
ul. Kolejowa 9
Budynek
komunalny
ul. Reymonta

8

9

Budynek
komunalny
ul. Dzieci
Polskich 3
Budynek
komunalny
ul. Dzieci
Polskich 7
Budynek
komunalny

10

ul. dr.
Pawłowskiego
13
Budynek
komunalny

11

ul. dr.
Pawłowskiego
15

Przewidziany
do zmiany
przeznaczeni
a
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Lp.

12

13

14

15

Nazwa Adres

Budynek
komunalny
Myszyniec
Stary105
Budynek
komunalny
Myszyniec –
Koryta 55
Budynek
świetlicy
wiejskiej
Niedźwiedź
Budynek
szkoły
podstawowej

Powierzchnia
użytkowa
lokali
mieszkalnych

Liczba lokali
mieszkalnych

16

17

18

19

20

Pełty 37
Budynek
komunalny
Wolkowe 1B
Budynek
komunalny
Wolkowe 1C
Budynek
komunalny
Wykrot 21
Budynek
komunalny

21

Wykrot 14

Stan techniczny

Uwagi

Przewidziany
do
przeznaczeni
a na cele
administracyj
ne

Wodociąg,
kanalizacja

Ogrzewanie
olejowe
(szkolne)

Bardzo dobry

2

Ujęcie
własne,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o., piece
kaflowe

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

2

Ujęcie
własne,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o., piece
kaflowe

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

4

Ujęcie
własne,
przydomowa
oczyszczalnia

Instalacja
zbiorcza c.o.

Bardzo dobry

3

Ujęcie
własne,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o., piece
kaflowe

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

104 m2

2

Wodociąg,
przydomowa
oczyszczalnia

piece kaflowe

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

82 m2

1

Wodociąg,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o.

Dobry

97 m2

2

Wodociąg,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o.

Dobry

82 m2

1

Wodociąg,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o.

Dobry

Przeznaczony
do sprzedaży

54 m2

1

Wodociąg,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o.

Dostateczny

Przeznaczony
do sprzedaży

130

m2

16 m2

212

m2

108 m2

Wykrot 21
Budynek
komunalny

Ogrzewanie

1

50 m2

Olszyny 79
Budynek byłej
szkoły

Instalacja
wod.–kan.
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Lp.

22

23

Nazwa Adres

Budynek
komunalny
Zalesie 99
Budynek
komunalny

Powierzchnia
użytkowa
lokali
mieszkalnych

Liczba lokali
mieszkalnych

Instalacja
wod.–kan.

Ogrzewanie

Stan techniczny

Uwagi

104 m2

2

Wodociąg,
przydomowa
oczyszczalnia

piece kaflowe

Nie nadaje się
do
zamieszkania

Przeznaczony
do rozbiórki

2

Ujęcie
własne,
przydomowa
oczyszczalnia

piece kaflowe

Budynek
wymaga
remontu
kapitalnego

72 m2

1

Ujęcie
własne,
przydomowa
oczyszczalnia

Indywidualne
c.o.

Bardzo dobry

2 612 m2

53

-

-

-

104 m2

Zdunek 31

24

Budynek
szkoły
podstawowej
Białusny Lasek
Razem

Źródło: Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Myszyniec na lata 2012-2016

Zmniejszają się także kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz ich liczba.
W zasobie gminnym wypłaconych zostało 16 dodatków mieszkaniowych o łącznej
kwocie 1682 zł. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w zasobach prywatnych – aż
812 dodatków mieszkaniowych w kwocie 99058 zł. Szczegółowe dane zostały
przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 3 Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych

2009

2010

2011

2012

2013

OGÓŁEM
liczba

szt.

kwota

zł

1484

1219

1107

950

828

131137

127729

120717

113931

100740

W ZASOBIE GMINNYM
liczba

szt.

kwota

zł

117

113

131

117

16

13341

14485

15860

15303

1682

W ZASOBIE PRYWATNYM
liczba

szt.

kwota

zł

1367

1106

976

833

812

117796

113244

104857

98628

99058

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.
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W kolejnych latach planowane są remonty budynków komunalnych oraz ich sprzedaż
lub rozbiórka. W gminie przyjęta została zasada samofinansowania się gospodarki
mieszkaniowej w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy. Utrzymanie
budynków

na

poziomie

zapewniającym

prawidłowe

ich

funkcjonowanie

i zabezpieczającym przed pogarszaniem ich stanu technicznego, wymagają większych
nakładów finansowych niż przychody wynikające z czynszów.
WNIOSKI
1. Wzrost liczby budynków mieszkalnych w gminie.
2. Wysoki odsetek mieszkańców wyposażonych w instalacje wodociągowe.
3. Zwiększający się komfort życia mieszkańców.
4. Wzrost zasobów mieszkaniowych w gminie (ok. 7% w latach 2009-2014).
5. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje 24 budynki o łącznej powierzchni 612 m2.
6. Spadek liczby oraz kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych.
7. Uwzględnenie remontów, sprzedaży lub rozbiórki budynków komunalnych ze
względu na ich wiek w kolejnych latach.
8. Budownictwo socjalne

2.2.5. Struktura zatrudnienia i rynek pracy
Analizując strukturę zatrudnienia w gminie Myszyniec, dostępne są tylko informacje
dotyczące podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób,
nie uwzględniając pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
W znacznym stopniu może to wpływać na kształt rynku pracy. Liczba osób pracujących
w gminie spadła nieznacznie od 2009 r. W przypadku grupy mężczyzn, liczba osób
pracujących zmniejszyła się o 8%. W przypadku kobiet, liczba osób pracujących
w 2009 r jest równa liczbie z roku 2014. Największe wahania na rynku pracy nastąpiły
w latach 2013-2014, kiedy to wskaźnik spadł o ok. 7%. Spowodowało to zmniejszenie
się liczby osób pracujących na 1000 ludności. Należy jednak zaznaczyć, że wskaźnik ten
nie bierze pod uwagę pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach fundacjach
i związkach, ani podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
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Rysunek 18 Pracujący według innego podziału niż PKD
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W samym Myszyńcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło w latach
2009-2013 o 425 zł i obecnie wynosi 3 249 zł. W relacji do średniej krajowej wynosi
natomiast 83,8%. Pomimo wzrostu wynagrodzenia w regionie zmniejszył się jego udział
w relacji do średniej krajowej. Oznacza to, że wynagrodzenia w regionie rosną wolniej
niż zarobki w pozostałych miastach.
Rysunek 19 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.polskawliczbach.pl/Myszyniec#przeciętnemiesięczne-wynagrodzenie [data dostępu: 14.11.2015 r].
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WNIOSKI
1. Spadek liczby osób pracujących w gminie w stosunku do roku 2009.
2. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w samym Myszyńcu.
3. Pomimo wzrostu wynagrodzenia, zmniejsza się jego udział w relacji do średniej
krajowej.

2.2.6. Bezrobocie
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych zwiększyła się od 2009 r. o ok. 23%. Ich
udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,7%. Biorąc pod uwagę liczbę
bezrobotnych pod względem płci, większą grupę osób zarejestrowanych stanowią
kobiety (blisko 57%).
Rysunek 20 Liczba osób bezrobotnych w gminie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

2.3.Gospodarka
2.3.1. Rolnictwo
Gmina Myszyniec charakteryzuje się mało korzystnymi warunkami glebowymi dla
produkcji rolniczej. Najlepsze gleby zlokalizowane są w okolicach wsi Wolkowe oraz
Wykrot, które zaliczane są do 4 kompleksu żytniego, bardzo dobrego, o gruntach ornych
w IIIb klasie bonitacyjnej. Tereny te pozwalają na korzystną produkcję rolną bez
ograniczeń, dla wszystkich kierunków upraw (także warzywnictwa i w mniejszym
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stopniu sadownictwa). W okolicach wskazanych wsi znajdują się także gleby należące
do 5 kompleksu żytniego, tzw. dobrego (IVb klasy bonitacyjnej). Są to gleby średnio
korzystne do produkcji rolnej, jednak istnieje możliwość upraw warzywniczych
i sadowniczych z uwzględnieniem doboru gatunków roślin. Znaczną część gminy
stanowią gleby brunatne w 6 kompleksie żytnim słabym, które zaliczane są do V i IVb
klasy bonitacyjnej. Ich przydatność rolnicza pozwala tylko na uprawę żyta i ziemniaków.
Największą powierzchnie zajmują gleby słabe brunatne, 7 kompleksu żytniołubinowego,
o gruntach ornych VI klasy bonitacyjnej. Tereny te są rozporoszone w całej gminie
i są niekorzystne dla rozwoju rolnictwa w regionie.
Najnowsze dane, dotyczące powszechnych spisów rolnych, pochodzą z roku 2010.
Jednak ze względu na brak innych informacji, zostaną one przeanalizowane
w niniejszym

opracowaniu.

W

gminie

Myszyniec

zlokalizowanych

jest

1200

gospodarstw rolnych, z których 99% prowadzi działalność rolniczą. Największą część
stanowią gospodarstwa, które posiadają 5 – 10 ha użytków rolnych. Tylko
21 podmiotów posiada gospodarstwa małe – do 1 ha. Użytków rolnych od 1-5 ha jest
16%, a powyżej 15 ha 27%. Na poniższym rysunku przedstawiony został procentowy
udział poszczególnych gospodarstw domowych.
Rysunek 21 Gospodarstwa rolne

2%
27%

16%

do 1 ha włącznie
1 - 5 ha
5 - 10 ha

28%

10 -15 ha
powyżej 15 ha

27%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Średnia powierzchnia ogółem użytków rolnych i użytków rolnych w dobrej kulturze,
została przedstawiona w poniższej tabeli. Wyróżnione zostały zarówno gospodarstwa
prowadzące

działalność

rolniczą,

jak

i gospodarstwa

indywidualne.

Średnia

34 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016 - 2026
powierzchnia gruntów ogółem wynosi blisko 15 ha. w przypadku gospodarstw
indywidualnych, średnia powierzchnia wyniosła 14,44 ha.
Rysunek 22 Średnia powierzchnia ogółem, użytków rolnych ogółem i użytków rolnych w dobrej kulturze

GOSPODARSTWA ROLNE OGÓŁEM
grunty ogółem

ha

14,78

użytki rolne ogółem

ha

12,04

użytki rolne w dobrej kulturze

ha

11,85

GOSPODARSTWA PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ
grunty ogółem

ha

14,9

użytki rolne ogółem

ha

12,14

użytki rolne w dobrej kulturze

ha

11,96

grunty ogółem

ha

14,44

użytki rolne ogółem

ha

12,03

GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

użytki rolne w dobrej kulturze
ha
11,83
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
ROLNICZĄ
grunty ogółem
ha
14,55
użytki rolne ogółem

ha

12,13

użytki rolne w dobrej kulturze

ha

11,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Liczba gospodarstw rolnych, według użytkowania, wynosi 1999 gruntów o łącznej
powierzchni 17732,30 ha. Powierzchnię użytków rolnych ogółem stanowią: użytki rolne
utrzymywane zgodnie z normami, spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm, na które składają się: łąki
trwałe, pastwiska trwałe, uprawy trwałe, w tym sady, ogrody przydomowe, zasiewy,
grunty ugorowane, użytki rolne pozostałe.
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Tabela 4 Użytkowanie gruntów

grunty ogółem

gospodarstwa rolne
gospodarstwa
ogółem
indywidualne
powierzchnia
powierzchnia
liczba
liczba
(ha)
(ha)
1199
17732,3 1198
17312,59

użytki rolne ogółem

1197

14452,4

1196

14419,37

użytki rolne w dobrej kulturze

1182

14216,42

1181

14183,39

pod zasiewami
grunty ugorowane łącznie z nawozami
zielonymi
uprawy trwałe

849

2484,31

849

2484,31

53

71,13

53

71,13

28

10,42

28

10,42

sady ogółem

28

10,42

28

10,42

ogrody przydomowe

0

0

0

0

łąki trwałe

1141

6788,56

1140

6782,53

pastwiska trwałe

1023

4858,84

1022

4831,84

pozostałe użytki rolne

121

235,97

121

235,97

lasy i grunty leśne

893

1993,71

893

1993,71

pozostałe grunty

1133

1286,19

1132

899,51

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Biorąc pod uwagę gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów, blisko
70% stanowi uprawa zbóż. Na terenie gminy żadne gospodarstwo nie zajmuje się
uprawami przemysłowymi, burakami cukrowymi, ani strączkowymi jadalnymi
na ziarno. Natomiast osiem gospodarstw rolnych zajmuje się warzywami gruntowymi.
Powierzchnia zasiewów według rodzajów ogółem wynosi 2 484,31 ha. Największa część
stanowią gospodarstwa uprawiające zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi
oraz żyto.
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Tabela 6 Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa

GOSPODARSTWA ROLNE OGÓŁEM (ha)

Tabela 5 Gospodarstwa z uprawą wg
rodzaju

GOSPODARSTWA ROLNE
OGÓŁEM
ogółem
849
zboża razem
zboża podstawowe
z mieszankami
zbożowymi
ziemniaki

571
542
406

uprawy przemysłowe

0

buraki cukrowe

0

strączkowe jadalne na
ziarno razem
warzywa gruntowe

ogółem

2484,31

zboża razem

1088,53

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

976,04

pszenica ozima

16,32

pszenica jara

3,83

żyto

627,87

jęczmień ozimy

2,22

jęczmień jary

10,78

owies

59,06

pszenżyto ozime

92,28

pszenżyto jare

34,7

mieszanki zbożowe ozime

8,89

mieszanki zbożowe jare

120,09

0

kukurydza na ziarno

61,51

8

ziemniaki

94,93

uprawy przemysłowe

0

buraki cukrowe

0

strączkowe jadalne na ziarno razem

0

warzywa gruntowe

1,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W Gminie Myszyniec znajduje się 955 gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta
gospodarskie. Łącznie we wszystkich gospodarstwach znajduje się blisko 14 tys. sztuk
pogłowia zwierząt dużych. 95% wszystkich zwierząt stanowią zwierzęta gospodarskie.
Największa grupa gospodarstw rolnych posiada bydło oraz drób. Tylko 11 gospodarstw
utrzymuje trzodę chlewną lochy a 78 konie. w sztukach najwięcej utrzymuje się drobiu
(ponad 21 tys.) oraz bydła (15,5 tys.). w regionie znajduje się także 162 koni
hodowlanych.
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Tabela 7 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób)

LICZBA GOSPODARSTW

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

bydło razem

909

15585

bydło krowy

879

10075

trzoda chlewna razem

63

183

trzoda chlewna lochy

11

14

konie

78

162

drób ogółem razem

242

21112

drób ogółem drób kurzy

231

20315

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Powszechny spis rolny obejmuje także liczbę ciągników rolniczych w Gminie Myszyniec.
Badaniem zostały objęte ciągniki oraz wybrane maszyny i urządzenia użytkowane
w gospodarstwach rolnych do prac związanych z działalnością rolniczą w ciągu 12 –
miesięcy poprzedzających badanie. Spisany został także sprzęt własny (stanowiący
wyłączną własność użytkownika gospodarstwa lub członka jego gospodarstwa
domowego), jak i wspólny (będący własnością kilku rolników i użytkowany przez więcej
niż jedno gospodarstwo). Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze należące do kilku
rolników spisane zostały u tego rolnika, gdzie znajdowały się w dniu 30 czerwca 2010 r.
Sprzęt, który był niesprawny dłużej niż rok lub który został przeznaczony do kasacji, nie
został spisany w tym badaniu. Jak wynika z badania, w gminie znajdują się 875
gospodarstwa, które posiadają ciągniki a ich łączna liczna wynos 1237 sztuk.
Tabela 8 Ciągniki rolnicze

GOSPODARSTWA ROLNE OGÓŁEM
gospodarstwa rolne posiadające ciągniki

875

ciągniki w gospodarstwach rolnych

1237

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

WNIOSKI
1. Rolniczy charakter regionu.
2. Mało korzystne warunki glebowe dla produkcji rolniczej.
3. Bardzo wysoki odsetek gospodarstw rolnych, prowadzących działalność rolniczą.
4. Duży odsetek gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
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2.3.2. Przedsiębiorczość
W Gminie Myszyniec zlokalizowana jest coraz większa liczba przedsiębiorstw. 96%
podmiotów to mikro przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 9 pracowników. Na terenie
gminy funkcjonują także podmioty małe (ok. 3%), zatrudniające do 49 pracowników
oraz średnie przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest od 50-249 osób. Należy
zaznaczyć, że w regionie nie ma przedsiębiorstw większych, co znacznie ogranicza
możliwości rozwoju przedsiębiorczości. 55% przedsiębiorstw znajduje się na terenie
miasta Myszyniec. Tylko 5% podmiotów to przedsiębiorstwa sektora publicznego,
pozostałą część stanowią firmy sektora prywatnego.
Rysunek 23 Liczba podmiotów wg klas wielkości

700
600
500
400
300
200
100
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

50-249

2

2

2

3

3

3

10-49

28

29

27

24

19

20

0-9

461

505

496

524

561

614

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Najmniejszą część przedsiębiorstw stanowią firmy z obszaru rolnictwa, leśnictwa,
łowiectwa i rybactwa. W analizowanym okresie liczba przedsiębiorstw zmniejszyła
się o 18 podmiotów. Tendencję rosnącą można zauważyć w pozostałych grupach
wg rodzajów działalności. Liczba firm w gminie Myszyniec z grupy przemysł
i budownictwo zwiększyła się o ponad 50%, co świadczy o dynamicznym rozwoju
rynku. Podobnie rozwija się działalność w grupie, do której zaklasyfikowano wszystkie
pozostałe przedsiębiorstwa. Jak wynika z poniższego rysunku, ich liczba zwiększyła się
o blisko 30% w stosunku do roku 2009. W 2014 r. 601 podmiotów wpisanych
do rejestru REGON przypadało na 10 tys. ludności w całej gminie Myszyniec.
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Rysunek 24 Liczba podmiotów gospodarczych wg grup rodzajów działalności
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300

433

360

200
100
0

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

przemysł i budownictwo

pozostała działalność
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane z roku 2009 oraz 2014 na temat liczby
przedsiębiorstw wg sekcji i działów PKD. Obecnie najwięcej podmiotów funkcjonuje
w sekcjach:
 G tj. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle;


F tj. budownictwo (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz specjalistyczne);



C tj. przetwórstwo przemysłowe (produkcja artykułów spożywczych, napojów,
wyrobów tytoniowych, tekstylnych, odzieży, skór i wyrobów ze skóry, wyrobów
z drewna, papieru, chemikaliów, podstawowych substancji farmaceutycznych
oraz leków, wyrobów z gumy, metali, itd.; poligrafia i reprodukcja zapisanych
nośników; wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej).

Spadek liczby przedsiębiorstw na rynku nastąpił tylko w trzech grupach. Sytuacja
dotyczy przede wszystkim sekcji A tj. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.
Niewielki

spadek

nastąpił

także

w grupach

K

(tj.

działalność

finansowa

i ubezpieczeniowa. oraz i (tj. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi).
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Tabela 9 Liczba podmiotów wg sekcji i działów PKD

PKD
Lata

Myszyniec - miasto
2009

2014

Myszyniec - obszar
wiejski
2009

2014

Gmina Myszyniec
2009

2014

A

9

5

30

16

39

21

B

0

0

0

0

0

0

C

23

39

22

30

45

69

D

0

0

0

0

0

0

E

1

1

0

1

1

2

F

31

39

38

73

69

112

G

117

126

73

82

190

208

H

14

26

5

9

19

35

I

9

7

6

7

15

14

J

1

5

0

2

1

7

K

8

7

4

2

12

9

L

1

2

0

0

1

2

M

11

15

1

7

12

22

N

0

7

2

5

2

12

O

3

3

5

5

8

8

P

15

18

13

23

28

41

Q

8

12

2

5

10

17

R

5

10

1

1

6

11

SiT

21

30

12

17

33

47

U

0

0

0

0

0

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Pozostałe wskaźniki należy podzielić na:
 udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora medycznego w liczbie nowo
zarejestrowanych podmiotów ogółem w 2014 r. – 1,90%;
 udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo
zarejestrowanych podmiotów ogółem w 2014 r. – 2,86%;
 udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora przetwórstwa rolno –
spożywczego w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem – 0%.
Jak wynika z raportu Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej,
liczba podmiotów gospodarczych w gminie systematycznie zwiększa się. W 2013 r.
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aktywnie działały 294 przedsiębiorstwa, a w 2015 r. już 411 podmiotów (64 podmioty
zawieszone oraz 249 działalności wykreślone).
Tabela 10 Liczba wpisów działalności gospodarczej

2013

2014

2015

działalności zawieszone

41

57

64

działalności aktywne

294

343

411

działalności wykreślone

209

242

249

Źródło: Raport CEIDG za lata 2013-2015.

Miejskie targowisko
W Myszyńcu funkcjonuje miejskie targowisko, które zlokalizowane jest przy ulicy
Reymonta. Prowadzane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu
Targowisko czynne jest:
 od godziny 5.00 do 13.00;
 w dni targowe w każdy czwartek tygodnia, a w przypadku święta w dzień
poprzedzający;
 w

dni

jarmarków

odbywających

się

zwyczajowo

w najbliższą

środę,

po następujących świętach:
 po Święcie Trzech Króli;
 po Święcie Matki Boskiej Otwornej – nie odbywa się w tygodniu poprzedzającym
Święta

Wielkanocne

i następującym

po

nich

praktycznie

po

Niedzieli

Przewodniej;
 po Święcie Trójcy praktycznie po Święcie Bożego Ciała;
 po Święcie Matki Boskiej Zielnej;
 po Świętym Michale;
 po Świętym Marcinie.

Tereny preferowane do zabudowy związanej z aktywnością gospodarczą
na terenie miasta i gminy Myszyniec.
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1. Na terenie miasta Myszyniec tereny preferowane pod działalność gospodarczą –
inwestycyjną znajdują się wzdłuż ul. 23 – go Stycznia oraz ul. Targowej gdzie
znajdują się już obecne zakłady produkcyjne lub prowadzona jest działalność
gospodarcza oraz znajduje się targowica miejska. Nowe tereny planowane pod
usługi,

inwestycję

lub

lokalizację

zakładów

produkcyjnych

planuje

się zlokalizować wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 645 w kierunku Łomży.
Dodatkowo, atrakcyjnymi terenami pod zabudowę handlowo – usługową są
tereny położone wzdłuż drogi krajowej nr 53 w kierunku Ostrołęki, gdzie
sukcesywnie powstaje nowa zabudowa z usługami i handlem.
2. Na terenie gminy Myszyniec uchwalone zostały dwa miejscowe plany
zagospodarowania z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno – handlowo usługową. Pierwszy teren zlokalizowany jest po lewej stronie wzdłuż drogi
krajowe nr 53, prowadzącej w kierunku Olsztyna w miejscowości Myszyniec
Stary. Drugi znajduje się też przy drodze krajowej nr 53 prowadzącej w kierunku
Ostrołęki przed miejscowością Wydmusy.
WNIOSKI
1. Rosnąca liczba przedsiębiorstw w gminie - bardzo duży odsetek mikro
przedsiębiorstw, które zatrudniają do 9 pracowników.
3. Najwięcej podmiotów funkcjonuje w sekcjach handlu hurtowego i detalicznego,
budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego.
3. W gminie funkcjonowało 411 podmiotów, według raportu Centralnej Ewidencji i
Informacji o działalności gospodarczej, co świadczy o rozwoju regionu.
4. Wymagający inwestycji stan techniczny i wizualny miejskiego targowiska.
5. Stosunkowo małe obszary nadące się do działalności gospodarczej (produkcja,
magazyny - konieczność zwiększenia zasobów w tym zakresie.
6. Konieczność zainteresowania nowych nowych inwestorów działalnością na
terenie miasta i gminy.
7. Tworzenie miejskiego zasobu gruntów na cele inwestycyjne oraz sukcesywne ich
przygotowywanie do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
8. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. rozpowszechniania
informacji o możliwościach inwestycyjnych gminy.
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2.4.Infrastruktura techniczna
2.4.1. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna
System i układ dróg publicznych w gminie stanowi szkielet funkcjonalny gminy.
W Myszyńcu przecinają się takie szlaki komunikacyjne jak: Warszawa, Ostrołęka,
Szczytno, Olszty, Łomża, Łyse i Chorzele oraz Przasnysz. Przez Gminę przebiegają:
1. Droga krajowa nr 53 o łącznej długości 16 km – łączy Warmię i Mazury
z Mazowszem;
2. Drogi wojewódzkie o łącznej długości 12 km:
 nr 645 – Łomża – Myszyniec;
 nr 614 – Chorzele – Myszyniec.
3. Drogi powiatowe o łącznej długości 86,9 km:
 nr 2504 w – Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki, Dudy Puszczańskie;
 nr 2505 w – Myszyniec – Pełty – gr. Województwa;
 nr 2506 w – Droga wojewódzka nr 614 – Świdwiborek – Pełty;
 nr 2507 w – Czarnia – Cyk – Pełty;
 nr 2508 w – Czarnia – Białusny Lasek;
 nr 2510 w – Czarnia – Surowe;
 nr 2513 w – Droga wojewódzka nr 614 – Charcibałda – Zdunek – Zalesie;
 nr 2514 w – Myszyniec – Zdunek – Bartniki;
 nr 2515 w – Myszyniec – Wykrot – Lipniki;
 nr 2516 w – Kadzidło – Wykrot – Krysiaki;
 nr 2586 w – droga krajowa – nr 53 – Wolkowe.
4. Drogi gminne o łącznej długości 75,871 km – pozostałe drogi wiejskie, które
tworzą sieć dróg zarządzanych przez gminę.
5. Drogi wewnętrzne o łącznej długości ok. 140 km.
W poniższej tabeli zaprezentowano wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe
i gminne w latach 2012-2014. Największe wydatki ponoszone są na inwestycje w drogi
publiczne powiatowe i gminne. Największych inwestycji dokonano w 2014 r., kiedy
łączna wartość wszystkich projektów wyniosła ponad 7 mln zł.
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Tabela 11 Wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (w zł)

Drogi publiczne
krajowe
Drogi publiczne
wojewódzkie
Drogi publiczne
powiatowe
Drogi publiczne
gminne
Razem

2012

2013

2014

1 686,27

3 586,8

3 784

0

224,17

193,54

4 416,22

7 572,32

3 358 953,53

1 059 117,07

638 360,85

3 672 633,82

1 065 219,56

649 744,14

7 035 564,89

Źródło: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Myszyniec za lata 2012,2013, 2014, dokumenty
wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Władze

gminy

podejmują

szereg

inwestycji

w celu

zwiększenia

dostępności

komunikacyjnej regionu. Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły w 2015 r.
ogółem 3 706 370,85 zł, w tym na:
 modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe i - 178,00 zł;
 przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysiaki - 11.955,60 zł;
 rozbudowę drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę) 3.208.207,16 zł;
 zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci
Polskich w Myszyńcu - 344.772,55 zł;
 budowę zjazdu publicznego z ulicy Stacha Konwy w Myszyńcu na dz. o nr ew.
920/4 - 25.422,29 zł;
 rozbudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec
- 64.882,50;
 przebudowę ul. Nadrzecznej i Mazurskiej w Myszyńcu - 1.722,00 zł;
 przebudowę ul. Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - 2.490,75 zł;
 budowę ulic Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w Myszyńcu 45.264,00 zł;
 przebudowę drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy 1.476,00 zł.
Infrastruktura komunikacyjna to także długość ścieżek rowerowych, które znajdują się
w regionie. W Gminie Myszyniec ich długość zwiększa się od 2009 r, kiedy to nie
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inwestowano w rozbudowę tego typu infrastruktury. Na koniec 2014 r. w całej Gminie
zlokalizowanych było 4,1 km. Na 10 tys. ludności przypada blisko 4 km ścieżek
rowerowych.
Tabela 12 Długość ścieżek rowerowych w Gminie Myszyniec

ścieżki rowerowe ogółem

Jednostka
miary
km

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

0

0

0,4

4,1

będących pod zarządem starostwa
będących pod zarządem urzędu
marszałkowskiego
ścieżki rowerowe na 10 tys. km2

km

-

-

-

-

0

3,7

km

-

-

-

-

0,4

0,4

km

-

-

0

0

ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności

km

-

-

0

0

17,5 179,8
0,4

3,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Stan techniczny sieci drogowej nie odpowiada wymaganym standardom. Dotyczy
to zwłaszcza sytuacji, gdzie ruch kołowy, osobowy i ciężarowy zwiększa się Oznacza
to, że należy prowadzić prace mające na celu poprawienie stanu nawierzchni, szerokości
i wyprofilowania pasów drogowych. Zagrożenie stanowi głównie droga krajowa nr 53,
która przebiega przez wsie Wydmusy, Myszyniec Stary oraz centrum Myszyńca.
Powoduje to konieczność budowy obwodnicy Myszyńca oraz remontu i zwiększenia
jakości dróg gminnych i wewnętrznych w celu:
 podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 połączenia dróg gminnych i wewnętrznych z siecią dróg wyższej kategorii
(powiatowe, wojewódzkie, krajowe), tworząc spójną sieć dróg publicznych
na obszarze gminy Myszyniec i powiatu Ostrołęckiego;
 poprawy dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej.
Dostępność potencjałowa
Dostępność potencjałowa określa możliwości zajścia interakcji między miejscami
w przestrzeni na podstawie ich cech społeczno – ekonomicznych i wzajemnych
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odległości. Jej zaletą jest zdolność do syntetycznej oceny miejsc w kontekście całości
systemu transportowego9.
Rysunek 25 przedstawia rozkład dostępności potencjałowej w 2010 r.. Z analizy wynika,
że wskaźnik dostępności jest bardzo zróżnicowany dla całego województwa
mazowieckiego. Najlepiej rozwiniętymi regionami były miasto stołeczne Warszawa oraz
południowo zachodnie regiony województwa.

W przypadku gminy Myszyniec

dostępność potencjałowa oceniona została jako niska. Podobnie przedstawia się
dostępność w podziale na podsieć drogową (zob. Rysunek 26).
Rysunek 25 Rozkład dostępności potencjałowej
w 2010 r.

Rysunek 26 Dostępność w podziale na podsieć
drogową w 2010 r.

Źródło: http://www.igipz.pan.pl/accessibility/pl/mapy.html [data dostępu: 14.11.2015 r].

Średnia dostępność powiatów w 2015 r. znacznie różni się od wcześniejszych symulacji.
Jak widać na rys. Rysunek 27, zwiększa się dostępność północnych regionów
województwa. Natomiast średnia dostępność powiatowego węzła transportowego

Dostępność transportowa, http://www.igipz.pan.pl/accessibility/pl/6.html [data dostępu: 14.11.2015
r].
9
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w podziale na dostępność drogową zwiększyła się o 13%, co świadczy o dynamicznym
rozwoju regionu. Dzięki prowadzonym działaniom może zwiększyć się także dostępność
komunikacyjna takich regionów jak gmina Myszyniec.
Rysunek 27 Rozkład dostępności potencjałowej
w 2015 r.

Rysunek 28 Dostępność w podziale na podsieć
drogową w 2015 r.

Źródło: http://www.igipz.pan.pl/accessibility/pl/mapy.html [data dostępu: 14.11.2015 r].

WNIOSKI
1. Przecięcie głównych szlaków komunikacyjnych w Myszyńcu.
2. Wzrost wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę drogową.
3. Konieczność zwiększenia jakości dróg gminnych i innych będących w dyspozycji
gminy.
4. Stosunkowo niska dostępność potencjałowa gminy.
5. Konieczność nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę drogową (duży odsetek
dróg o nawierzchni gruntowej), jej budowy, przebudowy i modernizacji.
6. Budowa obwodnicy jako konieczny element inwestycji w zakresie dróg.
7. Budowa i modernizacja ulic chodników, parkingów, stworzenie systemu
informacji przestrzennej, modernizacja oświetlenia.
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2.4.2. Gospodarka wodno-ściekowa
Długość czynnej sieci rozdzielczej zwiększyła się blisko o 100 km w latach 2009-2014.
w 2014 r. W gminie dokonano już ponad 2000 przyłączeń do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania. Szczegółowe dane zostały przedstawione na rys. Rysunek
29. Nadal niewiele ponad 60% mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowej. Zużycie
wody w gospodarstwach domowych ogółem wynosi blisko 25 m3/rok na jednego
mieszkańca.
Rysunek 29 Urządzenia
Myszyniec - wodociągi

sieciowe

300

w Gminie

2500

Rysunek 30 Urządzenia sieciowe w Gminie Myszyniec
- kanalizacja
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35
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długość czynnej sieci kanalizacyjnej (w km)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Rysunek 30 przedstawia długość czynnej sieci kanalizacyjnej oraz liczbę przyłączeń
prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Obecna długość
siei kanalizacyjnej nie zmienia się. Została osiągnięta w 2012r. poprzez kanalizowanie
przewidzianej do skanalizowania podmiejskich miejscowości, takich jak Koryta i część
Myszyńca Starego (zob. Tabela 13).
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Tabela 13 Urządzenia sieciowe w latach 2009 – 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014
WODOCIĄGI
ludność korzystająca z sieci wodociągowej
osoba 5838 6197 6152 6202 6538
zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1
m3
19,2 18,1 20,8 20,6 21,5
mieszkańca
zużycie wody w gospodarstwach domowych w miastach
m3
34,1
33 38,3 37,3 36,4
na 1 mieszkańca
zużycie wody w gospodarstwach domowych na wsi na 1
m3
13 11,8 13,4 13,6 15,3
mieszkańca
KANALIZACJA
ścieki odprowadzone

dam3 108,8

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

116

90

87

99

;
24,9
33,5
21

107

osoba 2761 2788 3040 3696 3749 3764

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Na obszarze gminy zlokalizowane jest jedno ujęcie wody w Wykrocie. Wokół ujęć wody
obowiązują dziesięciometrowe strefy ochrony bezpośredniej. Oznacza to, że:
 Na terenach ochrony bezpośredniej, tzn.10 m od ujęcia wody, zabronione jest
użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.
 Ustalanie warunków ochrony wód przed zanieczyszczeniem w opracowaniach
planistycznych i decyzjach administracyjnych.
 Obowiązek projektowania i realizacji szczelnych zbiorników bezodpływowych do
czasu wykonania sieci zbiorowej kanalizacji sanitarnej.
WNIOSKI
1. Długość czynnej sieci rozdzielczej zwiększyła się blisko o 100 km w latach 2009-2014
w 2014 r.
2. W gminie dokonano już ponad 2000 przyłączeń do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania.
3. Konieczność dalszego, systematycznego uzupełniania niedoborów sieci wodno kanalizacyjnej.
4. Modernizacja ujęcia wody w Wykrocie i innych działań niezbędnych do
zabezpieczania gminy w wodę.
5. Konieczność modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków.
6. Brak rezerwowego ujęcia wody pitnej.
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2.4.3. Gospodarka odpadami
Na terenie gminy funkcjonuje zakład budżetowy dostarczający wodę i odprowadzający
ścieki. Komunalna oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w biologiczną oczyszczalnie,
która w 2014 r. oczyściła ponad 100 tys. m3. Jej przepustowość wynosi 400 m3/dobę.
3764 mieszkańców korzysta ze wskazanej oczyszczalni ścieków, z czego dotyczy to tylko
19% mieszkańców obszarów wiejskich. W ciągu roku odprowadzanych i oczyszczanych
jest ponad 100 dm3.
Tabela 14 Komunalne oczyszczalnie ścieków

Jednostka
2009
2010
2011
2012
2013
miary
OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE
biologiczne
szt.
2
2
2
2
1
WIELKOŚĆ (PRZEPUSTOWOŚĆ) OCZYSZCZALNI WG PROJEKTU
biologiczne
m3/dobę
450
450
450
450
400
ŚCIEKI OCZYSZCZANE W CIĄGU ROKU
odprowadzone ogółem
dam3
108,8
116
90
87
99
oczyszczane razem
dam3
109
116
90
87
99
LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA z OCZYSZCZALNI
ogółem
osoba
2758
2788
2871
2931
3749

2014
1
400
107
107
3764

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Wzrost liczby ludności wpływa także na wzrost odpadów ogółem w całej gminie.
Do końca 2012 roku około 1500 gospodarstw domowych na terenie gminy Myszyniec
miało podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio ze swoich
nieruchomości.

Pozostali

mieszkańcy,

mogli

swoje

odpady

sami

wywozić

na składowisko odpadów, które znajdowało się przy ul. Kolejowej w Myszyńcu. (ww.
składowisko

w stanie

rekultywacji

do

dn.

31.10.2017r.).

Zmiana

systemu

gospodarowania odpadami wprowadziła nowe obowiązki. Gminy zgodnie z nowelizacją
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399) przejęły na swoje barki obowiązek zapewnienia odbioru
i zagospodarowania wszystkich odpadów wytworzonych na jej terenie. W związku
z czym, mieszkańcy w zamian za tzw. „opłatę śmieciową” mogą oddawać swoje odpady
bezpośrednio u źródła oraz do PSZOK-ów. Mieszkańcy zobligowani do oddawania
odpadów

bezpośrednio

ze

swoich

nieruchomości,

zaczęli

oczyszczać

swoje

gospodarstwa z zalegających je odpadów, co daje odzwierciedlenie w ilościach
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wytworzonych odpadów. W 2014 r. zmieszanych odpadów zebranych w ciągu roku (bez
odpadów selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej) było więcej o ponad 130%
w stosunku do roku 2009. Z gospodarstw domowych pochodziło 665,7 t. Za odbieranie
odpadów w gminie odpowiada

przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu.

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbiór i segregacja odpadów
u źródła, zmiana świadomości mieszkańcu w zakresie gospodarki odpadami, odzysku
i recyklingu oraz wzrost konsumpcji ma wpływ na zwiększone ilości wytwarzanych
odpadów. Warto zaznaczyć, że gmina prowadzi także działania mające na celu
zlikwidowanie dzikich wysypisk na jej terenie. W 2011 r. udało się zlikwidować jedno
dzikie wysypisko (miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów, na których
porzucane są odpady komunalne), podczas likwidacji którego zebrano 0,2 t odpadów
komunalnych.
W 2013 r. przyjęty został w gminie nowy system gospodarowania odpadami – zgodnie
z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399). Gmina przejęła obowiązki w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości i obecnie
odpowiada za budowę i utrzymanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji środowiska oraz
zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku recyklingu10.
Składowisko odpadów w gminie, zlokalizowane zostało na gruntach Myszyńca
w odległości ok. 500 m na południowy wschód od granic miasta. Dojazd do wysypiska
stanowi droga stała utwardzona płytami betonowymi o długości ok. 200 m od drogi
Myszyniec – Drężek. Otoczenie składowiska stanowi las, a w najbliższym sąsiedztwie
obiektu, w promieniu 300 m nie występuje zabudowa mieszkaniowa. Najbliższy ciek
wodny – rzeka Rozoga występuje w odległości ok. 1,5 km od składowiska.
Teren składowiska, w obrębie ogrodzenia wraz z drogą dojazdową, zajmuje
powierzchnię ok. 1,73 ha. Powierzchnia przewidziana pod składowanie odpadów
wynosi 1,02 ha, z czego niecka składowiska do rekultywacji zajmuje 0,5 ha.

10

Gmina Myszyniec, http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=4290 [data dostępu: 24.11.2015 r].
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Składowisko
Wojewódzkiego

w Myszyńcu

Inspektoratu

jest

poddawane

okresowym

kontrolom

Ochrony

Środowiska

w Warszawie,

Delegatura

w Ostrołęce. W latach 2012-2014 ww. organ przeprowadził na składowisku 4 kontrole,
z których ostatnia była prowadzona w dniach 3 i 10.10.2014 r.
W związku z brakiem możliwości formalnych i prawnych oraz zasadności
rozbudowy i dostosowania do obowiązujących wymogów składowiska w Myszyńcu,
została podjęta decyzja o przystąpieniu do procedury zamykania składowiska. Decyzja
o zamknięciu składowiska została podyktowana również tym, że obiekt został ujęty
w uchwale Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października
2012r., w sprawie wykonania WPGO dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem
lat 2018-2023 z późniejszymi zmianami uchwał, jako składowisko przewidziane
do zamknięcia. Ostateczne zaprzestanie przyjmowania odpadów do składowania
na składowisko nastąpiło z dniem 01 lipca 2014 r. Formalne zamknięcie składowiska
wymagało uzyskania decyzji administracyjnej na podstawie art. 146 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
W dniu 28 grudnia 2015 roku, gmina Myszyniec otrzymała decyzję Marszałka
Województwa

Mazowieckiego,

na zamknięcie

składowiska

znak:
odpadów

PS-IV.7241.96.2015.AK,
innych

niż

wyrażającą

niebezpieczne

zgodę

i obojętne,

zlokalizowanego w miejscowości Myszyniec. Według decyzji termin zakończenia
rekultywacji składowiska odpadów ustalono na dzień 31 października 2017 roku.
Tabela 15 Odpady komunalne

2009

2010

2011

2012 2013 2014

ZMIESZANE ODPADY ZEBRANE w CIĄGU ROKU
ogółem
t
394,1 434,1 415,61 403,7 575,8 900,7
z gospodarstw domowych
t 288,01 297,2 305,97 291,6 409,3 665,7
odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca
kg
28,4 27,9
28,9 27,6 38,7 62,8
jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru
szt.
2
2
3
2
2
1
działalności
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
zbiorniki bezodpływowe
szt. 1546 1546 1500 1350 1220
:
oczyszczalnie przydomowe
szt.
1
1
424 424 554
:
stacje zlewne
szt.
1
1
1
1
1
:
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.
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W gminie znajduje się także ponad 1000 zbiorników bezodpływowych i ich liczba maleje
w ostatnich latach. Zbiorniki

bezodpływowe

to

instalacje i urządzenia,

które

przeznaczone są do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.
Zwiększa się natomiast liczba oczyszczalni przydomowych. Na koniec 2013 r. w gminie
znajdowało się ponad 544 takich oczyszczalni, a na koniec 2015 r. 634 (co świadczy
o wzroście w tym zakresie). Na terenie gminy funkcjonuje także 1 stacja zlewna, czyli
instalacja lub urządzenie zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy
oczyszczalniach ścieków, które służy do przyjmowania nieczystości ciekłych
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsca ich gromadzenia.
WNIOSKI
1. Na terenie gminy funkcjonuje zakład budżetowy dostarczający wodę i
odprowadzający ścieki.
2. Wzrost odpadów ogółem na terenie gminy wpływa na konieczność rekultywacji
skladowiska odpadów przez władze samorządowe.
3. Za odbieranie odpadów w gminie odpowiada przedsiębiorstwo wyłonione w drodze
przetargu.
4. W gminie znajduje się ponad 1000 zbiorników bezodpływowych i ich liczba maleje w
ostatnich latach w związku z systematycznym kanalizowaniem gminy.
5. W 2013 r. przyjęty został w gminie nowy system gospodarowania odpadami –
zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).
7. Koniecznośc dalszych inwestycji w przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zakup
sprzętu do ich obsługi.
8. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

2.4.4. Infrastruktura elektroenergetyczna, z uwzględnieniem odnawialnych
źródeł energii i gazowa
Na terenie gminy Myszyniec rozmieszczone są stacje transformatorowe z linii średniego
napięcia 15 kV. Rozwój sieci linii 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi zależy
od potrzeb mocy i energii określonych przez gminę, w przypadku opracowywania
planów miejscowych. Zasilanie zewnętrzne gminy w energię elektryczną realizowane
jest z Regionalnego Punktu Zasilania 110/15 kV zlokalizowanego w Myszyńcu
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zasilanego linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Ostrołęka – Myszyniec. Na terenie
RPZ znajdują się dwa transformatory o mocy 16 MVA każdy:
 transformator nr 1 – obciążenie 7,2 MVA jest wykorzystywany w 45%;
 transformator nr 2 – obciążenie 3,3 MVA jest wykorzystywany w 21%11.
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywa się poprzez układ pierścieniowy,
z odgałęzieniami promieniowymi do poszczególnych stacji transformatorowych,
działającymi jako odczepy, przy czym przyjęto, że promień maksymalny odczepu nie
powinien przekraczać 10 km12. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 141 stacji
transformatorowych napowietrznych (wykorzystywanych w 32,1%) ze średnimi
obciążeniami 24,1 kW oraz 3 stacje wnętrzowe (wykorzystywanych w 28,7%)
ze średnim obciążeniem 92,3 kW.
Gmina przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego celem jest
zrównoważony energetycznie i ekologicznie rozwój regionu. Dzięki dokumentowi
strategicznemu wyznaczone zostały kierunki działań, które pozwolą na osiągnięcie
celów pakietu klimatyczno – energetycznego, tj. zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz
poprawa jakości powietrza w gminie13. Projekt jest finansowany z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85% dofinansowania). Daje
on możliwość pozyskania dofinansowań ze środków krajowych i Unii Europejskiej na
takie działania jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej,

modernizację

i rozbudowę

sieci

drogowej

oraz

zmniejszenie

energochłonności oświetlenia ulicznego.
Mieszkańcy zaangażowani są w ochronę środowiska naturalnego i chętnie korzystają
z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii
odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy

Wszystkie informacje związane z infrastrukturą elektroenergetyczną pochodzą z dokumentów
uzyskanych od Gminy.
11

12

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, s. 55.

Plan gospodarki niskoemisyjnej, http://www.myszyniec.pl/index.php/plan-gospodarki-niskoemisyjnejw-gminie-myszyniec [data dostępu: 24.11.2015 r].
13
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środowiska naturalnego gminy Myszyniec” do listy jednostek wytwarzających energię
z OZE przyłączyło się blisko 400 gospodarstw domowych. Moc zainstalowania energii
cieplnej (energia słoneczna) wynosi 1693 kW. Na terenie gminy zlokalizowanych jest
także siedem instalacji fotowoltaicznych, a moc zainstalowania energii elektrycznej
(energia słoneczna) wynosi 30,4 kW:
 Instalacja fotowoltaiczna na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Myszyńcu
dla obiektów Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej – 7,6 kW.
 Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Podstawowych w Myszyńcu
– instalacja 1) – 3,8 kW.
 Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu
(instalacja 2) – 3,8 kW.
 Instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjno – żywieniowym Zespołu
Szkół w Myszyńcu – 3,8 kW.
 Instalacja fotowoltaiczna na budynku przedszkola Zespołu Szkół Miejskich
w Myszyńcu – 3,8 kW.
 Instalacja fotowoltaiczna na budynku na budynku gospodarczym przy Plebanii
w Myszyńcu dla obiektów kompleksu „Kurpiowska Kraina” – 3,8 kW.
 Instalacja fotowoltaiczna na budynku Katolickiej Poradni Rodzinnej w Myszyńcu
dla obiektów kompleksu „Kurpiowska Kraina”.
Dodatkowo

budynki

Plebanii

oraz

Przedszkola

Samorządowego

w Myszyńcu

wyposażone są w pompy ciepła, a moc zainstalowania energii cieplnej (energia
geotermiczna) wynosi 71,6 kW.
Gmina Myszyniec będzie nadal kontynuować działania w powyższym kierunku oraz
inwestować w budowę instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej z
wykorzystaniem naturalnych źródeł wraz z ewentualnym włączeniem się do sieci
dystrybucyjnej.
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WNIOSKI
1. Na terenie gminy Myszyniec rozmieszczone są stacje transformatorowe z linii średniego napięcia
15 kV.
2. Zasilanie zewnętrzne gminy w energię elektryczną realizowane jest z Regionalnego Punktu
Zasilania 110/15 kV zlokalizowanego w Myszyńcu zasilanego linią elektroenergetyczną 110 kV
relacji Ostrołęka – Myszyniec.
3. Gmina przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego celem jest
zrównoważony energetycznie i ekologicznie rozwój gminy.
4. Mieszkańcy zaangażowani są w ochronę środowiska naturalnego i chętnie korzystają z
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
5. Istnieje zapotrzebowanie na dalsze wykorzystywanie odnawialnych źródel energii w szczególności
instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła.

2.4.5. Infrastruktura telekomunikacyjna
Na

poniższym

rysunku

przedstawiona

została

mapa

łącz

światłowodowych

oraz radiowych, z uwzględnieniem największych miast w regionie. Czarne kropki
oznaczają węzły radiowe, czyli miejsca lokalizacji radiowych urządzeń nadawczo –
odbiorczych. Kolorem zielonym zaznaczone zostały węzły dostępowe (urządzenia
telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne
podłączenia sieci agregujące ruch pochodzący od użytkowników końcowych)
a niebieskim węzły dystrybucyjne, tj. urządzenia telekomunikacyjne lub zespoły
urządzeń

telekomunikacyjnych,

telekomunikacyjnych,

łączących

zapewniających
węzły

fizyczne

szkieletowej

sieci

połączenie

sieci

telekomunikacyjnej

z agregującymi ruch od użytkowników końcowych węzłami dostępowej sieci
telekomunikacyjnej. Linie niebieskie oznaczają relacje kablowe (kablowe połączenia
węzłów

telekomunikacyjnych,

żółte

to

relacje

światłowodowe

(połączenia

światłowodowych węzłów telekomunikacyjnych) a fioletowe to linie radiowe (przebieg
radiolinii typu punkt – punkt). Jak widać, gmina Myszyniec jest słabo rozwiniętym
regionem biorąc pod uwagę łącza światłowodowe i radiowe.
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Rysunek 31 Łącza światłowodowe i radiowe

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/ [data dostępu: 24.11.2015 r].

Siec

światłowodowa

na

terenie

gminy

Myszyniec

w ramach

projektu

„INTERENET DLA MAZOWSZA”
Na terenie miasta i gminy Myszyniec realizowany został projekt „NGA
Myszyniec”, stanowiący lokalny fragment sieci „Internet dla Mazowsza”, zabezpieczający
dostęp do końcowych abonentów na terenie miejscowości Myszyniec. Inwestorem sieci
szerokopasmowej „INTERENET DLA MAZOWSZA” jest Województwo Mazowieckie,
ul. Jagiellońska 26, 03-872 Warszawa.
Przedmiotem inwestycji „Sieci Szerokopasmowa w ramach zadania Internet
dla Mazowsza – było wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego sieci
szkieletowej i dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym
i gospodarczym

z terenu

województwa,

możliwość

korzystania

z usług

teleinformatycznych, multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych
elektronicznie. Światłowodowa sieć dostępowa NGA jest podsiecią miejscową sieci IdM,
mającą zagwarantować wyższe parametry świadczonych usług szerokopasmowego
dostępu, w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą tradycyjnych sieci
z przewodów miedzianych na terenie miejscowości Myszyniec.
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Teren, na którym realizowana była inwestycja, ze względu na brak dostępności
szerokopasmowych usług dostępu do internetu, decyzją KE został zakwalifikowany, jako
obszar o dopuszczalnej interwencji polegającej na budowie Sieci Szerokopasmowej
w ramach zadania Internet dla Mazowsza, której celem jest aktywowanie działań
rozwojowych lokalnych operatorów dostępowych, poprzez ułatwienie dostępu
do szerokopasmowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej.
Projekt zakładał budowę pasywnej infrastruktury teleinformatycznej NGA N13
Myszyniec

opartej

o technologię

światłowodową,

składającej

się

z ciągów

mikrokanalizacji o zmienne liczbie mikrorur i ich kolorystyce, kabli światłowodowych
różnych pojemności oraz węzłów dostępowych w postaci węzłów słupkowych
oraz węzłów skrzynkowych wewnątrzbudynkowych i zewnątrzbudynkowch.
Sieć dystrybucyjną NGA tworzy linie światłowodowe łączące węzły sieci
szkieletowej BU z punktami dystrybucyjnymi ONU. Punkty dystrybucyjne ONU
projektowane są jako słupki bądź skrzynki dostępowe. W każdej lokalizacji będzie
zachowana możliwość świadczenia usług przez 3 operatorów telekomunikacyjnych
jednocześnie, którzy za pomocą wybudowanych przez siebie sieci i instalacji
budynkowych, zapewniającej pasmo zgodne z założeniami NGA, będą dystrybuować
sygnał do klienta końcowego.
WNIOSKI
1. Gmina Myszyniec jest słabo rozwiniętym regionem biorąc pod uwagę łącza
światłowodowe i radiowe stąd konieczność rowoju w tym zakresie.
2. Konieczna aktywność gminy w projektach wojewódzkich, w celu zwiększenia
dostępności do internetu szerokopasmowego.

2.5.Gazownictwo
W chwili obecnej gmina Myszyniec nie posiada sieci gazu ziemnego. Z uwagi
na planowany rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej oraz konieczność podnoszenia
standardów życia mieszkańców oraz rozwój nowych dużych przedsiębiorstw konieczne
jest podjęcie działań, zmierzających do doprowadzenia tu gazociągu od strony Ostrołęki.
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Będzie to inwestycja kosztowna, jednak do jej sfinansowania możliwe będzie
wykorzystanie funduszy unijnych, oraz środków z tzw. kontraktu wojewódzkiego.
WNIOSKI
1. Na terenie gminy nie ma sieci gazu ziemnego.
2. Z punktu widzenia ochrony środowiska, poprawy standardów zamieszkania oraz
planowanego rozwoju funkcj turystyczno - rekreacyjnej, celowe jest podjęcie
działań mających na celu doprowadzenie gazu ziemnego oraz podłęczenie do sieci
gazowej zasobów mieszkaniowych gminy.
3. Utrudnienia ze strony Inwesora (PGNiG) w postaci małej liczby chętnych do
włączenia sie do sieci gazowej przez użytkowników.

2.6.Infrastruktura społeczna
2.6.1. Infrastruktura edukacyjna
Punkty przedszkolne
W gminie zlokalizowane są trzy przedszkola oraz siedem punktów przedszkolnych,
które zajmują się nauczaniem poniżej oddziału „0”:
 niepubliczne przedszkole "Radosny Zakątek 2" w Białusnym Lasku;
 niepubliczne przedszkole "Radosny Zakątek";
 niepubliczny punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina”;
 samorządowe przedszkole w Myszyńcu;
 punkt przedszkolny "Wesołe Skrzaty" w Myszyńcu Starym;
 punkt przedszkolny "Mali Odkrywcy" w Olszynach;
 punkt przedszkolny "Pod Gwiazdkami" w Wolkowych;
 punkt przedszkolny "Iskierka" w Wydmusach;
 punkt przedszkolny "Planeta Uśmiechu" w Wykrocie;
 punkt przedszkolny "Czarodziejski Dworek" w Zalesiu.
W ramach zorganizowanych placówek przedszkolnych, dzieci mogą uczestniczyć
w zajęciach muzycznych, ogólnorozwojowych, logopedycznych oraz ruchowych. Punkty
przedszkolne oferują także możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych, tj. nauki
języka angielskiego.
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Szkolnictwo podstawowe
W latach 2013-2015 w gminie Myszyniec zlokalizowanych było 9 szkół podstawowych,
w tym 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku o uprawnieniach Szkoły
Publicznej:
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach;
 Publiczna Szkoła Podstawowa przy ZS w Myszyńcu;
 Publiczna Szkoła Podstawowa przy ZS w Wykrocie;
 Publiczna Szkoła Podstawowa przy ZS w Wolkowych;
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach;
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach,
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku o uprawnieniach szkoły
publicznej (prowadzi os. fizyczna: PPHU ,,KRIS-BET” Krzysztof Gołaś)
od 2013 roku;
 Szkoła Podstawowa w Zdunku; (prowadzi stowarzyszenie SIGIE) od 2000 roku
(Szkoła Publiczna o uprawnieniach szkoły publicznej);
 Szkoła Podstawowa w Pełtach; ( prowadzi stowarzyszenie SIGIE) od 2008 roku
(Szkoła publiczna o uprawnieniach szkoły publicznej);
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu.
Tabela 16 Liczba uczniów szkół podstawowych

Rok

Szkoły

Szkoły publiczne

publiczne*

Szkoła
niepubliczna
**

PSP

ZS

PSP

ZS

ZS

PSP

PSP

SP

SP

Gołaś SP

Krysiaki

Myszyniec

Olszyny

Wolkowe

Wykrot

Wydmusy

Zalesie

Pełty

Zdunek

Białusny Lasek

2013

38

391

45

67

83

45

27

19

8

21

2014

35

372

41

72

83

49

45

20

7

25

2015

38

419

41

76

93

54

26

20

8

23

* Szkoły publiczne o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzone przez stowarzyszenie.
** Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez os. fizyczną.
Źródło: dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

61 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016 - 2026
Tabela powyżej przedstawia łączną liczbę uczniów w szkołach podstawowych
w poszczególnych szkołach na terenie gminy Myszyniec za lata 2013-2015.Jak wynika
z tabeli, w latach 2013-2015 nastąpił wzrost uczniów szkół podstawowych o 0,63%,
przy czym liczba uczniów do 2014 roku systematycznie spadała, a w roku 2015 nastąpił
wzrost o 69 uczniów w stosunku do roku 2014. W analizowanym okresie liczba uczniów
zmniejszyła się o ponad 15%. Na koniec 2014 r. liczba absolwentów wyniosła 131 osób.
55% wszystkich uczniów stanowią chłopcy. W 2013 r. w gminie stworzonych zostało
65,93 etaty, z czego 93% nauczycieli stanowią kobiety.
Rysunek 32 Szkoły podstawowe ogółem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W przypadku edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, poniższe dane
obejmują

uczniów

terapeutycznych,

w oddziałach

wyrównawczych

integracyjnych,
i

w formie

ogólnodostępnych,

indywidualnej.

Liczba

w klasach
uczniów

niepełnosprawnych zmniejszyła się od 2009 r. Dodatkowo, w 2014 r., trzech rodziców
wybrało indywidualną formę nauki dla swoich dzieci.
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Rysunek 33 Młodzież niepełnosprawna w szkołach podstawowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Poniżej zaprezentowano także średnie wyniki sprawdzianu w ujęciu procentowym
uzyskane przez uczniów klas szóstych w poszczególnych szkołach gminy Myszyniec
w 2015 r.
Tabela 17 Średnie wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych gminy Myszyniec w roku szkolnym
2014/2015

Nazwa szkoły

Język polski

Matematyka

Język angielski

ZS Myszyniec

68

47,3

69,3

ZS Wolkowe

62,1

54,4

57,5

ZS Wykrot

73

53,3

72,4

PSP Krysiaki

59,1

71,4

56,4

PSP Wydmusy

64,1

45

54,5

PSP Zalesie

60,3

43,3

63,7

PSP Olszyny

66,6

50,7

66

Gmina Myszyniec

67,3

51,2

66,5

Powiat Ostrołęka

67,1

51,2

70,6

Szkoły wiejskie

70

58

74

Województwo mazowieckie

75,6

63,8

80,4

Kraj

73

61

78

Źródło: Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, Myszyniec 2015, s. 22.
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Szkolnictwo gimnazjalne
W gminie Myszyniec znajdują się trzy szkoły gimnazjalne, do których zapisanych jest
406 uczniów na dzień 26.11.2015 r. Wszystkie placówki prowadzone są przez jednostki
samorządu gminnego:
 Publiczne Gimnazjum przy ZS w Wolkowych;
 Publiczne Gimnazjum przy ZS w Wykrocie;
 Publiczne Gimnazjum przy ZS w Myszyńcu.
Tabela 18 Liczba uczniów szkół gimnazjalnych

ZS Myszyniec

ZS Wolkowe

ZS Wykrot

2013

303

65

52

2014

309

54

50

2015

294

57

55

Źródło: dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

W dwóch ostatnich latach liczba uczniów gimnazjów zmniejszyła się o 14 osób, co
stanowiło spadek o 3,33%. W szkołach gimnazjalnych stworzono 33,76 etatów,
z których blisko 28 należy do kobiet. Warto także zaznaczyć, że w regionie funkcjonuje
jedna zasadnicza szkoła zawodowa, w której kształci się 92 uczniów - blisko 70%
stanowią mężczyźni. w 2014 r. W gminie Myszyniec znajduje się także szkoła techniczna,
do której uczęszczało 30 uczniów w 2013 r. – 54% stanowiły kobiety.
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Rysunek 34 Szkoły gimnazjalne
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Analizując wyniki uczniów w gminie Myszyniec, zdawalność egzaminów gimnazjalnych
w 2015 r. nie odbiegała znacznie od wyników osiągniętych przez gimnazjalistów
w powiecie i kraju. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015

Gimnazjum
Część egzaminu
Język polski
Historia WOS
Matematyka
Przedmioty przyrodnicze
J. rosyjski podst.
J. rosyjski rozszerz.
J. angielski podst.
J. angielski rozszerz.
J. niemiecki podst.

Wykrot
62,8
64,8
40,8
47,8
60,3
34,3
66,4
51,8
-

Wolkowe Myszyniec
64,4
59,6
51,9
48,3
45,1
21,7
75

64
63,3
54,9
56,3
62,6
38,1
51

Gmina
Myszyniec
63,2
63,6
53,2
54,2
60,3
34,3
59,5
35,7
52,4

Powiat
Woj.
ostrołęcki mazowieckie
57,8
59
44,3
46,3
66
39,9
56,4
35,1
43,9

64,7
65,9
51,2
52,1
55,4
38,4
69,8
51,2
55,5

Źródło: Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, Myszyniec 2015, s. 24.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego szkół z terenu gminy Myszyniec świadczą o dobrym
poziomie nauczania takich przedmiotów jak j. polski, historia, wos, matematyka
i przedmioty przyrodnicze. W ich przypadku wyniki egzaminu przekraczały, bądź były
zbliżone do poziomu ogólnopolskiego. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku
wyników egzaminu z zakresu języków obcych. Wyniki tych przedmiotów były niższe
od wartości średnich dla Polski ogółem.
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Szkolnictwo ogólnokształcące
W gminie Myszyniec funkcjonuje Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu im. Ks. Adama
Bargielskiego, który oferuje kierunki kształcenia w zakresie:
 liceum ogólnokształcącym (możliwość w zakresie rozszerzonym: matematyka,
biologia, angielski, geografia);
 technikum

(technik

informatyk,

technik

ochrony

środowiska,

technik

agrobiznesu);
 zasadniczej szkoły zawodowej (cukiernik, elektromechanik, elektryk, fryzjer,
krawiec, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych, piekarz, rolnik, wędliniarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz,
murarz – tynkarz;
 szkoły dla dorosłych (szkoła policealna – technik informatyk, liceum
ogólnokształcące dla dorosłych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, tj. prowadzenia
produkcji rolniczej, ocena stanu środowiska, montaż i eksploatacja komputerów
i urządzeń peryferyjnych.
Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, do liceum uczęszczało 144 uczniów
w roku 2014. Spadek uczniów zainteresowanych nauką w szkołach ogólnokształcących
spowodował zamknięcie jednej ze szkół w roku 2013. Do liceum dla dorosłych
natomiast, w 2014 r. uczęszczało 53 uczniów (41% mężczyzn).
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Rysunek 35 Licea ogólnokształcące
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Szkoły ponadgimnazjalne i policealne
W 2014 r. w gminie funkcjonowało 5 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych razem,
w których kształciło się 312 osób. Udział absolwentów w poszczególnych grupach
przedstawia się następująco:
 absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w ogólnej liczbie absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych – 29,9%;
 absolwenci techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
– 19,1%
 absolwenci liceów ogólnokształcących w ogólnej liczbie absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych – 11,8%;
 absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 38,9%.
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Rysunek 36 Szkoły ponadgimnazjalne i policealne
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W przypadku zasadniczych szkół zawodowych, w 2014 r., najchętniej wybieranymi
kierunkami

były:

inżynieryjno

–

techniczny

oraz

biznesu

i administracji.

w przeciwieństwie do roku poprzedniego nie otwarto takich kierunków jak
ekonomiczne i administracyjne oraz rolnicze, leśne i rybactwa. Uczniowie techników
natomiast najchętniej wybrali możliwość kształcenia na kierunkach technologii
teleinformacyjnych oraz nauk o środowisku. Pozostałe kierunki nie zostały otworzone
ze względu na brak chętnych.
Tabela 20 Szkoły ponadgimnazjalne wg podgrup kierunków kształcenia

technikum

zasadnicze szkoły
zawodowe

SZKOŁA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
biznes i administracja
ekonomiczny i administracyjny
inżynieryjno - techniczny
produkcji przetwórstwa
architektury i budownictwa
rolniczy, leśny i rybactwa
rolniczy
usługi dla ludności
nauka o środowisku
technologii teleinformacyjnych
informatyczne
rolnicze, leśne i rybactwa
ochrona środowiska

2013
osoby
18
35
15
6
8
5
43
30
29

2014
osoby
26
34
13
6
6
28
48
-

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.
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Wskaźnik zdawalności egzaminów maturalnych został policzony jako udział
absolwentów

otrzymujących

świadectwo

dojrzałości

do

liczby

absolwentów

przystępujących do egzaminu. Wyższym wskaźnikiem zdawalności charakteryzują
się licea ogólnokształcące. Jednak, jak można zauważyć na poniższym rysunku,
ma on tendencję malejącą.
Rysunek 37 Zdawalność egzaminów maturalnych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Języki obce
We wszystkich szkołach w gminie, organizowane są zajęcia z zakresu języków obcych.
W latach 2009-2014, najczęściej wybieranym językiem był angielski. Część uczniów
rozpoczęła także naukę języka niemieckiego. W przypadku szkół gimnazjalnych,
w 2014 r. 53% uczniów wybrało język angielski, 40% język niemiecki, a tylko 6% język
rosyjski. Analizując szkoły ponadgimnazjalne, 45% spośród uczniów wybrało naukę
języka angielskiego, 38% niemieckiego oraz 17% rosyjskiego. Uczniowie posiadają także
możliwość nauki dodatkowego języka, jednak w 2013 r. tylko 29 osób skorzystało
z takiej okazji.
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Rysunek 38 Nauka języków obcych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Koszty utrzymania jednego ucznia
W tabeli poniżej przedstawiono także zestawienie kosztów utrzymania jednego dziecka
w poszczególnych szkołach na terenie gminy Myszyniec za lata 2012-2014. Wszystkie
dane pochodzą z Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.
Mimo spadającej liczby uczniów szkół z terenu gminy Myszyniec (z 1403 w 2012 r.
do 1314 w 2014 r.) wydatki wykonane ogółem systematycznie rosną. Fakt ten nie
dotyczy

wszystkich

placówek

z analizowanego

regionu,

lecz

jest

zjawiskiem

powszechnym. W ślad za rosnącymi wydatkami idzie również średni roczny koszt
utrzymania jednego ucznia w szkole (z 7167 zł w 2012 r. do 7885 zł w 2014 r.).
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Tabela 21 Zestawienie kosztów utrzymania jednego dziecka w poszczególnych szkołach na terenie gminy Myszyniec za lata 2012 - 2014

Przeciętna liczba uczniów w 2014 r

Lp.

Nazwa
placówki

szkoła
podstawowa

gimnazjum

oddziały
przedszkolne
w szkołach

Ogółem

Rok

ZS
Myszyniec

ZS Wykrot

ZS Wolkowe

PSP
Wydmusy

PSP Olszyny

PSP
Zalesie

PSP
Krysiaki

2014

385

83

69

47

44

27

2013

393

92

65

50

45

2012

399

94

64

52

43

2014

305

51

2013

309

2012

Samorządowe
Przedszkole

Razem

37

-

692

33

39

-

717,00

37

39

-

757,00

61

-

417

52

66

-

427

320

54

68

-

442

2014

113

27

23

17

7

9

9

25

205

2013

115

19

18

10

4

7

11

25

184

2012

116

20

18

9

8

8

14

11

-

204

2014

803

161

153

64

51

36

46

-

25

1314

2013

817

163

149

60

49

40

50

25

1328

2012

835

168

150

61

51

45

53

25

1403

1 254 865,46

606 803,87

575 908,05

456 457,98

502 592,27

196 133,30***

10 361 161,75

1 262 273,88

564 245,48

529 042,95

493 976,22

471 095,12

192 128,32**

10 134 715,59

233 234*

10 054 805

2014*** 5 571 116,87 1 393 417,21
Wydatki
wykonane ogółem 2013** 5 500 163,39 1 313 915,55

Roczny koszt
utrzymania
jednego ucznia
w szkole

PSP
Białusny
Lasek

29

40

2012*

5 149 812

1 263 581

1 216 805

526 035

525 492

471 170

500 106

401 804

2014

6 938

8 655

8 202

9 481

11 292

12 679

10 926

7 845

7 885

2013

6 732

8 061

8 472

9 404

10 797

12 349

9 422

7 685

7 632

2012

6 167

7 521

8 112

8 624

10 304

10 470

9 436

9 329

7 167

10 045
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Lp.

Nazwa
placówki

Rok

ZS
Myszyniec

ZS Wykrot

ZS Wolkowe

PSP
Wydmusy

PSP Olszyny

PSP
Zalesie

PSP
Krysiaki

PSP
Białusny
Lasek

Samorządowe
Przedszkole

Razem

Miesięczny koszt
2014
578
721
684
790
941
1 057
911
654
utrzymania
2013
561
672
706
784
900
1 029
785
640
jednego ucznia
2012
514
627
676
719
859
873
786
837
777
w szkole
* Uwagi rok 2012:
W wydatkach Samorządowego Przedszkola nie uwzględniono wydatków na wyżywienie dzieci - 40.314 zł, które są finansowane w 100% przez rodziców.
Razem wydatki szkół wykonane w 2012 r. - 10 288 039:
 GAPO wraz z wydat. z projektu - 1 518 723,
 wyżywienie dzieci w przedszkolu - 40 314,
 Ogółem poniesione wydatki na oświatę w 2012 roku - 11 847 076.
**Uwagi rok 2013:
W wydatkach Samorządowego Przedszkola nie uwzględniono wydatków na wyżywienie dzieci - 34.281 zł, które są finansowane w 100% przez rodziców.
Razem wydatki szkół wykonane w 2013 r. - 10 326 840,91,
 GAPO - 1 044 240,21,
 wyżywienie dzieci w przedszkolu - 34 281,00,
 PSP Białusny Lasek -285 111,67,
 Ogółem poniesione wydatki na oświatę w 2013 roku 11 690 473,79.
***Uwagi rok 2014:
W wydatkach Samorzadowego Przedszkola nie uwzględniono wydatków na wyżywienie dzieci - 27.648 zł, które są finansowane w 100% przez rodziców.
Razem wydatki szkół wykonane w 2014 r - 10 557 295,01,
 GAPO - 983 164,12,
 wyżywienie dzieci w przedszkolu - 27 648,00,
 Ogółem poniesione wydatki na oświatę w 2014 roku - 11 568 107,13 .
Źródło: dokumenty udostępnione przez Urząd Miejski w Myszyńcu.
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Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z ustawą o systemie
oświaty mogą otrzymać pomoc materialną w formie stypendium za osiągnięcia
sportowe i wyniki w nauce. Stypendia te przyznawane są przez dyrektora szkoły
w ramach środków otrzymanych na ten cel od organu prowadzącego. Na stypendia
dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wydano 46 640 złotych, natomiast w roku
szkolnym 2013/2014 wydano 40 280,00 złotych. Szczegółowe zestawienie liczby
wypłaconych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 22 Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku 2014

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa szkoły
PSP w Krysiakach
PSP w Olszynach
ZS w Myszyńcu
ZS w Wolkowych
PSP w Wydmusach
ZS w Wykrocie
PSP w Zalesiu
Razem

Liczba
Liczba uczniów
wypłaconych
kl. IV-VI szkoły
stypendiów
podstawowej
za wyniki
i gimnazjum
w nauce
17
5
22
10
490
54
95
16
29
8
93
6
13
4
759
103

Liczba
wypłaconych
stypendiów za
osiągnięcia
sportowe
12
61
23
5
16
117

Kwota
przyznanych
stypendiów
[zł]
3 604,00
2 120,00
24 380,00
8 268,00
2 756,00
4 664,00
848
46 640,00

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych, dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego
w Szczecinku.

W roku szkolnym 2014/2015 wypłacono 220 stypendiów. Za wyniki w nauce
(średnia ocen powyżej 5,0) przyznano 103 stypendia i 117 stypendiów za osiągnięcia
sportowe. W roku szkolnym 2013/2014 wypłacono 190 stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe w szkołach podstawowych i gimnazjach. Oznacza to że uczniowie
w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli lepsze wyniki nauce, jak też i w sporcie
w porównaniu do roku 2013/2014. Wysokość stypendium wyniosła 212 złotych.
Wyprawki szkolne dla uczniów
Wyprawka szkolna jest to pomoc w formie dofinansowania do zakupu
podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę
w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie zostali objęci rządowym programem
udzielenia pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, w celu wyrównywania szans
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edukacyjnych, dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach, posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla uczniów pochodzących z rodzin
objętych pomocą wynikającą z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Gmina otrzymała na ten cel dotacje celową. W 2014 roku na dofinansowanie
do zakupu podręczników przeznaczono kwotę 56 864,57 dla 224 uczniów z całej gminy,
w tym 37 uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu i 224 uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Dla porównania w 2013 roku na dofinansowanie
do zakupu podręczników przeznaczono kwotę 89 268,08 dla 371 uczniów z całej gminy,
w tym 37 uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu i 334 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe dane otrzymanego dofinansowania
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 23 Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa jednostki

Liczba uczniów ,
którzy otrzymali
dofinansowanie
na podstawie
kryterium
dochodowego

Liczba uczniów ,
którzy otrzymali
dofinansowanie
poza kryterium
dochodowym
w ramach 5%

Liczba uczniów,
którzy otrzymali
dofinansowanie
na podstawie §
2 ust. 2 (posiad.
orzeczenie)

Kwota
dofinansowania
(PLN)

ZS Myszyniec

91

4

6

25 195,26

ZS Wolkowe

27

2

1

7 980,67

ZS Wykrot

33

0

3

8 535,34

PSP Krysiaki

15

1

0

4 382,29

PSP Wydmusy

12

0

0

3 321,11

PSP Zalesie

7

1

1

2 300,50

PSP Białusny Lasek

11

0

0

2 975,00

PSP Olszyny

14

6

0

5 149,40

PSP Zdunek

3

0

0

875,00

PSP Pełty

6

1

0

1 575,00

ZS Powiatowych
Myszyniec
OGÓŁEM

21

1

1

4 706,16

240

16

12

66 995,73

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych, dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego
w Szczecinku.
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Stypendia socjalne
Władze

gminy

Myszyniec

przyznają

pomoc

materialną

o charakterze

edukacyjnym w postaci stypendiów szkolnych. Jest ona skierowana przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W roku
szkolnym 2014/2015 otrzymali ją uczniowie, w rodzinach których dochód na jednego
członka nie przekroczył 456,00 zł. Mogło być ono przeznaczone tylko na cele
edukacyjne, tj. zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju
sportowego. Pomoc ta jest przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty
i finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% ze środków budżetu gminy.
W 2014 roku o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów
mieszkających na terenie gminy Myszyniec ubiegało się 743 uczniów, a szkolne
stypendium socjalne przyznano wszystkim ubiegającym. Oprócz tego dwoje uczniów
ze szkół podstawowych ubiegało się o zasiłek szkolny, który również został przyznany.
Liczba wypłaconych stypendiów socjalnych w latach 2012 – 2014 przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 24 Stypendia socjalne wypłacone w latach 2012-2014

Stypendia socjalne
Rok budżetowy

2014

2013

2012

Liczba uczniów

743

841

813

Kwota [PLN]

206 793,39

184 127,13

183 476,14

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych, dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu.

W roku 2012 o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów mieszkających
na terenie gminy Myszyniec ubiegało się 820 uczniów. Szkolne stypendium socjalne
przyznano wszystkim ubiegającym się uczniom. Zrealizowano 813 stypendiów na łączną
kwotę 183 476,14 zł. Stypendium wypłacano jednorazowo. Przyznawano je w dwóch
kwotach: 205 zł/ucznia i 250 zł/ ucznia. Stypendium po 205 złotych wypłacono dla 419
uczniów, a po 250 złotych dla 368 uczniów.
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W roku 2013 szkolne stypendium socjalne przyznano wszystkim ubiegającym
się uczniom (843),których łączna kwota wyniosła 184 127,13 zł. Przyznano je w dwóch
kwotach: 200 zł/ucznia (421 osób) i 240 zł/ucznia (420 osób).
W roku 2014 o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów mieszkających
na terenie gminy ubiegało się 743 uczniów. Szkolne stypendium socjalne przyznano
wszystkim ubiegającym się uczniom. Oprócz tego dwoje uczniów ze szkół
podstawowych ubiegało się o zasiłek szkolny, który również został przyznany.
Zrealizowano 743 stypendia na łączną kwotę 206 793,39 zł. Stypendium wypłacano
jednorazowo. Przyznawano je w dwóch kwotach: 255,00 zł/ucznia i 300,00 zł/ ucznia.
Stypendium po 255,00 złotych wypłacono dla 346 uczniów, a po 300,00 złotych dla 384
uczniów. Częściowo zrealizowano 13 decyzji, ze względu na brak dokumentów (faktur,
rachunków) potwierdzających poniesione wydatki przez wnioskodawców. Przyznano
2 zasiłki szkolne po 350,00 zł.
Szkolne stypendium socjalne w roku szkolnym 2014/2015 otrzymało 339 uczniów
szkół podstawowych, 189 uczniów gimnazjum i 215 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań.
Wszystkie szkoły prowadziły dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań. Zajęcia
te miały na celu w szczególności wyrównywanie zaburzeń rozwojowych oraz rozwijanie
zainteresowań i zdolności uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowywali się
do różnego rodzaju konkursów. Wykaz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań
prowadzonych w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.
Tabela 25 Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań

Rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych i kół zainteresowań
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYSIAKACH



Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego;
 Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 Zajęcia dodatkowe z projektu MultiSport;
 Zajęcia sportowe SKS;
 Zajęcia artystyczne;
 Wychowanie do życia w rodzinie;
 Zajęcia dodatkowe dla kl. VI „Przed sprawdzianem”;
 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki;
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Rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych i kół zainteresowań




Zajęcia świetlicowe dla uczniów dojeżdżających;

Przygotowanie do konkursów, akademii, apeli.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZYNACH
Kółko matematyczne dla uczniów klasy szóstej „Kółko z plusem”;

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
dla uczniów kl. I,
dla uczniów kl. III w zakresie utrwalania i doskonalenia ortografii,
z języka angielskiego dla uczniów klasy V;
z języka polskiego dla uczniów klas IV-VI;
z matematyki;

zajęcia wyrównawcze doskonalące techniki czytania ze zrozumieniem dla uczniów klasy II i III;

zajęcia z języka polskiego dla uczniów kl. VI przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty; 

zajęcia rozwijające z języka polskiego dla uczniów zdolnych;

kółko przyrodnicze oraz historyczne dla uczniów kl. IV;

zajęcia MultiSport dla uczniów klas IV-VI.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDMUSACH
Nauczyciele w poszczególnych klasach prowadzili z uczniami zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz
w zależności od potrzeb przygotowywali uczniów na dodatkowych zajęciach uczniów do konkursów
przedmiotowych.
W ramach projektu „Multisport” były prowadzone zajęcia z wychowania fizycznego.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU
Koła zainteresowań:
artystyczne (klasy młodsze i starsze);
ogólnorozwojowe „Wiem i potrafię” (klasy młodsze);
ortograficzne (klasy starsze);
ekologiczne (klasy starsze);
„Mały Dziennikarz”.
Zajęcia MultiSport dla uczniów klas IV-VI.
Ponadto w celu zwiększenia efektywności nauczania w klasach łączonych (3-4 klasy na jednej godzinie
lekcyjnej), nauczyciele prowadzili nieodpłatnie zajęcia edukacyjne w ilości 15 godzin tygodniowo.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYSZYŃCU
Szkoła Podstawowa:
Gimnazjum:
Zajęcia:
Zajęcia wyrównawcze:
wyrównawcze z jęz. angielskiego;
z matematyki,
wyrównawcze z przyrody kl. VI;
z geografii,
wyrównawcze z przyrody kl. IV-VI;
z biologii,
przygotowujące do sprawdzianu po
z jęz. polskiego,
szkole podstawowej – kl. VI;
wyrównawcze dla kl. V C;
zajęcia wyrównawcze - pomoc uczniom słabym.
wyrównawcze z jęz. polskiego;
Zajęcia świetlicowe.
z ortografią kl. V A, V B;
Koła:
wyrównawcze dla kl. VI;
geograficzne,
wyrównawcze;
jęz. polskiego,
świetlicowe.
języka niemieckiego,
chemiczne,
Koła zainteresowań:
języka angielskiego;
plastyczne,
plastyczne;
historyczne,
języka angielskiego, przygotowujące do egzaminu
historyczne;
gimnazjalnego.
humanistyczne;
Chór szkolny,
polonistyczne kl. V B;
SKS,
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-

Rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych i kół zainteresowań
matematyczne;
Konsultacje – projekt i praca z uczniem,
muzyczne (wokalne, gitary);
Realizacja projektu gimnazjalnego z różnych przedmiotów.
biblijno-liturgiczne;
SKS
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLKOWYCH

Szkoła Podstawowa:

zajęcia wyrównawcze i zajęcia dydaktyczne np. w kl. I,II,III;

zajęcia dodatkowe:
z języka polskiego w kl. V
z przyrody w klasie V, z plastyki w klasie III
z techniki i matematyki w klasie VI.

zajęcia dodatkowe z języka polskiego w klasie VI - przygotowanie do sprawdzianu. 

zajęcia wyrównawcze w klasie III,

zajęcia dodatkowe z religii w na których uczniowie poznają obraz Boga na podstawie Ksiąg Starego
i Nowego Testamentu,

zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych z poetyki i recytacji w kl. IV-V-VI, 

zajęcia sportowo-rekreacyjne wpłynęły korzystnie na rozwój fizyczny i psychomotoryczny, 

zajęcia czytelnicze w bibliotece w całej szkole zainteresowały uczniów lekturą i dobrą literaturą,
rozwinęły indywidualne zainteresowania i pozwoliły na swobodny dostęp do księgozbioru uczniom,
nauczycielom i lokalnej społeczności. 

Zajęcia opiekuńcze nad młodzieżą, która czeka na odwóz.

Koło matematyczne „ i ty polubisz matematykę”.
Gimnazjum:

Zajęcia dodatkowe:
z języka angielskiego,
z języka niemieckiego,
z języka polskiego klasa III,
z języka polskiego z uczniami zdolnymi -koło literackie,
z matematyki „ Matematyka na co dzień”,
z geografii, historii, WOS-u.

Zajęcia z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych:
z języka polskiego,
matematyki,
historii,
WOS-u realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni PsychologicznoPedagogicznej.

Zajęcia wyrównawcze z chemii w klasach III .
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYKROCIE

praca z uczniami mającymi trudności w nauce;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów; 

pomoc uczniom, przygotowania do konkursów w ramach godzin art. 42 KN; 

opieka nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły.
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MYSZYŃCU

Zajęcia logopedyczne. 

Rytmika.

Język angielski.
Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych, dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego
w Szczecinku.
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Udział uczniów i szkół w konkursach i zawodach sportowych.
Nauczyciele szkół starają się regularnie umożliwiać uczniom udział w konkursach
organizowanych zarówno przez szkoły, jak i przez instytucje lokalne i ogólnopolskie.
Uczniowie reprezentowali szkołę w wielu konkursach międzygminnych, powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia uczniów
w następujących szkołach:
Tabela 26 Udział uczniów i szkół w konkursach i zawodach sportowych

Udział uczniów i szkół w konkursach

Osiągnięcia uczniów w zawodach
sportowych

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDMUSACH
 III miejsce drużynowo Mistrzostwa
 I miejsce powiatowy konkurs czytelniczy „Bohater
Powiatu Ostrołęckiego w Dylewie
literacki” w Ostrołęce,
„Dwa ognie usportowione,
 I miejsce zespołowo międzygminny konkurs

XII
miejsce
Powiatowe Indywidualne
„Poznajemy baśnie i legendy
Biegi Przełajowe w Ostrołęce,
z krainy zwanej Kurpsiami” w Wykrocie,
 IV miejsce indywidualne biegi
 I i II miejsce oraz wyróżnienie w gminnym konkursie
przełajowe.
plastycznym „Obraz mojego Myszyńca”,
 I miejsce zespołowo gminny konkurs „Bajkowy
Omnibus” w Wykrocie,
 I i II miejsce gminny konkurs ortograficzny w Zalesiu,
 I miejsce i wyróżnienie gminny konkurs pieśni
kurpiowskiej w Zalesiu,
 II miejsce gminny konkurs plastyczny „Zdrowa rodzina
bez uzależnień”,
 IV miejsce międzypowiatowy konkurs ekologiczny
„Zielono mi” w Kadzidle.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYSIAKACH
 2 III miejsca w konkursie „Palma i pisanka
 Zawody sportowe gminne :
kurpiowska” zorganizowanym przez RCKK
a)indywidualne biegi przełajowe: i m, II m,
w Myszyńcu;
IV m, V m, 2 VI m i VII m.
b)
indywidualny
tenis stołowy:
 II miejsce w konkursie Bezpiecznie na wsi –
2 i m, 2 II m, III m, 3 IV m, V i VI m.
Zwierzaki to nie pluszaki” zorganizowanym przez
c) drużynowy tenis stołowy:
KRUS w Warszawie;
I m dziewczęta i chłopcy z kl. IV,
 III miejsce w gminnym konkursie „Poznajemy
I m chłopcy z kl. V-VI,
baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami”
II m dziewczęta z kl. V-VI.
 2 i i 2 II miejsca w gminnym konkursie „Ocalić od
 Zawody rejonowe :
zapomnienia” zorganizowanym przez RCCK
w Myszyńcu;
 drużynowy tenis stołowy:
- i m dziewczęta i chłopcy z kl. IV,
 III miejsce i 2 wyróżnienia gminnym konkursie
- II m dziewczęta z kl. V-VI.
„Obraz mojego Myszyńca” zorganizowanym przez
RCCK w Myszyńcu;
 Indywidualny tenis stołowy:
 I, II miejsce i dwa wyróżnienia w kategorii
- 2 i m, 2 II m, 2 III m, V m.
plastycznej oraz i miejsce w kategorii sportowej

Zawody powiatowe :
w konkursie „Zdrowa rodzina bez uzależnień”

drużynowy
tenis stołowy:
zorganizowanym przez Gminną Komisję
i
m
dziewczęta
i chłopcy z kl. IV,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Myszyńcu.
- II m dziewczęta z kl. V-VI.
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Udział uczniów i szkół w konkursach

Osiągnięcia uczniów w zawodach
sportowych
 Indywidualny tenis stołowy:
- 2 i m, II m, IV m, V m.

 Biegi przełajowe:
- IX miejsce.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZYNACH
wyróżnienie w powiatowym konkursie języka
 Udział w gminnych i powiatowych
angielskiego w Białobieli;
biegach przełajowych;
 udział w gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej
 Udział w etapie gminnym
„Christmas Singing”;
w tenisie stołowym.
 wyróżnienie w Gminnym Konkursie Czytelniczym
„Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpiami”;
 wyróżnienie w II gminnym przeglądzie kolęd
i pastorałek „Hej kolędo, kolędo”;
 III miejsce w gminnym konkursie „Omnibus bajkowy”
w Zalesiu;
 III miejsce gminnym konkursie o Tytuł „Mistrza
Orografii”;
 II i III miejsce oraz wyróżnienie
w gminnym konkursie „Kurpie Zielone w literaturze”;
 udział uczniów kl. IV-VI w konkursie „Kangur
Matematyczny”;
 udział uczniów kl. II i III w ogólnopolskiej olimpiadzie
„Olimpusek” z języka angielskiego;
 udział w gminnym konkursie : „Matematyka na 6”.


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU
 II miejsce drużynowo uczniów
Recytatorskim „Z Tuwimem weselej”;
w trójboju lekkoatletycznym;
 I i II miejsce w X edycji Gminnego Konkursu Pieśni
 I miejsce w gminnych i udział
Kurpiowskiej klas I-III;
w rejonowych zawodach „Mini piłka
nożna dziewcząt”.
 Udział w powiatowym Konkursie Czytelniczym
„Bohater Literacki”;
 I miejsce w gminie i III miejsce w międzygminnym
Konkursie Recytatorskim „Kurpie Zielone
w Literaturze”
 III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie
Ekologicznym „Zielono mi”;
 III miejsce i wyróżnienie w powiatowym Konkursie
Mały Super Omnibus dla klas III;
 wyróżnienie w konkursie „Palma Wielkanocna”;
 udział w Gminnym Konkursie piosenki świątecznej
„Christmas singing”;
 udział w VII edycji Gminnego Konkursu
Ortograficznego dla klas V;
 udział uczniów w powiatowym konkursie „Mała
Olimpiada Matematyczna”
 udział uczniów w konkursie plastycznym „Zdrowa
rodzina bez uzależnień”
 udział uczniów w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „ Zdrowo jem, więcej wiem”
 udział uczniów w konkursie plastycznym „

 III miejsce i wyróżnienie w powiatowym Konkursie
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Udział uczniów i szkół w konkursach

Osiągnięcia uczniów w zawodach
sportowych

Bezpiecznie na wsi”

 udział uczniów w konkursie plastycznym „Prawa
dziecka w oczach dzieci”.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYSZYŃCU

 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
organizowanego
przez MKO w Warszawie,
 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
organizowanego
przez MKO w Warszawie,
 Finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego im.
Majora Marka Gajewskiego „LOSY ŻOŁNIERZA
I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO w LATACH 972-1514. Od
Cedyni
do Orszy”.
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur” –
wyróżnienie
 Międzyszkolny Konkurs Chemiczny o zasięgu
powiatowym - i miejsce
 Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej - i miejsce,
 Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego – III miejsce,
 Międzypowiatowy Konkurs „Kurpie zawsze wierni”
organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej –
i miejsce,

szkoła podstawowa:

 Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt –
II miejsce finał powiatowy,

 Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt - II
miejsce finał powiatowy,

 Sztafetowe biegi przełajowe - II
miejsce finał powiatowy,

 Sztafetowe biegi przełajowe – III
miejsce etap międzypowiatowy.

 Czwórbój lekkoatletyczny chłopców –
III miejsce finał powiatowy,

 Trójbój lekkoatletyczny chłopców – III
miejsce finał powiatowy,

 Sztafetowe biegi przełajowe chłopców
– II miejsce finał powiatowy,

 Sztafetowe biegi przełajowe chłopców
– VI miejsce etap międzypowiatowy,

 W klasyfikacji ogólnej za osiągnięcia

sportowe w roku szkolnym 2014/15
szkoła podstawowa zajęła i miejsce
w powiecie ostrołęckim.
gimnazjum:

 Sztafetowe biegi przełajowe – i miejsce
finał powiatowy,

 Piłka nożna dziewcząt – III miejsce
finał powiatowy,

 Halowa piłka nożna – II miejsce – etap
powiatowy,

 Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt
–III miejsce finał międzypowiatowy,

 Piłka koszykowa dziewcząt – V miejsce
finał powiatowy,

 Mazowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej LA – III miejsce w biegu na
200m,
 Mazowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej LA – VII miejsce biegi
przełajowe,
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLKOWYCH

 konkurs recytatorski „Kurpie Zielone
w literaturze”
- etap gminny - II m.
- udział w etapie międzygminnym
w Lelisie;
 konkurs piosenki świątecznej w języku angielskim

 Udział w indywidualnych biegach
przełajowych na szczeblu
powiatowym PSP;
 Indywidualny tenis stołowy PSP - III m
i V m chłopców w gminie, III m
w rejonie i V m w powiecie; II m i IV m
dziewcząt w gminie, II m i V m
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Udział uczniów i szkół w konkursach
w Myszyńcu „Christmas singing”;

 konkurs twórczości poetyckiej dzieci
i młodzieży „Kurpie Zielone
w Literaturze” w Kadzidle - nagroda główna
i wyróżnienie;
 konkurs literacki „Bohater literacki”
w Ostrołęce - III miejsce i wyróżnienie;
 Kuratoryjny ogólnopolski konkurs języka
niemieckiego;
 Międzygminny konkurs piosenki
niemieckojęzycznej „Weihnachtslieder 2014”;
 Konkurs organizowany przez Goethe Instytut „
Gramatyka na warsztacie”;
 Udział w IX Międzypowiatowym Konkursie
Ekologicznym „Zielono Mi”
w Kadzidle:
- kategoria „Żak” i miejsce i IV miejsce,
- kategoria „Junior” IV miejsce.

Osiągnięcia uczniów w zawodach
sportowych
w rejonie oraz V m w powiecie;
 Drużynowy tenis stołowy PSP - II m
chłopców i dziewcząt w gminie, II m
chłopców i III m dziewcząt w rejonie
oraz V m dziewcząt i chłopców
w powiecie;
 Piłka nożna GIM – III m dziewcząt
i chłopców w gminie;
 Halowa piłka nożna GIM– II m
dziewcząt w gminie i VI m w rejonie,
III m chłopców w gminie;
 Drużynowy tenis stołowy GIM– i m
chłopców w gminie, i m w rejonie i III
m w powiecie, i m dziewcząt w gminie,
II m w rejonie i IV m w powiecie;
 Indywidualny tenis stołowy GIM– I, II,
III, IV i V m chłopców w gminie, I, II, IV,
V i VI m dziewcząt w gminie, III m
w rejonie;
 Mini piłka ręczna PSP – III m dziewcząt
w gminie, II m chłopców w gminie, IV
m w rejonie;
 Piłka siatkowa GIM – i m dziewcząt
w gminie, II m w rejonie i V m
w powiecie;
 Indywidualne biegi przełajowe GIM –
39 m w międzypowiecie;
 Mini piłka siatkowa PSP – i m
dziewcząt w gminie, V m w rejonie, i m
chłopców w gminie, IV m w rejonie;
 Drużynowy tenis stołowy –
międzypowiat VI m;
 Indywidualne biegi „Bieg po zdrowie”:
III m – III kl. PSP, i m i II m – VI kl., i m
i IV m - VI kl. dz., III m – i Gim dz.;
 II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Ostrołęckiego w „Dwa Ognie
usportowione klas IV i młodszych”;
 Tenis stołowy V i VI m – kl. IV
w powiecie ;
 Trójbój kl. IV w gminie - II m chłopców
i III m dziewcząt.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYKROCIE
 V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci
 II i III miejsce w indywidualnych
„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki
biegach przełajowych;
to nie pluszaki!” - i miejsce i wyróżnienie w etapie
 I miejsce w mini piłkę nożną placówkowym oraz III miejsce
dziewczęta;
w etapie wojewódzkim;
 II miejsce w mini piłkę nożną –
 XXXI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
chłopcy;
(GIM) – etap gminny: recytacja –III miejsce, gadki – i i II
 II miejsce w halową piłkę nożną –
miejsce, etap międzygminny – i miejsce, wyróżnienie;
chłopcy
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Udział uczniów i szkół w konkursach
(PSP) – etap gminny: recytacja - i i III miejsce,
wyróżnienie, gadki - i i III miejsce, etap międzygminny:
gadki – wyróżnienie;
 II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek- Wolkowei miejsce, wyróżnienie;
 V Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek- Czarniai i II miejsce;
 Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich
Nowogród 2015 – III miejsce, wyróżnienia;
 Konkurs Pieśni Kurpiowskiej- Zalesie - II
i III miejsce;
 Konkurs „Ocalić od zapomnienia” kat. kwiaty – i miejsce,
kat. kierc – i miejsce, kat. plecionkarstwo – i miejsce;
 IV Gminny Konkurs Świątecznej Piosenki Angielskiej –
III miejsce, wyróżnienie;
 Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Bohater Literacki” –
i miejsce;
 III Gminny Festiwal piosenki Dziecięcej – III miejsce;
 XI Międzygminny Konkurs Wiedzy Uczniów Klas III
„Mały Super Omnibus” –
I miejsce, wyróżnienie;
 Konkurs „Ludowej Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej” - kat. zespół: i miejsce,
kat. soliści: i i II miejsce;
 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich
w Nowogrodzie – kat. soliści: i i II miejsce, kat. zespół:
III miejsce;
 II Powiatowy Przegląd Pieśni pt. „Zakazane Piosenki”
Nowa Wieś –kat. soliści:I miejsce, kat. zespół: i miejsce;
 XXVI Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu – kat. zespół: III
miejsce,
kat. soliści: i miejsce i wyróżnienie;

Osiągnięcia uczniów w zawodach
sportowych
i dziewczyny;
 I miejsce w mini piłkę ręczną –
chłopcy;
 II miejsce w mini piłkę ręczną dziewczęta;
 II miejsce w czwórboju
lekkoatletycznym - chłopcy
i dziewczęta.
Zawody rejonowe:
 II miejsce w zawodach w ringo;
 III miejsce w mini piłkę nożną –
dziewczęta;
 IV miejsce w halową piłkę nożną –
chłopcy.
Zawody powiatowe:
 III i IV miejsce w zawodach w ringo;
 Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki
w Lekkiej Atletyce Juniorek i Juniorów
Młodszych
w kat. pchnięcie kulą: V miejsce, w kat.
bieg na 1500 m: III miejsce.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MYSZYŃCU

 Udział w VIII Regionalnym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek w Baranowie,

 Udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej organizowanym

przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Myszyńcu ,
 Udział w przeglądzie solistów i zespołów artystycznych
na plenerowej imprezie „Noc Sobótkowa” organizowana
przez RCKK w Myszyńcu,
 Udział w konkursie plastycznym „ Wielkie i małe
marzenia” organizowanym
przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową
w Gdyni.
Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych, dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego
w Szczecinku.
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Zajęcia dodatkowe zwiększają szanse edukacyjne, zarówno uczniów zdolnych, jak
i mających trudności w nauce, oraz rozwijają zainteresowania. Wychodzą na przeciw
indywidualnym

potrzebom,

pomagają

w przezwyciężaniu

trudności,

rozwijają

i pogłębiają zainteresowania. Zajęcia opiekuńcze zapewniają bezpieczeństwo w czasie
oczekiwania na dowóz, kształtują kulturę zachowania w kontaktach rówieśniczych,
kształtują nawyk współodpowiedzialności za siebie i innych.

WNIOSKI
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego szkół z terenu gminy Myszyniec świadczą o
dobrym poziomie nauczania takich przedmiotów jak j. polski, historia, wos,
matematyka i przedmioty przyrodnicze.
2. Obecny stan uznać należy za niewystarczający, wymagajacy racjonalizacji
wydatków publicznych, pod kątem zasadności utrzymania szkół o najwyższych
wydatkach przypadajacych na 1 ucznia.
3. Potrzeba podnoszenia poziomu nauczania, związana z konkurencją na rynku
pracy oraz rozwojem społeczeństwa informatycznego wymaga zapewnienia
szkołom gminy zarówno wysoko kwalifikowanych nauczycieli jak też
odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz zaplecza w
postaci np. hal sportowych, boisk, basenów itp.
4. Opracowanie długookresowej polityki oświatowej uwzgledniajacej prognozy
demograficznej.
5. Konieczność stworzenie systemu wspomagania uczniów w rozwijaniu ich
zainteresowań.
6. Słabość infrastruktury sportowej (brak basenu) – konieczność zapewnienia
uczniom zajęć nauki pływania w porozumieniu z ośrodami działającymi w tym
zakresie np. gmina Czarnia, Ostrołęka.
7. Wspieranie działań na rzecz kształcenia zawodowego odpowiadającego na
potrzeby rynku pracy i wyzwań gospodarki

2.5.2. Infrastruktura sportowa
W gminie Myszyniec zlokalizowany jest stadion sportowy, który został oddany
do użytku w dniu 02.10.2000 r. Przygotowany został na 500 miejsc, w tym 150 miejsc
siedzących. Stadion nie jest oświetlony, a boisko posiada wymiary 100 m x 55 m.
W grudniu 2015 r. zakończył się 1 etap robót budowlanych w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu” – budowa boiska
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do gry w piłkę nożną o wymiarach 64 m x 100 m o nawierzchni sztucznej trawy.
Do tej pory zostały wykonane prace dot.: podbudowy boiska pod sztuczną trawę
oraz wykonanie drogi technologicznej i przeciwpożarowej z kostki brukowej wraz
z parkingami oraz odwodnieniem i remontem kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w drodze. W 2016 roku w terminie do 30 czerwca ma zostać wykonana sztuczna trawy
na boisku wraz z dostawą sprzętu sportowego oraz sprzętu do pielęgnacji murawy.
Boisko w wyniku przeprowadzonej modernizacji ma uzyskać certyfikat FIFA 2 Stars.
Gmina Myszyniec pozyskała środki na modernizację stadionu w kwocie 1 mln zł
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowe dofinansowanie Gmina ma otrzymać
w formie dotacji z Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 489 558 zł14.
W regionie zorganizowany został także klub sportowy ALDO „Bartnik” w Myszyńcu,
który oprócz drużyny seniorskiej posiada grupę młodzieżową występującą w Okręgowej
Lidze Trampkarzy rocznik 2000 i młodsi, który zrzesza młodzież myszyniecką
oraz młodych piłkarzy z całej gminy15. Na organizowane treningi łącznie uczęszcza
około 60 osób. Warto także zaznaczyć, że w lokalnych rozgrywkach na stadionie chętnie
uczestniczy lokalna społeczność – nawet 200 osób na widowni.
Tabela 27 Obiekty sportowe

Lp.

Lokalizacja

Rodzaj boiska

Pow. boiska
brutto

Rodzaj
nawierzchni

1

Myszyniec Stary

Do gier zespołowych – koszykówka,
siatkówka

493 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa

2

Wykrot

Do gier zespołowych – koszykówka,
siatkówka

540 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa

3

Zalesie

Do gier zespołowych – koszykówka,
siatkówka

540 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa

Do gier zespołowych – koszykówka,
siatkówka

540 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa,

Małe boisko do piłki nożnej

1058,00 m2

Trawiasta,
naturalna

Boisko do piłki nożnej

4608,00 m2

Trawiasta,
naturalna

4

5

Wydmusy

Wolkowe

http://www.myszyniec.pl/index.php/samorzad/burmistrz-myszynca/komunikaty-i-ogloszenia/1179zakonczyl-sie-etap-1-robot-budowlanych-w-ramach-realizacji-zadania-inwestycyjnego-modernizacjastadionu-sportowego-w-myszyncu
14

15

Dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.
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Lp.

6

7

Lokalizacja

Krysiaki

Myszyniec, ul.
Dzieci Polskich

Rodzaj boiska

Pow. boiska
brutto

Rodzaj
nawierzchni
Poliuretanowa,
bezspoinowa,

Bieżnia sześciotorowa

1172,20 m2

Do gier zespołowych – koszykówka,
siatkówka

540 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa

Boisko wielofunkcyjne - koszykówka,
siatkówka, piłka ręczna

1320,00 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa,

Kort tenisowy

668,14 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa

8

Myszyniec, ul.
Rynarzewskiego

Boisko wielofunkcyjne – mini piłka
ręczna, koszykówka, siatkówka

726,60 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa

9

Myszyniec, ul.
Rynarzewskiego

Kort tenisowy, ścianka treningowa

715,02 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa

10

Myszyniec, ul.
Przemysłowa

Do gier zespołowych – koszykówka,
siatkówka

493,00 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa

11

Myszyniec, ul.
Dzieci Polskich

Siłownia zewnętrzna

285,00 m2

Trawiasta,
naturalna

12

Myszyniec, ul.
Rynarzewskiego

Siłownia zewnętrzna

200,00 m2

Trawiasta,
naturalna

13

Wydmusy, ul.
Miodobrania

Boisko do siatkówki plażowej

384,00 m2

Piasek rzeczny

Plaża

3180,00 m2

Piasek rzeczny

14

Wydmusy, ul.
Miodobrania

Boisko wielofunkcyjne – piłka ręczna,
koszykówka

1440 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa,

15

Wydmusy, ul.
Miodobrania

Kort tenisowy, ścianka treningowa

1396,74 m2

Poliuretanowa,
bezspoinowa,

16

Wydmusy, ul.
Miodobrania

Skałka bulderingowa

1026,62 m2

Piasek rzeczny

Boisko Piłkarskie

17

Myszyniec, ul.
Dzieci Polskich boisko do gier
wielkich

Boisko do koszykówki

7850,10 m2

Bieżnia 6 – cio torowa 400 m

420,00 m2

Rzut młotem, rzut dyskiem rzut
oszczepem, pchnięcie kulą, trójskok,
skok wzwyż.

2563,00 m2

Boisko piłkarskie jest w trakcie
renowacji. Prace polegają na wymianie
nawierzchni z trawy naturalnej na
trawę syntetyczną. Planowany koszt
wykonania inwestycji 2 002 060,31 zł.

7918 m2

Trawa naturalna
Naw. Asfaltowa
Mączka ceglana

Trawa
syntetyczna
z wypełnieniem
EPDM
z recyklingu

Źródło: dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.
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Jak widać na poniższym rysunku, liczba osób ćwiczących ogółem zmniejsza
się systematycznie. Zmniejsza się także liczba sekcji sportowych na terenie całej gminy
Myszyniec. Obecnie klub sportowy posiada sekcję piłki nożnej w ramach której działają
dwie drużyny:
 Drużyna seniorska – aktualnie liczy około 20 czynnych zawodników powyżej 16
roku życia.
 Drużyna młodzieżowa – aktualnie liczy około 40 systematycznie trenujących
piłkarzy, na których składa się zarówno młodzież w wieku od 13 do 15 lat16.
Rysunek 39 Kluby sportowe w Gminie Myszyniec
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W gminie zlokalizowane są także place zabaw dla mieszkańców. Ich wykaz szczegółowo
został zaprezentowany w poniższej tabeli.
Tabela 28 Place zabaw

Lp.

Lokalizacja

Pow. zabudowy
Pow. komunikacyjna – 21 m2

1

Olszyny

Pow. bezpieczna – 149 m2
Pow. trawiasta – 70 m2

2

16

Myszyniec Stary

Pow. komunikacyjna – 130 m2
Pow. bezpieczna – 140 m2

Dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.
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Lp.

Lokalizacja

Pow. zabudowy
Pow. trawiasta – 1237 m2
Pow. komunikacyjna – 20 m2

3

Krysiaki

Pow. bezpieczna – 149 m2
Pow. trawiasta – 71 m2
Pow. komunikacyjna – 20 m2

4

Wydmusy

Pow. bezpieczna – 149 m2
Pow. trawiasta – 71 m2

5

Wydmusy, ul. Miodobrania

Pow. bezpieczna – 390,75 m2
Pow. komunikacyjna – 20 m2

6

Zalesie

Pow. bezpieczna – 148,50 m2
Pow. trawiasta – 71,50 m2
Pow. komunikacyjna – 24 m2

7

Wykrot

Pow. bezpieczna – 149 m2
Pow. trawiasta – 67 m2
Pow. komunikacyjna – 18 m2

8

Wolkowe

Pow. bezpieczna – 155 m2
Pow. trawiasta – 67 m2
Pow. komunikacyjna – 30 m2

9

Myszyniec, ul. Dzieci Polskich

Pow. bezpieczna – 248 m2
Pow. trawiasta – 222 m2

10

Myszyniec, ul. Rynarzewskiego

Pow. brutto (piasek rzeczny) – 320 m2

11

Myszyniec, ul. Rynarzewskiego

Pow. brutto (piasek rzeczny) – 990 m2

Źródło: dokumenty wewnętrzne Urzędu Miejskiego.

WNIOSKI
1. Niskie zaangazowanie przedsiębiorców lokalnych w działalność społecznogospodarczą.
2. Zadowalajacy poziom infrastruktury sportowej, lecz wymagajaca dalszych
inwetycji w tym zakresie
3. Niewystarczająca liczba miejsc dla młodzieży, gdzie mogłaby spędzić
aktywnie wolny czas.
4. Mała ilość terenów zieleni miejskiej (skwerów, parkow itd.).
5. Konieczność stworzenia oferty sportowej dla mieszkańców gminy oraz
organizacja zawodów sportowych.
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2.5.3. Infrastruktura kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Na terenie gminy Myszyniec zlokalizowane są dwie publiczne placówki biblioteczne
oraz szkolne biblioteki. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława
Skierkowskiego znajduje się w Myszyńcu, a jej filia w Wykrocie. Liczba czytelników
w ciągu roku spadła jednak do 969 osób (z 1019 w 2009 r.). Obiekty te nie są
przystosowane wewnątrz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jednak
jedna placówka posiada przystosowane wejście do budynku. Dodatkowo, we wszystkich
bibliotekach znajduje się 17 komputerów, z czego dostępnych dla czytelników jest 12.
Od 2014 r obydwie biblioteki oferują także katalog on – line. Niezależnie od powyższego,
w szkołach działają biblioteki przeznaczone dla uczniow tychże placówek.
Działalność RCKK
W Myszyńcu funkcjonuje Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza
Włdysława Skierkowskiego. Do podstawowych zadań Regionalnego Centrum Kultury
Kurpiowskiej należą:
 prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin
sztuki;
 stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup
twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
 działalność metodyczna polegającą na wspieraniu innowacyjnych form i metod
działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym;
 gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk
kulturowych i społecznego środowiska lokalnego;
 prowadzenie

i wspieranie

zespołów

artystycznych,

grup

twórczych

obywatelskich;
 promowanie,

wspieranie

i realizowanie

projektów

aktywizujących

i integrujących społeczność lokalną;
 prowadzenie własnych zespołów artystycznych;
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 upowszechnienie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami,
stowarzyszeniami,

fundacjami

i nieformalnymi

grupami

mieszkańców

w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
wspierających rozwój lokalny;
 nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów
w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych;
 realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony
dziedzictwa narodowego;
 współpraca

z instytucjami

i organizacjami

Unii

Europejskiej

i krajów

członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów17.
Mocną stroną Centrum są organizowane imprezy cykliczne oraz zajęcia stałe. W roku
2015 organizowane były: zajęcia tańca ludowego (zespól „Kurpiaki” oraz zespół
„Kurpiowszczyzna”), zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze, zajęcia rytmiczne
i perkusyjne, próby zespołów wokalno - instrumentalnych), zajęcia plastyczne (zajęcia
plastyczne, malarstwo i rysunek dla dzieci do lat 10 oraz klub aktywnego malucha).
Centrum Kultury zajmuje się także organizacją imprez kulturalnych, spektakli,
koncertów, prowadzi naukę języków obcych i działalność wydawniczą18.
W 2014 r. zorganizowano 47 imprez, w których uczestniczyło łącznie ponad 60 tys.
osób. w 2014 r. najwięcej imprez zorganizowano w formie prelekcji konkursów oraz
innych i to one cieszyły się największym zainteresowaniem. Organizatorzy do dyspozycji
mieli tylko jeden dom/ośrodek kultury/klub/ świetlicę, który jest przystosowany dla
osób niepełnosprawnych. Liczba standardowych miejsc w sali widowiskowej wynosi
300. W jednostce zorganizowane są pracownie specjalistyczne, w których wyróżnione
zostały sekcje plstyczne, muzyczne, studia radiowe, ceramiczne oraz sale baletowe
i taneczne. Dużą popularnością cieszą się także zespoły artystyczne, których w gminie
Myszyniec jest 6, a liczba ich członków wynosi 133 osoby. Zorganizowane są one
głównie wokół występów folklorystycznych (ludowe, pieśni i tańca, kapele). Dodatkowo,

17

http://www.rckkmyszyniec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=445

18

Więcej informacji na stronie internetowej RCKK, http://www.myszyniec.pl/index.php/rckk
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w 2014 r. RCKK zorganizowało 12 imprez plenerowych, w których uczestniczyło łącznie
40 000 uczestników.

Tabela 29 Zorganizowane imprezy w Gminie Myszyniec

2009
wystawy
występy artystów i zespołów
zawodowych
prelekcje
imprezy turystyczne i sportowo
- rekreacyjne
konkursy
inne

szt.
liczba uczestników
szt.
liczba uczestników
szt.
liczba uczestników
szt.
liczba uczestników
szt.
liczba uczestników
szt.
liczba uczestników

0
0
6
2000
3
350
1
520
18
920
-

2011

2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

4
520
6
3000
3
200
1
550
8
500
2
90

2013

2014

3
500
8
300
3
220
1
540
10
550
15
25460

5
200
2
20000
12
500
1
500
11
500
16
40450

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W regionie funkcjonuje także sześć kół (klubów) z 54 członkami. Największą grupę
stanowią członkowie klubów: seniora (24 osoby) oraz plastycznego (20 osób).
Wcześniej największą popularnością cieszyły się kursy taneczne oraz nauki gry
na instrumentach. W 2014 r. zorganizowanych zostało także 12 imprez plenerowych.
Inne stowarzyszenia i związki międzygminne zostały przedstawione poniżej:
 Towarzystwo Inicjatyw „POL – ITAL”;
 Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika;
 Fundacja „Kulturalni Kurpie”;
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Biskupa Edwarda Samsela;
 Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”;
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wykrot;
 ALDO „Bartnik” w Myszyńcu;
 Koło Łowieckie KURP;
 Stowarzyszenie Młodzi dla Myszyńca”;
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny w Myszyńcu;
 Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” – oddział w Myszyńcu;
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 Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Kurpiowsko – Mazurski oddział terenowy
w Myszyńcu;
 Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej w Myszyńcu;
 Polski Związek Wędkarski – koło nr 40 w Myszyńcu;
 Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.
WNIOSKI
1. W Myszyńcu funkcjonuje Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza
Władysława Skierkowskiego.
2. Oferta kulturalna regionu skupiona jest głównie na kulturze kurpiowskiej, co
należy w dalszych ciągu podtrzymywać. Istnieje jednak zapotrzebowanie na
rozszerzenie oferty o inne obszary sfery kultury.
3. Istniejąca oferta dla osób starszych wymaga rozszerzenia, np. o Uniwersytet III
Wieku.
4. Słaba oferta kulturalna w zakresie dostępu do kina, muzeów, galerii.
5. Istnieje potrzeba wzmacniania funkcji edukacyjnej i uczestnictwa społeczności
lokalnej w życiu kulturalnym gminy.
6.Konieczność wspierania inicjatyw społecznych w zakresie kultury i sztuki.

2.5.4. Infrastruktura turystyczna
Ze względu na urokliwy krajobraz gminy, władze gminy koncentrują się na realizowaniu
funkcji turystycznej. W regionie znajdują się m.in. takie atrakcje turystyczne jak:
 Kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej – Myszyniec;
 Dzwonnica XVIII wieczna przy kościele – Myszyniec;
 Pomnik Jana Pawła II – Myszyniec;
 Pomnik kard. Wyszyńskiego – Myszyniec;
 Kościół Rektoralny pw. NMP Matki Miłosierdzia – Wykrot;
 Kościół pw. Matki Boskiej Królowe Korony Polskiej – Krysiaki;
 Pomnik Armii Krajowej- Myszyniec;
 Pomnik Żołnierzy 3 Pułku Ułanów Spieszonych Armii Krajowej poległych
podczas II wojny światowej – Charciabałda;
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 Pomnik ku czci poległym w bitwie Kurpiów ze Szwedami w 1708 roku – las przy
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele;
 Mogiła żołnierza niemieckiego poległego w 1944 r. – Olszyny;
 Mogiła wojenna żołnierza radzieckiego z 1944 – Wykrot;
 Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej – Myszyniec;
 Pomnik przyrody dąb szypułkowy ul. Kazimierza Stefanowicza – Myszyniec;
 Pomnik przyrody Modrzew – Białusny Lasek19.
W gminie Myszyniec znajduje się także pięć gospodarstw agroturystycznych oraz Hotel
Zakątek:
 Agroturystyka Agro Chatka – Wydmusy;
 Agroturystyka ELA – Wydmusy;
 Agroturystyka Pod Lipami (OSP Wydmusy) – Wydmusy;
 Agrostrzecha u Genka – Olszyny;
 Agroturystyka Halina – Charciabałda;
 Kurpiowski Zakątek – Myszyniec20.
W 2012 r. oddano do użytku kompleks obiektów pełniących funkcje społeczno –
kulturalne, który składa się dwóch obiektów: w miejscowości Wykrot oraz w Myszyńcu.
Obiekt nad zbiornikiem wodnym Wykrot obejmuje karczmę z miejscami noclegowymi,
amfiteatr, budki piknikowo – jarmarczne, 5 wiat grillowych wyposażonych w stoły
i ławki biesiadne, kompleks kempingowy wraz z zagospodarowaniem terenu (pole
namiotowe i miejsca kempingowe), kompleks sportowy wraz z zagospodarowanym
terenem na który znajduje się boisko sportowe wielofunkcyjne, 2 place zabaw dladzieci,
ekspozycje sztuki kurpiowskiej oraz mała architekturę parkową i zieleń. Drugi obiekt
nad rzeką Rozogą w Myszyńcu obejmuję: staw, 2 place zbaw dla dzieci, boisko sportowe,
plac agility (tor przeszkód dla psów), ekspozycję sztuki kurpiowskiej oraz przystań
kajakową przy rzece Rozoga.

Kurpsie Razem, Lokalna Grupa Działania. Mapa Obszaru Działania, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie
Razem”, Myszyniec.
19

Kurpsie Razem, Lokalna Grupa Działania. Mapa Obszaru Działania, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie
Razem”, Myszyniec.
20
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W regionie organizowane są także wydarzenia i imprezy cykliczne. Należy przede
wszystkim podkreślić Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu. Impreza organizowana
jest corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia. Celem organizowanej imprezy jest
przypominanie uczestnikom o bogactwie, tradycji oraz zwyczajach bartniczych Puszczy
Zielonej oraz zaprezentowanie regionalnej twórczości przez społeczność lokalną. Takie
spotkania integrują miejscową społeczność oraz promują region, historię i kulturę21.
W miesiącu czerwcu organizowana jest także Noc Sobótkowa, która jest plenerową
imprezą cykliczną. Jej głównym celem jest przegląd konkursowy przedstawień
ukazujących zwyczaje sobótkowe na Kurpiach. Każdy może uczestniczyć w konkursie,
niezależnie od wieku. Organizowanie takiej imprezy pozwala na promocję lokalnych
twórców ludowych22.
W maju organizowany jest Jarmark Kurpiowski, który stanowi przegląd zespołów
artystycznych. Pozwala na utrzymanie tradycyjnych form muzykowania, tańca, śpiewu
z terenu Puszczy Zielonej. Uczestnikami mogą być zarówno dzieci jak i osoby dorosłe,
w osobnych kategoriach wiekowych. W ramach imprezy odbywa się konkurs dla dzieci
i młodzieży p.n. „Ocalić od zapomnienia" oraz „Palma Kurpiowska Myszyniec"23.

21

http://www.rckkmyszyniec.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=81&Itemid=517

http://www.rckkmyszyniec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:nocsobotkowa&catid=79:imprezy-cykliczne-organizowane-przez-regionalne-centrum-kultury-kurpiowskiejw-myszyncu&Itemid=435
22

http://www.rckkmyszyniec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77:jarmarkkurpiowski&catid=79:imprezy-cykliczne-organizowane-przez-regionalne-centrum-kultury-kurpiowskiejw-myszyncu&Itemid=435
23
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WNIOSKI
1. Władze gminy Myszyniec stwarzają warunki do wypoczynku i rekreacji poprzez
rozbudowę zaplecza turystycznego oraz promocję tradycji kulturowych.
2. Istnieje konieczność zintensyfikowania działań w zakresie organizacji atrakcji
sportowych(np. zawody wędkarskie) oraz kulturalnych (cykliczne imprezy) w
celu zachęcenia turystów do wracania na tereny Kurpiowskie.
3. Potrzeba współpracy z sektorem pozarządowym, samorządowym oraz innymi
partnerami w zakresie poszerzania i promowania atrakcji turystycznych w
regionie.
4. Koniecznosć digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego i powszechne ich
udostepnianie.
5. Utrwalenie historycznego i kulturowego dziedzictwa miasta i gminy
6. Konieczność rozszerzenia działań promocyjnych gminy (informacje o
wydarzeniach etc.).
7. Konieczność rewitalizacji kluczowych elementów przestrzeni publicznej (wraz
z nadaniem im nowych funkcji i/lub przywróceniem poprzednich w wyniku
realizacji planowanych działań naprawczych.
8. Rewitalizacja istniejących terenów zieleni miejskiej.

2.5.5. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej
W analizowanym okresie zwiększyła się liczba przychodni ogółem z jednej w 2009 r. do
pięciu w roku 2014 r. Obecnie żadna placówka nie należy do sektora niepublicznego.
W mieście oferuje się także jedną praktykę lekarską. W 2014 r. wykonano ponad 40 tys.
porad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku opieki ambulatoryjnej
(dotyczącej porad w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej), takich porad
wykonano 43 tys. Liczba osób korzystających z opieki zdrowotnej zwiększyła się od
2009 r. o ponad 8 tys. osób. Do dyspozycji mieszkańców są także 3 punkty apteczne oraz
jeden sklep zielarski.
Tabela 30 Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Jednostka miary

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PRZYCHODNIE
ogółem

1

2

4

4

4

5

niepubliczne

1

2

4

-

-

-

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - PORADY
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2009

Jednostka miary
ogółem

2010

2011

2012

2013

2014

32492 23708 38675 33345 35469 40835

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - PORADY LEKARSKIE
ogółem

-

-

-

35324 37770 43002

APTEKI i PUNKTY APTECZNE
apteki

3

3

3

3

3

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Środowiskowa pomoc społeczna jest udzielana mieszkańcom danego regionu
za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Z tabeli poniżej wynika, że coraz
mniejsza grupa osób korzysta z oferowanej pomocy, a większość z nich znajduje
się poniżej kryterium dochodowego. W 2014 r. łączna liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej wyniosła 1441. Zasięg korzystania z pomocy
społecznej, czyli udział osób w gospodarstwach domowych, korzystających z pomocy
w ludności ogółem, wyniósł 13,6%.
Tabela 31 Środowiskowa pomocy społecznej

Jednostka miary

2009

2010

2011

2012

2013

2014

GOSPODARSTWA DOMOWE KORZYSTAJĄCE z POMOCY SPOŁECZNEJ
poniżej kryterium dochodowego

392

344

348

345

319

297

Powyżej kryterium dochodowego

87

99

91

61

82

79

1622

1547

1441

OSOBY KORZYSTAJĄCE z POMOCY SPOŁECZNEJ
ogółem

1920

1727

1765

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Ze świadczeń rodzinnych również korzysta coraz mniejsza liczba osób. W 2014 r. 868
rodzin otrzymało zasiłki rodzinne na dzieci, których łączna kwota wyniosła 3878 tys. zł.
Ponad 1800 dzieci w gminie skorzystało ze świadczeń pobieranych przez swoich
opiekunów. W przypadku zasiłków pielęgnacyjnych, kwota wypłacanych świadczeń
zwiększyła się od 2009 r. i w 2014 r. wyniosła 313 tys. zł. W tabeli Tabela 32
przedstawione zostały szczegółowe dane z podziałem na lata 2009 – 2014.
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Tabela 32 Świadczenia rodzinne

Jednostka miary

2009

2010

2011

2012

2013

2014

KORZYSTAJACY ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na
dzieci

1010

1004

956

933

896

868

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek
rodzinny

2317

2218

2160

1998

1934

1820

KWOTY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYPŁACONYCH w ROKU (W TYS. ZŁ)
kwota świadczeń rodzinnych

3787

4388

4430

4284

4177

3878

kwota zasiłków rodzinnych (wraz
z dodatkami)

3233

3662

3545

3299

3461

3209

kwota zasiłków pielęgnacyjnych

294

312

310

295

291

313

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

WNIOSKI
1. Konieczność rozwoju środowiskowych form pomocy dla dzieci i osób z
niepełnosprawnościami i starszym.
2. Konieczność podnoszenie jakosci uslug środowiskowych.
3. Wspieranie działan na rzecz powstawania i rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej.
4. Konieczność tworzenie nowych miejsc pracy dla osob wykluczonych
społecznie.
5. Potrzeba likwidowania barier architektonicznych.
6. Konieczność wspieranie rodzin, przeżywających trudności, w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo -wychowawczej.
7. Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin,
8. Rozwijanie środowiskowych grup wsparcia dzieci i młodzieży,
9. Wzmacnianie zdolności grup społeczności lokalnych do samodzielnego
rozwiązywania problemów(grupy wsparcia).
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zjawisku przemocy w rodzinie.
11. Powstanie dziennego domu pobytu dla osób starszych.
12. Działania aktywizacyjne skierowane do grup mieszkańców najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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2.5.6. Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego
Za bezpieczeństwo publiczne w regionie gminy Myszyniec odpowiada Komisariat Policji
w Myszyńcu.

Na

terenie

gminy nie

został

zlokalizowany

żaden

posterunek

policji.Posterunki Policji stworzone są w celu realizowania zadań na terenach gmin
miejsko – wiejskich, gdzie nie funkcjonują siedziby komisariatów. Dzięki ich
funkcjonowaniu

mieszkańcy

mają

możliwość

sygnalizowania

oraz

zgłaszania

o zdarzeniach i sytuacjach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Posterunki zapewniają także szybszą reakcję policji. Warto zaznaczyć, że to społeczność
lokalna i przedstawiciele samorządu lokalnego wpływają na tworzenie posterunków
policji, poprzez zgłaszanie potrzeb ich utworzenia pod warunkami interesu społecznego,
znacznego stopnia zagrożenia przestępczością oraz odległością od siedziby komisariatu.
Komisariat natomiast to wyższa jednostka, która zajmuje się realizowaniem zadań
służby prewencyjnej Policji oraz współdziała z samorządem terytorialnym.
W regionie funkcjonują także Ochotnicze Straże Pożarne, które dbają o bezpieczeństwo
mieszkańców. Prowadzą one działania, które mają na celu zapobiegać pożarom oraz
biorą udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie zagrożeń. Ochotnicze
Straże Pożarne znajdują się w Myszyńcu, w Zdunku, w Krysiakach, w Wydmusach,
w Wolkowych oraz w miejscowości Wykrot.
WNIOSKI
1. Podejmowanie działań w celu utrzymania poziomu bezpieczeństwa w gminie.
2. Stworzenie monitoringu wizyjnego miasta (w tym miejsc newralgicznych).
3. Współpraca samorządu z policją i strażą pożarną, w tym współfinansowanie
zakupu niezbędnego sprzętu dla służb.

2.6. Jakość rządzenia
2.6.1. Analiza zdolności inwestycyjnej
Zdolność gminy do inwestowania jest uzależniona od wielkości dochodów oraz
struktury wydatków w budżecie. W ostatnich latach wielkość dochodów w gminie
Myszyniec utrzymywała się na podobnym poziomie. W 2014 r. dochody ogółem
(dochody własne, dotacje, subwencja ogólna oraz środki dofinansowania zadań)
wyniosły 42 329 228,93 zł. Największą część dochodów stanowiły subwencje (37%)
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oraz dotacje (43%). Dochody własne gminy w 2014 r. wyniosły 8 421 529,47 (20%).
Na poniższym rysunku przedstawiony został szczegółowy podział dochodów w gminie.
Rysunek 40 Dochody budżetu Gminy Myszyniec
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7990259,52

subwencje
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6077013,49
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W przypadku wydatków gminy Myszyniec, w 2014 r. wyniosły 45 240 387,97 (62%
stanowiły wydatki bieżące ogółem). Największą część stanowiły wydatki na oświatę
i wychowanie (28%), transport i łączność (16%) oraz pomoc społeczną (14,86%).
Najmniejsze wydatki gmina wykonała na ochronę zdrowia (0,19%), bezpieczeństwo
publiczne (0,38%) oraz kulturę fizyczną i sport (0,72%).
Rysunek 41 Wydatki Gminy Myszyniec
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Dochody budżetowe w 2014 r. zostały osiągnięte na łączną kwotę 42 329 228,93 zł, co
stanowi 100% względem planu rocznego. Wydatki budżetowe natomiast wykonano na
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kwotę 45 240 387,97 zł, co stanowi 95% planu. Realizacje planu ogółem przedstawiają
się następująco:
Tabela 33 Wykonanie zadań w 2014 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej

PLAN OGÓŁEM

WYKONANIE OGÓŁEM

WSKAŹNIK
WYKONANIA

rolnictwo i łowiectwo

4.663.919,41 zł

4.607.011,64 zł

99%

przetwórstwo
przemysłowe

5.416,23 zł

4.200,28 zł

78%

transport i łączność

7.201.540 zł

7.035.564,89 zł

98%

turystyka
gospodarka
mieszkaniowa

4.688.946,00 zł

4.687.247,93 zł

100%

553.629,00 zł

404.019,62 zł

73%

działalność usługowa

33.300 zł

26.692,08 zł

80%

informatyka
administracja
publiczna

1.447.897,00 zł

1.274.236,04 zł

88%

3.085.140,22 zł

2.811.594,39 zł

91%

urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa

138.588,00 zł

107.516,45 zł

78%

bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

285.806 zł

172.250,34 zł

60%

obsługa długu
publicznego

100.000 zł

53.523,61 zł

54%

różne rozliczenia

117.180 zł

0,00 zł

0%

oświata i wychowanie

13.156.439,80 zł

12.477.889,40 zł

95%

ochrona zdrowia

124.000 zł

87.250,04 zł

70%

pomoc społeczna
pozostałe działania
w zakresie polityki
społecznej

6.988.452,44 zł

6.723.833,00 zł

96%

10.000 zł

0 zł

0%

689.702 zł

675.509,67 zł

98%

3.224.862,97 zł

3.002.358,67 zł

93%

799.969 zł

762.953,48 zł

95%

350.071,54 zł

326.736,44 zł

93%

edukacyjna opieka
wychowawcza
gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
kultura fizyczna

Źródło: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2014 rok.
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WNIOSKI
1. W 2014 r. dochody ogółem gminy wyniosły 42 329 228,93 zł (co stanowi 100%
względem planu rocznego).
2. Największą część dochodów stanowią subwencje (37%) oraz dotacje (43%).
3. W 2014 r. wydatki gminy wyniosły 45 240 387,97 zł.
4. Największa część wydatków przypadła na oświatę i wychowanie (28%), transport i
łączność (16%) oraz pomoc społeczną (14,86%).

2.6.2. Jakość kapitału społecznego
Wyzwaniem dla samorządów lokalnych jest przede wszystkim zdolność gminy
do skutecznego rządzenia. Jakość kapitału społecznego wraz z jego zaangażowaniem
w proces zarządzania jest przejawem dobrego rządzenia na poziomie lokalnym.
Najczęściej kapitał społeczny oceniany jest w kategoriach: aktywność obywatelska
(udział w wyborach i organizacjach społecznych), liczba aktywnych organizacji
pozarządowych, zaangażowanie mieszkańców w życie społeczno – kulturalne, poziom
występowania patologii społecznych.
Aktywność obywatelska mieszkańców gminy Myszyniec w zakresie partycypacji
w wyborach jest stosunkowo niska. Frekwencja w poszczególnych wyborach jest
zazwyczaj niższa niż średnia krajowa. Oznacza to stosunkowo niewielkie zaangażowanie
mieszkańców w sprawy obywatelskie. Tylko w przypadku wyborów samorządowych
zaangażowanie mieszkańców gminy było wyższe niż ogólnokrajowa frekwencja.
Frekwencja w poszczególnych wyborach przedstawiała się w następujący sposób:
 w wyborach parlamentarnych w 2015 r. - 40,29% mieszkańców oddało swój głos
w wyborach (frekwencja ogólnopolska 50,92%);
 w wyborach prezydenckich w 2015 r. - 51,43% (frekwencja ogólnopolska
55,34%);
 referendum w 2015 r. - 6,12%. (frekwencja ogólnopolska 7,80%);
 w wyborach samorządowych 2014 – 52,01% (frekwencja ogólnopolska 47,70%);
 w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 – 15,74% (frekwencja
ogólnopolska 23,83%).
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Stosunkowo

wysoka

jest

natomiast

liczba

aktywnie

działających

organizacji

pozarządowych na terenie gminy. Średnia krajowa w 2012 r. wyniosła 2,2 organizacji na
1000 mieszkańców, w przypadku gminy Myszyniec wskaźnik ten wyniósł 2,16.
w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane są 23 stowarzyszenia oraz inne
organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz ZOZ.
Mieszkańcy charakteryzują się stosunkowo niewielkim zaangażowaniem w życiu
społeczno – kulturalnym. Wynika to z niewielkiej liczby czytelników oraz średnim
zainteresowaniem organizowanymi imprezami:
 ludność na 1 placówkę biblioteczną – 5 300 osób (w przypadku Polski 4100);
 księgozbiór bibliotek na 1000 ludności – 3139,3 (w przypadku Polski 3397,6);
 czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 91 osób (w przypadku Polski
164);
 wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach - 11,1 (w przypadku
Polski 18,3).
W przypadku analizy przestępczości w regionie, dane możliwe do uzyskania są tylko na
poziomie

powiatów.

Jednak

należy

podkreślić,

że

w przypadku

przestępstw

stwierdzonych, tylko niecały 1% wszystkich przestępstw w województwie popełniony
został na terenie powiatu ostrołęckiego. Może to świadczyć o niewielkim wskaźniku
przestępczości w samej gminie Myszyniec.
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WNIOSKI
1. Aktywność obywatelska mieszkańców gminy w zakresie partycypacji w
wyborach jest stosunkowo niska, co powoduje konieczność budowy
społeczeństwa obywatelskiego w przyszłości.
2. Wysoka liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych (2,16
organizacji na 1000 mieszkańców).
3. Wskaźnik przestępczości utrzymuje się na niskim poziomie, jenak należy
zwrócić szczególną uwagę n szczególnie newralgiczne miejsca w gminie.
4. Wskazane stworzenie budżetu obywatelskiego.
5. Stosunkowo niskie zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój gminy.
6. Konieczność współpracy ze społecznością lokalną i lokalnymi grupami
dzialania przy podejmowaniu kolejnych działań (tj.rewitalizacji).
7. Konieczność zwiększenia działań promocyjnych walorów turystycznych
regionu.
8. Rewitalizacja obszarów problemowych miasta i kultury.

2.7.Podsumowanie analizy i diagnozy
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy społeczno – gospodarczej oraz badania
ankietowego dokonano analizy podstawowych problemów rozwojowych w Gminie
Myszyniec.

Tabela 34 Podsumowanie analizy i diagnozy

Cecha/Problem

Warunki naturalne

Warunki przyrodnicze

Walory kulturowe

Opis
Warunki naturalne w gminie Myszyniec mogą być
atrakcyjne dla potencjalnych turystów. Położenie na
Kurpiowszczyźnie oraz w sąsiedztwie Wielkich Jezior
Mazurskich i terenów zielonych wpływa na możliwości
rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej. Atutem są przede
wszystkim szlaki turystyczne.
Występowanie rzadkich w Polsce i Europie gatunków roślin
(unikalne rośliny stepowe, roślinność bagienna, wodna
oraz typowa dla lasów środkowoeuropejskich) zwiększa
atrakcyjność regionu.
Kształtowanie tożsamości regionalnej i budowanie klimatu
społecznej akceptacji dla ochrony zasobów dziedzictwa
kulturowego poprzez kreowanie ośrodków budowania
tożsamości regionu.
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Cecha/Problem
Lokalizacja

Dodatni przyrost naturalny
Największą grupę mieszkańców
stanowią osoby w wieku
produkcyjnym
Niski wskaźnik obciążenia
demograficznego – tj. ludność
w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym
Niski poziom wykształcenia
mieszkańców miasta Myszyniec
Stosunkowo niski udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym
Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród
kobiet

Opis
Atutem Gminy jest lokalizacja wzdłuż trasy tranzytowej.
Położenie przyczyniło się do rozwiniętego zaplecza
komunikacyjnego.
W 2014 roku odnotowano 125 urodzeń oraz 77 zgonów. Od
roku 2009 wskaźnik przyrostu naturalnego cechuje się
wartością dodatnią. Wyjątkiem był rok 2011, kiedy to
różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem
wyniosła -14.
67% społeczeństwa to osoby w wieku 15-64 lata świadczy
o potencjale gospodarczym regionu.
W 2014 roku odnotowano wartość tego wskaźnika na
poziomie 56,7. Względem roku 2009 nastąpił spadek, o 8,5,
co sugeruje, że mieszkańcy regionu są coraz bardziej
aktywni gospodarczo.
Największa grupa mieszkańców posiada wykształcenie
podstawowe ukończone lub zasadnicze zawodowe i średnie
zawodowe.
Bezrobocie w Gminie utrzymuje się na podobnym do
ogólnokrajowego poziomie. Od 2012 r. notuje się spadek
bezrobocia.
57% wszystkich osób zarejestrowanych stanowią kobiety.

Pomimo
wzrostu
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia brutto o blisko 400 zł od 2009 r. w gminie,
zmniejszył się poziom wynagrodzenia w relacji do średniej
krajowej.
Liczba gospodarstw rolnych, według użytkowania, wynosi
Duży odsetek gospodarstw
1999 gruntów o łącznej powierzchni 17732,30 ha. Biorąc
rolniczych
pod uwagę gospodarstwa z uprawą wg rodzaju
i powierzchni zasiewów, blisko 70% stanowi uprawa zbóż.
Na terenie gminy znajdują się tylko trzy przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 50 pracowników oraz 20
Dominacja mikroprzedsiębiorstw na
zatrudniających do 49 pracowników. Pozostała część firm
terenie gminy
to mikroprzedsiębiorstwa.
Wzrost przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto

Niski odsetek dróg wojewódzkich
i krajowych
Niska dostępność potencjałowa
regionu
Realizacja Planu Gospodarki
Niskoemisyjne
Rozwój budownictwa
mieszkaniowego
Wydłużanie sieci wodociągowej
Sieć kanalizacyjna

W Gminie Myszyniec dominują drogi: gminne.
W odniesieniu do innych regionów w województwie
mazowieckim, dostępność potencjałowa gminy Myszyniec
jest stosunkowo niska.
Mieszkańcy włączyli się w projekt zrównoważonego
energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy.
Liczba budynków mieszkalnych w gminie sukcesywnie
wzrasta.
W 2014 roku w Gminie zainstalowanych było 276,6 km
wodociągów. Względem roku 2010 można mówić
o wydłużeniu trakcji wodociągowej o ponad 100 km.
Zwiększyła się także liczba przyłączy.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 41,2 km, co stanowi
wzrost ponad 3,5 km w stosunku do roku 2009.
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Cecha/Problem

Opis
Na terenie Gminy znajdują się szkoły podstawowe,
Szeroka oferta kształcenia
gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, które oferują szeroką
możliwość kształcenia.
Procentowy
wskaźnik
zdawalności
egzaminów
Niski wskaźnik zdawalności
maturalnych
zmniejsza
się
zarówno
w szkołach
egzaminów maturalnych
ponadgimnazjalnych
zawodowych
oraz
liceach
ogólnokształcących.
Spadek liczby członków stowarzyszeń oraz klubów i sekcji
Słabość infrastruktury sportowej
sportowych. Zmniejszająca się liczba osób ćwiczących
ogółem.
W 2014 r. w Gminie zorganizowano wystawy, występy
Szeroka oferta imprez
artystów i zespołów zawodowych, prelekcje, imprezy
organizacyjnych w gminie Myszyniec
turystyczne i sportowo – rekreacyjne, konkursy i inne.
Niewielka liczba placówek z zakresu ochrony zdrowia
Słabość usług z zakresu ochrony
i opieki społecznej zmusza mieszkańców do poszukiwania
zdrowia
placówek poza granicami gminy.
Źródło: opracowanie własne.

2.7.1. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest oceną silnych i słabych stron danego obszaru na tle szans i zagrożeń
ze strony otoczenia, pomagającą obrać najlepszą strategię działania. Jej nazwa pochodzi
od pierwszych liter rozpatrywanych grup czynników: strengths – silne strony,
weaknesses - słabości, opportunities - szanse, threats – zagrożenia. Punkt wyjścia dla
analizy stanowią atuty i słabości, które bada się w odniesieniu do szans. Poniższa analiza
stanowi podsumowanie diagnozy społeczno-gospodarczej, jak również konsultacji
społecznych.
Tabela 35 Przestrzeń i środowisko

Mocne strony
1.

5.

1.

Czystość środowiska naturalnego.

2. Mikroklimat lasów sosnowych.
3. Występowanie unikalnych roślin stepowych,
bagiennych, wodnych oraz typowych dla lasów
środkowoeuropejskich.
4. Wysoki stopień zalesienia regionu.
Nacisk na rozwój tradycji folklorystycznych.
6. Brak dużych zakładów przemysłowych.
7. Lokalizacja w pobliżu Wielkich Jezior
Mazurskich.
8. Wykorzystywanie zbiorników wodnych
w celach rekreacyjnych.

Słabe strony
Niewystarczająca promocja warunków
naturalnych regionów.
2. Słaba oferta turystyczna.
3.

Niewystarczająca oferta noclegowa
i gastronomiczna.

4. Zbyt mała głębokość zbiorników wodnych.
5. Rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw
rolnych.
6. Brak zdefiniowanego rynku turystycznego.
7.

Mały stopień zróżnicowania produkcji rolnej.
8.

Niszczenie obiektów zabytkowych.
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9.

Bliskość kompleksu leśnego Puszczy Zielonej.
Szanse

1.

Zagrożenia
Brak środków na współfinansowanie i
prefinansowanie projektów.

1.

Możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

2. Możliwość wykorzystania aktywności lokalnej w
2. Bliskość innych miast turystycznych może obniżać
celu realizacji pomysłów związanych z
zainteresowanie regionem
wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego.
3. Rolniczy charakter regionu, który może wpływać
3. Możliwość uzyskania dopłat dla rolników.
na zmniejszenie zainteresowania turystów regionem.
4. Wzrost zainteresowania żywnością
4. Niska bonitacja gleb, która nie pozwala na
ekologiczną, co może wpłynąć na zainteresowanie
wykonywanie różnego rodzaju upraw.
lokalnymi produktami.
5. Zagraniczne zainteresowanie polskimi
5. Wzrost poziomu bezrobocia na terenach wiejskich.
kurortami wypoczynkowymi.
Źródło: opracowanie własne
Tabela 36 Sfera społeczne

Mocne strony

Słabe strony

1. Niski wskaźnik gęstości zaludnienia.
2. Wysoki odsetek mieszkańców w wieku
produkcyjnym.
3. Większa liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
niż poprodukcyjnym.
4. Wzrost liczby mieszkań wyposażonych
w instalacje techniczno – sanitarne.
5. Organizacja imprez cyklicznych, które
jednoznacznie kojarzą się z regionem.
6. Zainteresowanie mieszkańców różnego typu
wystawami prelekcjami oraz konkurencjami.
7. Aktywne uczestnictwo w lokalnych zespołach
artystycznych.

Szanse
1.

Możliwość realizacji projektów europejskich.

2.

Realizacja projektów partnerskich – miast
partnerskich.
3. Wzrost zainteresowania społeczeństwa lokalnymi
imprezami.
4. Wysoki potencjał zasobów ludzkich, który
pozwala na realizacje zaawansowanych projektów.

1.

Słaby poziom aktywności obywatelskiej.

2.

Niski poziom wykształcenia mieszkańców.
3.

Znaczny poziom ubóstwa na terenach
wiejskich.
4. Brak atrakcyjnej oferty spędzania czasu
wolnego dla poszczególnych grup społecznych.
5.

Niewystarczająca promocja gminy w regionie.
6.

Wysoki wskaźnik emigracji osób
wykształconych.
7. Utrudniona dostępność do usług z zakresu
ochrony zdrowia.
8. Stosunkowo niska ocena jakości życia
w gminie.

Zagrożenia
1. Spadek zainteresowania społeczeństwa
sprawami lokalnymi.
2. Niż demograficzny, który wpływa na
zmniejszenie liczby mieszkańców.
3. Konieczności zamykania małych szkół ze
względu na zmniejszającą się liczbę dzieci.
4. Niedostosowana oferta kształcenia do
ogólnopolskiego rynku pracy.
5. Migracja mieszkańców terenów wiejskich.
6.

Starzenie się społeczeństwa.

Źródło: opracowanie własne
Tabela 37 Gospodarka i rynek pracy

Mocne strony

Słabe strony
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1.

Wzrost przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto.
2. Wzrost liczby mikro przedsiębiorstw
w regionie.
3. Wysoki wskaźnik osób w wieku
produkcyjnym.
4.

1.
2.

Stosunkowo niska stopa bezrobocia w gminie.
5.

Spadek wielkości wynagrodzenia w relacji do
średniej krajowej.
3. Wysoka liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych.
4. Niewielki odsetek przedsiębiorstw,
zatrudniających powyżej 50 pracowników.
Brak współpracy przedsiębiorców na lokalnym
rynku pracy.
6. Wysoki odsetek gospodarstw rolnych.
7.

8.

Szanse
Lokalizacja gminy w województwie
mazowieckim.
2. Możliwość uzyskania dofinansowania
z funduszy europejskich.
3. Możliwość skorzystania z ogólnopolskich
programów aktywizacji bezrobotnych.
4. Tworzenie klimatu sprzyjającego
przedsiębiorczości.
5. Możliwość pozyskania nowych inwestorów.
1.

Spadek liczby osób pracujących.

Brak dużych zakładów przemysłowych.
Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych.

9. Brak specjalnej strefy ekonomicznej.
10. Niski stopień innowacyjności lokalnych
przedsiębiorców.
Zagrożenia
1.

Wzrost kosztów pracy na rynku ogólnopolskim.

2.

Słaba aktywność małych przedsiębiorstw (brak
rozwijania projektów innowacyjnych).
3. Bierna postawa osób bezrobotnych (niechęć do
poszukiwania pracy).
4. Ukierunkowanie polityki na obszary
metropolitalne, z pominięciem terenów wiejskich.
5. Spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 38 Infrastruktura techniczna i społeczna i komunikacyjna

Mocne strony
1. Sprawność infrastruktury technicznej, która
zwiększa jakość życia mieszkańców.
2. Wykorzystywanie pojazdów gminnych w celu
dowożenia uczniów do szkół.
3.

Lokalizacja wzdłuż trasy tranzytowej.

4. Realizowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, który wpływa na podnoszenie
świadomości mieszkańców na temat środowiska
naturalnego.
5. Zaangażowanie mieszkańców w ochronę
środowiska naturalnego.
6. Zorganizowanie boisk i placów zabaw, które
pozwalają na zwiększenie aktywności
mieszkańców.
Szanse

Słabe strony
1. Niski wskaźnik dostępności potencjałowej
znacznie obniża znaczenie gminy.
2. Spadek liczby klubów sportowych w regionie wraz
ze spadkiem osób ćwiczących oraz ich członków.
3. Słaba jakość dróg lokalnych, która wpływa na
ocenę jakości życia w gminie.
4.

Niewystarczająco rozwinięta sieć chodników
i ścieżek rowerowych.
5.
6.

Ograniczony dostęp do internetu
szerokopasmowego.
Słabość rozwiązań komunikacyjnych.
Zagrożenia
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1.

Doświadczenie samorządu w zdobywaniu
zewnętrznych źródeł dofinansowania.
2. Zorganizowana sieć ścieżek rowerowych
w województwie.
3. Możliwość współpracy gmin w zakresie
zwiększenie jakości życia mieszkańców.
4. Mnogość programów infrastrukturalnych,
które pozwalają na realizację niezbędnych
projektów.
5. Możliwość rozwoju przedsięwzięć w zakresie
energii odnawialnej.

1.

Niski budżet gminy może stanowić ograniczenie
dla podejmowanych działań w przyszłości.
2. Brak środków finansowych na realizację
projektów gminnych.
3. Brak zaangażowania podmiotów do współpracy
na poziomie gminnym.
4.

Nacisk na realizację projektów wojewódzkich.

Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT wykonana została na podstawie przeprowadzonej diagnozy gminy
Myszyniec, wyników konsultacji oraz przeprowadzonych badań. W kolejnej części,
analizie poddano następujące pytania:


Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse?



Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?



Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających
się szans?



Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływań zagrożeń?

Na tej podstawie opracowane zostały wyniki i przygotowana strategia działania na
kolejne lata.
2.7.2. Analiza SWOT/TOWS
Analiza TOWS jest odwróceniem kolejności SWOT. Najważniejszymi czynnikami podczas
jej analizy były szanse i zagrożenia, którym przyrównywane były mocne i słabe strony.
Jej celem było wybranie odpowiedniej strategii działania, która będzie realizowana
przez władze gminy Myszyniec w kolejnych latach.
Tabela 39 1.7.2. Analiza SWOT/TOWS

Zagrożenia
Wzrost liczby osób zatrudnionych w tzw.
szarej strefie.

1.

2.
3.
4.

Szanse
1.
2.

Słabość infrastruktury medycznej.
Zwiększający się poziom bezrobocia.

Słabość potencjału inwestycyjnego regionu.

4.

Programy aktywizacji bezrobotnych.

Analiza potrzeb mieszkańców, wpływająca na
dostosowanie inwestycji do potrzeb.
3. Promocja rolnictwa ekologicznego.
Diagnoza problemów społecznych, pozwalająca na
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minimalizowanie obszarów problemowych.
5.

Słabość dostępności transportowej.

Słabe strony
1. Migracja mieszkańców do terenów
uprzemysłowionych.
2. Słaba aktywność nieformalnych grup
mieszkańców.
3.

Niedoinwestowanie terenów zabytkowych.
4.

Nieatrakcyjny lokalny rynek pracy.

5.

Słabość infrastruktury drogowej.

5. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie
konieczności dbania o środowisko naturalne regionu.
6. Możliwość wykorzystania potencjału turystycznego
regionu.
Mocne strony
1.
2.

Aktywność organizacji pozarządowych.
Rozwinięta lokalna infrastruktura sportowa.

3.

Potencjał kulturowy regionu, który kładzie nacisk
na rozwój tradycji folklorystycznych.
4. Plany zagospodarowania przestrzennego, które
pozwalają na realizację projektów priorytetowych.
5. Stan środowiska naturalnego stanowi atut regionu
w rozwijaniu potencjału turystycznego.

Źródło: Opracowanie własne

Z analizy wynika, że w kolejnych latach działania osób zarządzających gminą powinny
skoncentrować się na eliminowaniu słabych stron regionu oraz wykorzystywaniu szans
rozwojowych.

Oznacza

to,

że

najlepszą

strategią

rozwoju

jest

STRATEGIA

KONKURENYCJNA. Polega ona na przekształcaniu słabych stron w atuty gminy.
W przyszłości pozwoli to na sukcesywne podnoszenie atrakcyjności całej gminy
i zbudowaniu przewagi konkurencyjnej w konkretnych płaszczyznach. W tym celu
wyznaczona zostaje misja i wizja regionu.

2.7.3. Analiza potencjału jakości życia
Jakość życia to szerokie pojęcie, które jest związane zarówno z warunkami życia jak
i jego poziomem. Jest pojęciem subiektywnym, a odpowiedź uzależniona jest od badanej
grupy. Obiektywnie, jakość życia można porównać w skali makroekonomicznej, tj.
do stopy inflacji, stropy bezrobocia, dostępności do usług medycznych. Z drugiej strony,
subiektywna odpowiedź jest związana z oceną stopnia zaspokajanych potrzeb24.
Biorąc pod uwagę odpowiedzi poszczególnych grup mieszkańców, szczegółowy podział
został przedstawiony na rysunku poniżej. Jak wynika z badań, tylko niewiele ponad 20%

24

B. Oleszko – Kurzyna, Jakość zycia a procesy zarządzania rozwojem gmin wiejskich, Lublin, s. 2.
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mieszkańców zadowolonych jest z jakości życia w gminie (w tym. 1,71% ocena 5 oraz
18,77% ocena 4). 2/5 Osób biorących udział w badaniu, jakość życia w gminie oceniła
jako „3”, co oznacza neutralne podejście do miejsca zamieszkania. Należy także
zaznaczyć, że ponad 1/3 respondentów nie jest zadowolona z warunków lub poziomu
życia w gminie ( tym: 13,65% ocena 1 oraz 21,16% ocena 2).
Rysunek 42 w skali 1-5 proszę ocenić jakość życia w Gminie Myszyniec (1 – bardzo źle, 5 bardzo dobrze):

3,75%
1,71%
13,65%

1
2

18,77%

3

21,16%

4
5

40,96%

Źródło: opracowanie własne

Obiektywne wskaźniki szczegółowo zostały opisane w tabeli poniżej.
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Tabela 40 Analiza potencjału jakości życia w Gminie Myszyniec

WSKAŹNIK

DEMOGRAFIA

RYNEK PRACY

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

j.m.

2009

2014

liczba ludności ogółem

osoba

10126

10600

gęstość zaludnienia

osoba

47

46

współczynnik feminizacji

osoba

95

95

saldo migracji wewnętrznych

osoba

-41

-6

saldo migracji zewnętrznych

osoba

0

-3

ludność w wieku przedprodukcyjnym

osoba

2484

2255

ludność w wieku produkcyjnym

osoba

4132

4405

ludność w wieku poprodukcyjnym

osoba

1513

1580

bezrobocie rejestrowane

osoba

585

721

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

%

10

11

pracujący na 1000 ludności

osoba

80

74

liczba podmiotów gospodarczych

liczba

491

637

ścieżki rowerowe

km

0

4

długość czynnej sieci wodociągowej

km

176

277

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

38

41

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

5838

6 538 (2013 r.)

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

2761

3764

liczba uczniów szkół podstawowych

osoba

858

729
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WSKAŹNIK

JAKOŚĆ RZĄDZENIA

j.m.

2009

2014

liczba uczniów szkół gimnazjalnych

osoba

463

413

liczba uczniów liceów ogólnokształcących

osoba

135

144

liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych

osoba

373

312

liczba ćwiczących ogółem

liczba

305

87

liczba zorganizowanych wystaw

liczba

0

5

liczba występów artystów i zespołów zawodowych

liczba

6

2

liczba prelekcji

liczba

3

12

liczba imprez turystycznych i sportowo - rekreacyjnych

liczba

1

1

liczba konkursów

liczba

18

11

osoby korzystające z pomocy społecznej

osoba

1920

1441

rodziny trzymujące zasiłki rodzinne na dzieci

osoba

1010

868

dochody

zł

30465829

42329229

wydatki

zł

31105737

45240388

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.
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3. Rozwój strategiczny w latach 2016 – 2026
3.1.Wizja Gminy Myszyniec
Podstawami do sformułowania wizji rozwojowej gminy były przede wszystkim
konsultacje społeczne oraz przeprowadzona diagnoza i analiza sytuacji społeczno gospodarczej. Celem rozwoju oraz konkretne przedsięwzięcia związane z ich realizacją,
powinny prowadzić do osiągnięcia określonego statusu gminy, uznanego przez jej
społeczność za pożądany i atrakcyjny.
Wizja stanowi jeden z podstawowych elementów wpływających na kierunek rozwoju
na danym obszarze. Wyznacza ona pożądany stan docelowy, do którego należy dążyć
podporządkowując mu wszelkie działania. Rozwój gminy Myszyniec będzie realizowany
w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, które zakładają równowagę pomiędzy
rozwojem gospodarczym, ochroną środowiska i rozwojem społecznym mieszkańców.
Proponowana wizja rozwoju gminy brzmi następująco:

GMINA MYSZYNIEC REGIONEM INNOWACYJNYM, WSPIERAJACYM
TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, TROSZCZĄCA SIĘ O JAK
NAJLEPSZE WARUNKI ŻYCIA DLA JEGO MIESZKAŃCÓW,
PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, ŁĄCZĄCA WARTOŚCI KULTUROWE
ZE WSPÓŁCZESNOŚCIĄ
GMINA MYSZYNIEC JAKO REGION DBAJĄCY O STAN ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, REWITALIZACJĘ OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
I ŁAD PRZESTRZENNY REGIONU, KTÓRY CHRONI WALORY I ZASOBY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, UMACNIAJĄCA WIĘZI LOKALNE ,
TRADYCJĘ HISTORYCZNE I FOLKLOR ORAZ AKTYWIZUJACY JEGO
SPOŁECZNOŚĆ
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3.1.1. Misja rozwoju
Misja to ogólny kierunek dalszego rozwoju gminy w planowanym horyzoncie czasowym.
Podczas jej formułowania należy określić ideę oraz ogólny kierunek rozwoju. Istotne jest
wskazanie tych obszarów, które są wiodące w gospodarce gminy i stanowią jej
podstawę gospodarczą i społeczną. Stanowi ona deklarowany sposób osiągnięcia stanu
docelowego - wyrażonego w wizji rozwoju gminy. Misja umożliwia skoncentrowanie się
na osiągnięciu konkretnego celu poprzez realizację poszczególnych działań.
Tworząc wizję gminy starano się określić jakie cechy powinny ją w przyszłości
charakteryzować. Misja rozwoju gminy Myszyniec brzmi następująco:

Misją gminy Myszyniec jest poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez wzrost przedsiębiorczości,
zrównoważony proekologiczny rozwój regionu,
wsparcie dla rolnictwa oraz ochronę dziedzictwa
kultrowego regionu.

3.1.2. Cele strategiczne oraz operacyjne
Cele strategiczne zostały oparte na opracowanej wcześniej misji regionu, a ich
zrealizowanie pozwoli na spełnienie założonej wizji rozwoju Gminy Myszyniec. Biorąc
pod uwagę propozycje mieszkańców oraz pracowników administracji publicznej, cele
strategiczne przedstawiają się następująco:
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Tabela 41 Priorytety i cele strategiczne

Cele strategiczne i kierunki działania
Gmina Myszyniec
miejscem
przyjaznym
mieszkańcom

Gmina Myszyniec
dbająca o dobry
wizerunek regionu

Gmina Myszyniec
miejscem
przyjaznym
przedsiębiorcom

Gmina Myszyniec
dbająca o właściwy
poziom oferty
edukacyjnej

Cel strategiczny 1:
Zwiększenie jakości
życia mieszkańców
w Gminie

Cel strategiczny 2:
Rozwój funkcji
turystycznej Gminy

Cel strategiczny 3:
Wspieranie
przedsiębiorczości
i sektora rolnego

Cel strategiczny 4:

Cel operacyjny 1:
Budowa
społeczeństwa
informacyjnego

Cel operacyjny 1:
Opracowanie
programu promocji
gminy

Cel operacyjny 1:
Stworzenie
warunków do
rozwoju sektora MŚP

Cel operacyjny 1:
Modernizacja bazy
dydaktycznej

Cel operacyjny 2:
Zwiększenie
dostępności
mieszkańców do
infrastruktury
technicznej

Cel operacyjny 2:
Budowanie dobrego
wizerunku gminy

Cel operacyjny 2:
Rozwój
nowoczesnych form
rolnictwa

Cel operacyjny 2:
Doskonalenie
zawodowe nauczycieli

Cel operacyjny 3:
Rozszerzenie oferty
sportowo –
rekreacyjnej gminy

Cel operacyjny 3:
Rozbudowa bazy
turystycznej w Gminie

Cel operacyjny 3:
Dostosowanie
systemu edukacji do
potrzeb rynku pracy

Cel operacyjny 3:
Rozwój kompetencji
uczniów

Cel operacyjny 4:
Poprawa
infrastruktury
drogowej

Cel operacyjny 4:
Zwiększenie estetyki
i użyteczności
przestrzeni publicznej

Cel operacyjny 4:
Stworzenie klimatu
inwestycyjnego
regionu

Cel operacyjny 5:
Aktywizacja
społeczna i zawodowa
mieszkańców

Cel operacyjny 5:
Poprawa jakości
środowiska
naturalnego

Cel strategiczny 5:
Rozszerzenie oferty
inwestycyjnej gminy

Rozwój oferty
edukacyjnej
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Cele strategiczne i kierunki działania
Gmina Myszyniec
miejscem
przyjaznym
mieszkańcom

Gmina Myszyniec
dbająca o dobry
wizerunek regionu

Gmina Myszyniec
miejscem
przyjaznym
przedsiębiorcom

Gmina Myszyniec
dbająca o właściwy
poziom oferty
edukacyjnej

Cel strategiczny 1:
Zwiększenie jakości
życia mieszkańców
w Gminie

Cel strategiczny 2:
Rozwój funkcji
turystycznej Gminy

Cel strategiczny 3:
Wspieranie
przedsiębiorczości
i sektora rolnego

Cel strategiczny 4:

Cel operacyjny 6:
Zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu

Cel operacyjny 6:
Kształtowanie
tożsamości
kulturowej regionu

Cel operacyjny 7:
Rewitalizacja
przestrzeni publicznej

Cel operacyjny 7:
Ochrona walorów i
zasobów dziedzictwa
kulturowego,
umacnianie
tożsamości lokalnej
oraz dbałość o
tradycje

Rozwój oferty
edukacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

3.1.3. Zadania
w ramach
i operacyjnych

poszczególnych

celów

strategicznych

Celem uzupełnienia celów operacyjnych wskazanych w poprzednim podrozdziale,
poniżej wyszczególnione zostały zadania przewidziane do realizacji w ramach ich
wdrożenia.

Zadania

bezpośrednio

nawiązują

do

istoty

celów,

którym

są przyporządkowane. W celu umożliwienia ewaluacji wdrażania założeń Strategii,
każdemu celowi operacyjnemu przypisane zostały proponowane wskaźniki realizacji,
nawiązujące do zakładanych działań.
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Cel strategiczny 1: Zwiększenie jakości życia mieszkańców w Gminie
Cel operacyjny
1

Budowa społeczeństwa informacyjnego

Zwiększenie jakości oferowanych informacji oraz doskonalenie form
Zadanie 1

przekazu internetowego (np. wprowadzenie anglojęzycznej strony
internetowej).

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zwiększenie dostępu do internetu szerokopasmowego w gminie.
Promocja działań zwiększających umiejętności wykorzystywania internetu
w pracy, edukacji i życiu codziennym.
Promocja działań zachęcających przedsiębiorców oraz naukowców do
„obecności w internecie” – rozwój social media.
Zwiększenie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym.
Budowa systemu informacji miejskiej w miejscowości Myszyniec.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba wyświetleń witryny internetowej gminy;
 Liczba osób korzystających z szerokopasmowego dostępu do internetu;
 Liczba działań promocyjnych związanych z upowszechnieniem wykorzystania
internetu;
 Liczba wdrożonych elementów z zakresu systemu informacji miejskiej.
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Cel strategiczny 1: Zwiększenie jakości życia mieszkańców w Gminie
Cel operacyjny
2

Zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury technicznej

Zadanie 1

Zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej w gminie.

Zadanie 2

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
Wspieranie projektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej

Zadanie 3

poprzez zastosowanie m.in. instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych
i pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec.

Zadanie 4

Rozbudowa sieci wodociągowej.

Zadanie 5

Rozbudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu.

Zadanie 6

Kontynuowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie 7

Modernizacja ujęcia wody w Wykrocie.

Zadanie 8

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
praz zasobu obiektów gminnych.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba gospodarstw korzystających z sieci kanalizacyjnej;
 Liczba obiektów poddanych termomodernizacji;
 Liczba instalacji OZE;
 Długość sieci wodociągowej;
 Środki przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych;
 Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków.
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Cel strategiczny 1: Zwiększenie jakości życia mieszkańców w Gminie
Cel operacyjny
3

Rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej gminy

Zadanie 1

Budowa i doposażenie placów zabaw dla mieszkańców w gminie.

Zadanie 2

Budowa boisk sportowych dla mieszkańców.

Zadanie 3

Organizacja lokalnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy.

Zadanie 4

Sezonowe imprezy rekreacyjne nastawione na turystów.

Zadanie 5

Wspieranie lokalnych grup artystycznych.

Zadanie 6

Urządzenie siłowni zewnętrznych.

Zadanie 7

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej rekreacyjno - wędkarskiej nad
zbiornikiem wodnym Wykrot, w szczególności budowa pomostów.
Organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych o

Zadanie 8

charakterze regionalnym i ponadregionalnym, np. organizacja maratonu
kurpiowskiego, rajdów rowerowych, itd.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba placów zabaw;
 Środki przeznaczone na urządzenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych;
 Liczba boisk sportowych;
 Liczba uczestników imprez;
 Liczba członków lokalnych grup artystycznych;
 Środki przeznaczone na rozwój infrastruktury rekreacyjno - wędkarskiej nad
zbiornikiem wodnym Wykrot.
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Cel strategiczny 1: Zwiększenie jakości życia mieszkańców w Gminie
Cel operacyjny

Poprawa infrastruktury drogowej

4
Zadanie 1

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych.

Zadanie 2

Rozbudowa aktualnej sieci dróg gminnych.

Zadanie 3

Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie.

Zadanie 4

Budowa chodników, poboczy, parkingów i innej infrastruktury
towarzyszącej.

Zadanie 5

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Zadanie 6

Modernizacja dróg transportu rolniczego.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Długość dróg gminnych;
 Stan dróg gminnych;
 Długość ścieżek rowerowych;
 Długość chodników oraz poboczy;
 Liczba miejsc parkingowych;
 Stan oświetlenia ulicznego;
 Długość zmodernizowanych dróg transportu rolniczego.
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Cel strategiczny 1: Zwiększenie jakości życia mieszkańców w Gminie
Cel operacyjny
5
Zadanie 1

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

Stworzenie gminnego planu promocji aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie informowania

Zadanie 2

mieszkańców o usługach pośrednictwa zawodowego oraz o wolnych etatach
i innych ofertach pracy.

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Stworzenie lokalnej inicjatywy w celu aktywizacji społecznej i zawodowej
mieszkańców.
Aktywne promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, wszystkich
mieszkańców.
Organizacja spotkań informacyjnych dla lokalnej społeczności.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Stopień opracowania gminnego planu promocji aktywizacji lokalnego rynku
pracy;
 Liczba działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców;
 Liczba działań z zakresu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa;
 Liczba uczestników spotkań informacyjnych dl społeczności lokalnej.
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Cel strategiczny 1: Zwiększenie jakości życia mieszkańców w Gminie
Cel operacyjny

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

6

Stworzenie oferty sportowej i kulturalnej dla osób niepełnosprawnych,

Zadanie 1

Zadanie 2

starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zorganizowanie kursów i szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie 3

Rozszerzenie oferty w zakresie poradnictwa psychologicznego.
Stworzenie lokalnej inicjatywy w zakresie aktywizacji osób zagrożonych

Zadanie 4

wykluczeniem społecznym.
Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w obiektach

Zadanie 5

użyteczności publicznej.
Inicjowanie oraz wspieranie programów na rzecz wyrównania szans dla

Zadanie 6

osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości społecznej, spółdzielni

Zadanie 7

społecznej, itp.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba

inicjatyw

z zakresu

oferty

sportowo-kulturalnej

dla

osób

niepełnosprawnych;
 Liczba uczestników kursów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 Liczba nowych elementów z zakresu oferty poradnictwa psychologicznego;
 Liczba inicjatyw z zakresu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
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 Liczba udogodnień dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności
publicznej;
 Liczba programów na rzecz wyrównania szans dla osób niepełnosprawnych
w środowisku lokalnym.

Cel strategiczny 1: Zwiększenie jakości życia mieszkańców w Gminie
Cel operacyjny
7

Rewitalizacja przestrzeni publicznej

Zadanie 1

Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia.

Zadanie 2

Modernizacja kluczowych elementów przestrzeni publicznej.

Zadanie 3

System oznakowania i promocja dziedzictwa kulturowego.

Zadanie 4

Poprawa jakości zasobu mieszkaniowego poprzez kompleksowe remonty
budynków mieszkalnych.

Zadanie 5

Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Zadanie 6

Działania z zakresu ożywienia gospodarczego terenów zdegradowanych.

Zadanie 7

Zwiększenie obszarów zielonych na terenie miasta.
Odnowa i rewitalizacja zabytków historycznych gminy oraz nadanie im

Zadanie 8

nowych funkcji wraz zachowaniem dotychczasowych walorów
historycznych i kulturowych,

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Stan infrastruktury oświetleniowej;
 Liczna inwestycji z zakresu rewitalizacji publicznej;
 Liczba inicjatyw w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego;
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 Liczba remontów zasobu mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej;
 Inicjatywy w zakresie ożywienia gospodarczego obszarów zdegradowanych.

Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji turystycznej Gminy
Cel operacyjny
1
Zadanie 1

Zadanie 2

Opracowanie programu promocji gminy

Obecność gminy w internecie oraz środkach masowego przekazu.
Budowanie przyjaznego stosunku do turystów poprzez ustawianie znaków
promocyjnych oraz informacyjnych gminy w regionie.

Zadanie 3

Stworzenie precyzyjnego kalendarza działań promocyjnych.

Zadanie 4

Stworzenie cyklicznych spotkań jednoznacznie kojarzących się z gminą.

Zadanie 5

Promocja gminy, jako miejsca atrakcyjnie turystycznie.

Zadanie 6

Przygotowanie materiałów promocyjnych.

Zadanie 7

Współprac z miastami partnerskimi w zakresie działań promocyjnych.

Zadanie 8

Zadanie 9

Umacnianie pozycji i promocja stałych wydarzeń rozrywkowokulturalnych(m.in. Miodobranie Kurpiowskie).
Promocja produktów regionalnych stanowiących wizerunek gminy np.
miodów kurpiowskich, wyrobów twórczości ludowej.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Wyświetlenia i zasięg postów i artykułów internetowych;
 Liczba znaków promocyjno-informacyjnych;
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 Liczba działań w kalendarzu promocyjnym;
 Liczba uczestników organizowanych spotkań;
 Liczba inicjatyw promocyjnych;
 Liczba materiałów promocyjnych;
 Liczba inicjatyw w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.

Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji turystycznej Gminy
Cel operacyjny
2
Zadanie 1

Zadanie 2

Budowanie dobrego wizerunku gminy

Prowadzenie kampanii społecznych dla mieszkańców.
Integracja i konsolidacja mieszkańców wokół działań na rzecz realizacji
ustaleń strategicznych.

Zadanie 3

Organizowanie konkursów dla mieszkańców.

Zadanie 4

Budowanie wizerunku otwartego Urzędu dla mieszkańców.

Zadanie 5

Współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba inicjatyw w zakresie kampanii społecznej dla mieszkańców;
 Liczba uczestników imprezy wizerunkowej;
 Liczba uczestników konkursów;
 Liczba inicjatyw w zakresie budowania wizerunku otwartego dla mieszkańców
Urzędu;
 Liczba inicjatyw w zakresie współpracy z lokalnymi środkami masowego
przekazu.
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Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji turystycznej Gminy
Cel operacyjny
3
Zadanie 1

Zadanie 2

Rozbudowa bazy turystycznej w Gminie

Profesjonalna i kompleksowa obsługa turystów.
Rozbudowa bazy gospodarstw agroturystycznych i wspieranie
agroturystyki.
Rozpowszechnienie wiedzy o możliwościach turystycznych gminy, w

Zadanie 3

szczególności wskazanie na możliwość organizowania kolonii i wycieczek na
terenie gminy.

Zadanie 4

Promowanie lokalnych produktów turystycznych poprzez udział w targach,
wystawach turystycznych.

Zadanie 5

Poprawa jakości bazy gastronomicznej w regionie.

Zadanie 6

Stworzenie szlaków turystycznych w regionie.

Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 9

Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych oraz nadanie im
dodatkowych funkcji.
Stworzenie Centrum Wycinanki Kurpiowskiej łączącego tradycję z
innowacją i nauką.
Stworzenie informacji turystycznej działającej w sezonie turystycznym.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba inicjatyw z zakresu obsługi turystycznej;
 Liczba uczestników targów, w których gmina bierze udział;
 Długość szlaków turystycznych;
 Środki przeznaczone na poprawę stanu obiektów i obszarów zabytkowych.
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Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji turystycznej Gminy
Cel operacyjny
4

Zwiększenie estetyki i użyteczności przestrzeni publicznej

Zadanie 1

Rewitalizacja przestrzeni publicznej gminy.

Zadanie 2

Modernizacja placów zabaw dla dzieci.

Zadanie 3

Budowa boisk sportowych do gier zespołowych.

Zadanie 4

Poprawa dostępności, estetyki jakości przestrzeni publicznych.
System Informacji Przestrzennej - system ułatwiający poruszanie się po

Zadanie 5

przestrzeni publicznej, dostępu do informacji o mieście oraz lokalizacji
obiektów użyteczności publicznej, budowa tzw. witaczy.

Zadanie 6

Modernizacja oświetlenia ulicznego, stworzenie sezonowych aranżacji
nawiązujących do kultury regionu w połączniu z nowoczesnością.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Środki przeznaczone na działania rewitalizacyjne;
 Liczba zmodernizowanych placów zabaw;
 Liczba boisk sportowych;
 Liczba przygotowanych produktów promujących kulturę regionu;
 Liczba zmodernizowanych obiektów;
 Jakość Systemu Informacji Przestrzennej.
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Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji turystycznej Gminy
Cel operacyjny

Poprawa jakości środowiska naturalnego

5
Zadanie 1

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Promocja racjonalnego zużywania wody i odpowiedniej gospodarki

Zadanie 2

odpadami.

Zadanie 3

Inicjowanie współpracy z organizacjami ekologicznymi.

Zadanie 4

Monitorowanie systemów selektywnej zbiórki różnego rodzaju odpadów.

Zadanie 5

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Zadanie 6

Rekultywacja składowiska odpadów.

Zadanie 7

Działania gminy w zakresie wsparcia mieszkańców w utylizacji wyrobów
azbestowych.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba

inicjatyw

w zakresie

podnoszenia

świadomości

ekologicznej

mieszkańców;
 Liczba inicjatyw w zakresie współpracy z organizacjami ekologicznymi;
 Liczba dzikich wysypisk śmieci;
 Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów.
 Liczba inicjatyw w zakresie wsparcia mieszkańców w utylizacji wyrobów
azbestowych.
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Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji turystycznej Gminy
Cel operacyjny
6

Zadanie 1

Zadanie 2

Kształtowanie tożsamości kulturowej regionu

Propagowanie kultury kurpiowskiej i innych elementów tożsamości regionu
na szczeblu ponadregionalnym oraz budowanie marki regionu.
Organizacja dla całego obszaru kurpiowskiego imprez wizerunkowych,
które oparte są o tradycje i specyfikę regionu.
Organizowanie spotkań, konferencji tematycznych, warsztatów, festynów i

Zadanie 3

innych spotkań sprzyjających aktywizacji społeczeństwa połączonego z
budową tożsamości regionalno – kulturowej.

Zadanie 4

Zadanie 5

Promocja kultury regionalnej wśród mieszkańców.
Wspieranie interakcji z innymi kulturami poprzez nawiązywanie
współpracy z ośrodkami kultury z innych regionów.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba inicjatyw z zakresu propagowania kultury kurpiowskiej i innych
elementów tożsamości regionu;
 Liczba uczestników imprez opartych na tradycji i specyfice regionu;
 Liczba uczestników spotkań i konferencji tematycznych;
 Liczba wykonanych projektów wspólnie ośrodkami kultury.
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Cel strategiczny 3: Wspieranie przedsiębiorczości i sektora rolnego
Cel operacyjny
1

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Stworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP

Wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami
regionalnymi.
Wspieranie przedsiębiorców poprzez finansowanie praktyk i staży.
Wyznaczenie i przeszkolenie osób, które będą obsługiwać przedsiębiorców
– centrum obsługi inwestora.
Szkolenie i doradztwo w zakresie przedsiębiorczości oraz możliwości
zakładania własnego biznesu.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba inicjatyw w zakresie wsparcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami
a podmiotami regionalnymi;
 Środki przeznaczone na finansowanie staży i praktyk;
 Liczba osób przeznaczonych do obsługi przedsiębiorców;
 Liczba osób przeszkolonych w zakresie obsługiwania inwestorów;
 Wyniki centrum obsługi klienta;
 Liczba nowych inwestorów w regionie;
 Liczba uczestników szkoleń i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości.
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Cel strategiczny 3: Wspieranie przedsiębiorczości i sektora rolnego
Cel operacyjny 2

Rozwój nowoczesnych form rolnictwa

Zadanie 1

Promowanie i wspieranie rolnictwa ekologicznego.

Zadanie 2

Organizowanie spotkań w celu zapoznania uczestników z nowoczesnymi formami
rolnictwa.

Zadanie 3

Wspieranie modernizacji i rozwoju gospodarstw rolnych.

Zadanie 4

Organizowanie konkursów na ekologiczne gospodarstwa rolne.

Zadanie 5

Promocja uczestnictwa w ogólnopolskich targach z zakresu nowoczesnych form
rolnictwa.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba inicjatyw w zakresie promocji i wsparcia rolnictwa ekologicznego;
 Liczba uczestników spotkań dot. Nowoczesnych form rolnictwa;
 Liczba inicjatyw w zakresie modernizacji i rozwoju gospodarstw rolnych;
 Liczba uczestników konkursów na ekologiczne gospodarstwa rolne;
 Liczba

działań

w zakresie

promocji

uczestnictwa

w targach

z zakresu

nowoczesnych form rolnictwa.
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Cel strategiczny 3: Wspieranie przedsiębiorczości i sektora rolnego
Cel operacyjny
3
Zadanie 1

Zadanie 2

Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy

Monitoring lokalnego rynku pracy oraz sytuacji osób bezrobotnych.
Organizowanie warsztatów dla uczniów promujących realizowanie
innowacyjnych projektów biznesowych.

Zadanie 3

Promowanie współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami.

Zadanie 4

Zachęcanie przedsiębiorców do organizowania praktyk oraz staży.

Zadanie 5

Organizowanie konkursów na najlepszych pracodawców w zakresie
współpracy ze szkołami w regionie.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba badań z zakresu lokalnego rynku pracy;
 Liczba uczestników warsztatów dla uczniów;
 Liczba inicjatyw w zakresie promocji współpracy szkół i przedsiębiorców;
 Liczba staży i praktyk dla uczniów;
 Liczba uczestników konkursów na najlepszych pracodawców.
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Cel strategiczny 3: Wspieranie przedsiębiorczości i sektora rolnego
Cel operacyjny
4

Stworzenie klimatu inwestycyjnego regionu

Organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu i przedsiębiorców
Zadanie 1

w zakresie promocji, obsługi inwestorów i budowania klimatu
inwestycyjnego.

Zadanie 2

Przygotowanie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów.

Zadanie 3

Wyznaczenie miejsc z przeznaczeniem na inwestycje.

Zadanie 4

Współpraca z organizacjami regionalnymi w zakresie tworzenia oferty
inwestycyjnej.

Zadanie 5

Zadanie 6

Promocja klimatu przedsiębiorczości.
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. rozpowszechniania
informacji o możliwościach inwestycyjnych gminy.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Środki przeznaczone na szkolenia;
 Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników Urzędu i przedsiębiorców;
 Liczba uczestników w organizowanych szkoleniach;
 Liczba wyznaczonych miejsc pod inwestycje;
 Liczba inicjatyw w zakresie promowania klimatu przedsiębiorczości.
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Cel strategiczny 3: Wspieranie przedsiębiorczości i sektora rolnego
Cel operacyjny
5

Rozszerzenie oferty inwestycyjnej gminy

Zadanie 1

Stworzenie zakładki dla przedsiębiorców na stronie Urzędu Miejskiego.

Zadanie 2

Tworzenie nowych obszarów rozwojowych.

Zadanie 3

Uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje.

Zadanie 4

Rozszerzenie zakresu zachęt inwestycyjnych.

Zadanie 5

Organizowanie konkursów na najlepszego pracodawcę na terenie gminy.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba przedsiębiorców zainteresowanych ofertą inwestycyjną gminy;
 Liczba obszarów przeznaczonych pod inwestycje;
 Liczba uzbrojonych terenów pod inwestycje;
 Liczba przedsiębiorców korzystających z zachęt inwestycyjnych;
 Liczba uczestników w konkursach gminnych.
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Cel strategiczny 4: Rozwój oferty edukacyjnej
Cel operacyjny

Modernizacja bazy dydaktycznej

1
Zadanie 1

Audyt bieżącego stanu wyposażenia szkół.

Zadanie 2

Modernizacja wyposażenia szkół.

Zadanie 3

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej szkół.

Zadanie 4

Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz aktualnego
oprogramowania.

Zadanie 5

Multimedializacja bibliotek szkolnych.

Zadanie 6

Stworzenie nowoczesnych sal lekcyjnych (językowej, laboratoria itp.).

Przykładowe wskaźniki realizacji:





Liczba wyremontowanych sal;
Liczba rozbudowanych baz sportowo –rekreacyjnych;
Liczba zakupionego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;
Wyniki przeprowadzonych audytów w szkołach.
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Cel strategiczny 4: Rozwój oferty edukacyjnej
Cel operacyjny
2

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z nauczanymi przez nich
przedmiotami.
Szkolenia nauczycieli z zakresu sposobów efektywnej nauki.
Monitoring doskonalenia zawodowego nauczycieli – wspieranie dobrych
praktyk w tym zakresie.
Badania poziomu nauczania w szkołach na terenie gminy – monitoring.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba podjętych szkoleń przez nauczycieli;
 Liczba uczestników w szkoleniach;
 Liczba osób kończących szkolenia zorganizowanych w celu doskonalenia
zawodowe;
 Zdawalność egzaminów w szkołach w gminie.

Cel strategiczny 4: Rozwój oferty edukacyjnej
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Cel operacyjny

Rozwój kompetencji uczniów

3
Zadanie 1

Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie znajomości języków obcych.
Zajęcia dodatkowe dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem

Zadanie 2

kompetencji naukowo-technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
matematyki i informatyki.

Zadanie 3

Rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów.

Zadanie 4

Zajęcia dodatkowe promujące postawy przedsiębiorcze.
Wspieranie uczniów w dążeniu do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych,

Zadanie 5

zawodach, olimpiadach, konkursach – wsparcie nauczycieli w tym
zakresie.

Zadanie 6

Stworzenie tzw. Rzecznika Praw Ucznia w szkole.

Przykładowe wskaźniki realizacji:
 Liczba absolwentów w szkołach;
 Liczba

osób

wybierających

studia

wyższe

po

ukończeniu

szkół

ponadgimnazjalnych;
 Liczba podjętych inicjatyw z zakresu rozwoju kompetencji społeczno –
obywatelskich uczniów;
 Liczba

zorganizowanych

zajęć

dodatkowych

promujących

postawy

przedsiębiorcze;
 Liczba uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, konkursach, itp.;
 Wyniki uczniów w zawodach, olimpiadach, konkursach.
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3.1.4. Analiza WiP: ważności (istotności) i prawdopodobieństwa działań
strategicznych
Analiza istotności prawdopodobieństwa działań strategicznych polega na ocenie
ważności poszczególnych działań jak i szans na realizację w przyjętym 10 – letnim
horyzoncie czasowym (do roku 2026). Ważność została oceniona w skali od 1 do 7,
gdzie 1 oznaczało „mało ważne”, natomiast 7 „bardzo ważne”. Wszystkie działania
zostały przedstawiono zgodnie z rysunkiem poniżej. w skali procentowej ocenione
zostało prawdopodobieństwo realizacji określonych działań, gdzie 0% to zdarzenie
niemożliwe do realizacji, a 100% zdarzenie pewne.

prawdopodobieństwo

Tabela 42 Dwuwymiarowa macierz z czterema obszarami interpretacyjnym analizy WiP

OBSZAR A

OBSZAR B

OBSZAR C

OBSZAR D

ważność
Źródło: opracowanie własne na podstawie innych strategii rozwoju gminy.

Pomarańczowe linie wewnątrz macierzy wyznaczają cztery obszary o różnej
interpretacji analizy WiP. Obszar a oznacza duże prawdopodobieństwo realizacji, ale
małe znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego. Obszar B to działania ważne
i z dużymi

szansami

na

realizację.

w obszarze

C

wymienione

zostały

mało

prawdopodobne realizacje oraz z niewielkimi szansami na ich wdrożenie. Natomiast
obszar D dotyczy działań bardzo ważnych, ale o małej szansie na realizację.
Wyniki analizy WiP przedstawione zostały poniżej.
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Cel strategiczny 1: Zwiększenie jakości życia mieszkańców w Gminie
W przypadku celu strategicznego 1, oceny ważności mieściły się w obszarze od „ średnio
ważne” do „bardzo ważne”. Natomiast oceny prawdopodobieństwa w zakresie od
„średnio prawdopodobne” do „wysoce prawdopodobne”.
Rysunek 43 Obszar pokrywający ważność i prawdopodobieństwo poszczególnych działań w ramach celu
strategicznego 1

100%
wysoce
prawdopodobne

80%
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średnio
prawdopodobne

40%
20%

mało
prawdopodobne

0%
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2
mało ważne

3
4
średnio ważne

5

6
7
bardzo ważne

Źródło: opracowanie własne.

prawdopodobieństwo

Rysunek 44 Szczegółowe
strategicznego 1

oceny

i prawdopodobieństwo

poszczególnych

działań

w ramach

celu

85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

Źródło: opracowanie własne.
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Cel operacyjny 1: Budowa społeczeństwa informacyjnego.
Cel operacyjny 2: Zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury technicznej.
Cel operacyjny 3: Rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej gminy.
Cel operacyjny 4: Poprawa infrastruktury drogowej.
Cel operacyjny 5: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców.
Cel operacyjny 6: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Cel operacyjny 7: Rewitalizacja przestrzeni publicznej.

Cel operacyjny 4 (Poprawa infrastruktury drogowej) został uznany, jako ważny jednak
średnio

prawdopodobny.

Najważniejszym

działaniem

w ramach

tego

celu

strategicznego jest zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury technicznej.
Do ważnych działań zaliczono także rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej oraz
aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców.
Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji turystycznej gminy
Ocena ważności działań w ramach celu strategicznego 2 mieszczą się w zakresie od
„średnio ważne” do „bardzo ważne” a prawdopodobieństwo ich realizacji mieście się
w zakresie „średnio prawdopodobne” do „wysoce prawdopodobne”.
Rysunek 45 Obszar pokrywający ważność i prawdopodobieństwo poszczególnych działań w ramach celu
strategicznego 2
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Źródło: opracowanie własne.
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prawdopodobieństwo

Rysunek 46 Szczegółowe
strategicznego 2

oceny

i prawdopodobieństwo

poszczególnych

działań

w ramach

celu
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5,8

6

6,2

Źródło: opracowanie własne.
Cel operacyjny 1: Opracowanie programu promocji gminy.
Cel operacyjny 2: Budowanie dobrego wizerunku gminy.
Cel operacyjny 3: Rozbudowa bazy turystycznej w gminie.
Cel operacyjny 4: Zwiększenie estetyki i użyteczności przestrzeni publicznej.
Cel operacyjny 5: Poprawa jakości środowiska naturalnego.
Cel operacyjny 6: Kształtowanie tożsamości kulturowej regionu.
Cel operacyjny7: Ochrona walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego, umacnianie tożsamości lokalnej oraz
dbałość o tradycje.

Za najważniejszy cel (oraz najbardziej prawdopodobny) uznano opracowanie programu
promocji gminy. Do ważnych celów należy także budowanie dobrego wizerunku gminy
i rozbudowa bazy turystycznej w gminie
Cel strategiczny 3: Wspieranie przedsiębiorczości i sektora rolnego
Również działania dla celu strategicznego 3 zostały ocenione jako „średnio ważne”
i „bardzo ważne” oraz za „średnio prawdopodobne” i „wysoce prawdopodobne”.
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Rysunek 47 Obszar pokrywający ważność i prawdopodobieństwo poszczególnych działań w ramach celu
strategicznego 3
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Źródło: opracowanie własne.

prawdopodobieństwo

Rysunek 48 Szczegółowe
strategicznego 3
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Źródło: opracowanie własne.

Cel operacyjny 1: Stworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP.
Cel operacyjny 2: Rozwój nowoczesnych form rolnictwa.
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Cel operacyjny 3: Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
Cel operacyjny 4: Stworzenie klimatu inwestycyjnego regionu.
Cel strategiczny 5: Rozszerzenie oferty inwestycyjnej gminy.

Przedsięwzięciem

bardzo

ważnym

i wysoce

prawdopodobnym

jest

rozwój

nowoczesnych form rolnictwa. w przypadku działań bardzo ważnych, lecz średnio
prawdopodobnych

wymienić

należy

przede

wszystkim

stworzenie

klimatu

inwestycyjnego regionu.
Cel strategiczny 4: Rozwój oferty turystycznej
Działania dla celu strategicznego 4 zostały ocenione, jako „średnio ważne” i „bardzo
ważne” oraz za „średnio prawdopodobne” i „wysoce prawdopodobne”.
Rysunek 49 Obszar pokrywający ważność i prawdopodobieństwo poszczególnych działań w ramach celu
strategicznego 4
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Źródło: opracowanie własne.
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prawdopodobieństwo

Rysunek 50 Szczegółowe
strategicznego 4
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Źródło: opracowanie własne.

Cel operacyjny 1: Modernizacja bazy dydaktycznej.
Cel operacyjny 2: Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Cel operacyjny 3: Rozwój kompetencji uczniów.

Przedsięwzięciem bardzo ważnym i wysoce prawdopodobnym jest modernizacja bazy
dydaktycznej. w przypadku działań bardzo ważnych, lecz średnio prawdopodobnych
wymienić należy doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozwój kompetencji uczniów.

3.2.System wdrażania i finansowania Strategii
3.2.1. Kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania
Strategii
Kluczowymi instytucjami i podmiotami, które powinny być zaangażowane w proces
wdrażania strategii będą:
 Urząd Miejski w Myszyńcu;
 Stowarzyszenia z terenu Gminy Myszyniec
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 Grupy nieformalne działające na terenie Gminy Myszyniec;
 Podmioty na lokalnym rynku pracy;
 Radni;
 Lokalni liderzy.
Główną instytucją w procesie realizacji Strategii będzie Urząd Miejski w Myszyńcu. Jego
zadaniem będzie przede wszystkim koordynacja całego procesu wdrażania oraz
monitorowanie wyników.

3.2.2. Główne Źródła finansowania Strategii
Główne źródła finansowania to:
 Zewnętrzne środki publiczne:
 Środki jednostek samorządu terytorialnego;
 Środki jednostek organizacyjnych JST;
 Środki z sektora prywatnego (np. partnerstwa publiczno – prywatne).
Programy na lata 2014-2020 to m.in.:
 RPO WM 2014 – 2020:
o W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania
tzw. projektów twardych wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz tzw. projektów miękkich, przeznaczonych na
inwestycje w zasoby ludzkie, wspieranych z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS). Dotychczas projekty miękkie nie wchodziły w skład
RPO WM i dofinansowywane były z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Udział EFS w mazowieckim programie operacyjnym wynosi
obecnie 26%.
o Wzmacnianie

innowacyjności,

konkurencyjności

i przedsiębiorczości

Mazowsza - na rynek i rozwój przedsiębiorczości przeznaczone zostanie
aż 23% budżetu programu, czyli 491,5 mln euro. Zdecydowany nacisk
położony zostanie na urynkowienie prac badawczo- rozwojowych (B+R),
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większe zaangażowanie przedsiębiorstw w działania B+R i zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań w firmach.
o Inteligentne specjalizacje, czyli rozwijanie mocnych stron regionu Promowane będą projekty wspierające tzw. inteligentne specjalizacje
regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Na
Mazowszu wyróżniono cztery inteligentne specjalizacje: wysoką jakość
życia,

bezpieczną

żywność,

inteligentne

systemy

zarządzania

i nowoczesne usługi dla biznesu. Wybrane dla regionu mazowieckiego
inteligentne specjalizacje wynikają z Regionalnej Strategii Innowacyjności
Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (RIS).
 PROW 2014 – 2020 - Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności
rolnictwa,

zrównoważone

zarządzanie

zasobami

naturalnymi

i działania

w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów
wiejskich.
 PO RYBY 2014 – 2020 - celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa
konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny
obszarów wiejskich.
 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 – program krajowy, którego celem głównym
jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty
przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez
przedsiębiorstwa.
 PO Infrastruktura i Środowisko – głównym celem programu jest wsparcie
gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz
sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) – to forma
bezzwrotnej pomocy zagranicznej, która przyznawana jest przez Norwegię,
Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem
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naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia,
Liechtenstein, Norwegia).
 NFOŚiGW - to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę
środowiska,

przeciwdziałanie

i adaptację

do

zmian

klimatu,

transport

i bezpieczeństwo energetyczne.
 POWER – program pozwalający na zwiększenie działań w zakresie zatrudnienia i
edukacji, czyli aktywizacji zawodowej mieszkańców.
 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 – dofinansowanie na
działania związane z wydarzeniami artystycznymi, promocją literatury, edukacją
oraz dziedzictwem kulturowym .
 Kreatywna Europa – program zaplanowany na lata 2014-2020, oferujący
finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnego .
 Europa dla Obywateli - program Unii Europejskiej wspierający organizacje
pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na
zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w
realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego,
inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz
pamięci europejskiej .
 Fundusz Wymiany Kulturalnej – program utrzymywany w celu aktywnego
wspierania współpracy w obszarze kultury pomiędzy Polską a trzema
Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Fundusz będzie
wspierał działania z zakresu sztuk wizualnych, muzyki i literatury, zarządzania
kulturą oraz projektów dotyczących dokumentacji, promocji i ochrony
dziedzictwa kulturowego .

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2016 – 2026
Wszystkie podejmowane inwestycje powinny charakteryzować się racjonalnością
i efektywnością oraz być wyrazem długofalowej polityki gminy. Plan Inwestycyjny na
lata 2016 – 2026 stanowi uporządkowany zbiór projektów inwestycyjnych,
przewidzianych do realizacji w perspektywie dziesięciu lat. Plan zgodny jest
z wymienionymi szczegółowo celami strategicznymi, operacyjnymi oraz zadaniami.
Dopuszcza się zmianę okresu realizacji inwestycji i wprowadzenia nowych zadań do
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realizacji, zmianę nazewnictwa wykonanych inwestycji, pozyskanie środków z innych
źródeł niż wymienione oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Plan
powinien być aktualizowany zgodnie z potrzebami gminy.
W tabeli poniżej, przedstawiony został szczegółowy Wieloletni Plan Inwestycyjny,
z podziałem na daty realizacji, możliwe źródło finansowania oraz jednostki
odpowiedzialne.
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Tabela 43 Wieloletni Plan Inwestycyjny

Projekt

Przewidywany termin zakończenia
realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Możliwe do wykorzystania źródła
finansowania

Rozbudowa sieci wodociągowej
z przyłączami na terenie gminy
Myszyniec – w aglomeracji i poza

2016-2020

Gmina Myszyniec

2016-2020

Gmina Myszyniec

2016-2020

Gmina Myszyniec

2016-2020

Gmina Myszyniec

2016-2020

Gmina Myszyniec

POiŚ 2014-2020/PROW 2014-2020/
Budżet Gminy

aglomeracją
Modernizacja stacji wodociągowej
w Wykrocie
Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami na terenie
gminy Myszyniec – zadanie III
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
komunalnych w Myszyńcu

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

POiŚ 2014-2020/PROW 2014-2020/
Budżet Gminy

POiŚ 2014-2020/PROW 2014-2020/
Budżet Gminy

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

gminy Myszyniec – etap VI
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Projekt

Przewidywany termin zakończenia
realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Możliwe do wykorzystania źródła
finansowania

Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii na terenie gminy

2016-2018

Gmina Myszyniec

2016-2020

Gmina Myszyniec

RPO WM 2014-2020/Budżet Gminy

Myszyniec – etap 2
Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków
użyteczności publicznej w gminie

RPO WM 2014-2020/ POiŚ 20142020/ / Budżet GminyRPO

Myszyniec
Kompleksowa budowa, rozbudowa,
przebudowa i remonty
infrastruktury drogowej w Gminie

PROW 2014-2020/RPO 20142016-2026

Gmina Myszyniec

2020/dotacje zewnętrzne inne niż śr.
unijne

Myszyniec
Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa

Program Rozwoju Gminnej i

drogi powiatowej nr 2512W
Czarnia-Bandysie-Zawady oraz
przebudowa drogi powiatowej nr

2016-2018

Gmina Myszyniec

Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019

2514W Myszyniec-Zdunek-
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Projekt

Przewidywany termin zakończenia
realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Możliwe do wykorzystania źródła
finansowania

Bartniki”
Rozbudowa ciągu komunikacyjnego
w miejscowości Myszyniec Stary

Program Rozwoju Gminnej i
2016-2018

Gmina Myszyniec

i Myszyniec

Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019Dotacj

Budowa ulic: Brata Zeno,
Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej

2016-2017

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

2016-2017

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

2016-2020

Gmina Myszyniec

2016-2018

Gmina Myszyniec

w Myszyńcu
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Krysiaki
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Pełty

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

Przebudowa drogi gminnej nr
250823W Wolkowe II – Dąbrowy

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

Działy
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Projekt

Przewidywany termin zakończenia
realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Możliwe do wykorzystania źródła
finansowania

Przebudowa drogi gminnej nr
250813W Zdunek – Wydmusy

2016-2018

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

2016-2017

Gmina Myszyniec

2016-2018

Gmina Myszyniec

2016-2018

Gmina Myszyniec

środki UM WM

2016-2018

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

2016-2018

Gmina Myszyniec

Budżet Gminy

(przez Dziegciarkę)
Przebudowa ulicy Nadrzecznej
i Mazurskiej w Myszyńcu
Przebudowa ulicy Wrzosowej
i Kwiatowej w Myszyńcu

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

Modernizacja drogi transportu
rolniczego w miejscowości
Wolkowe I
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Świdwiborek
Budowa zjazdu publicznego z ulicy
Stefanowicza na drogę gminną
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Projekt

Przewidywany termin zakończenia
realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Możliwe do wykorzystania źródła
finansowania

oznaczoną nr ewid. 259/2 i 260/2
Budowa boisksportowych do gier
zespołowych, urządzenie i
doposażenie placów zabaw
i siłowni zewnętrznych wraz

2016-2020

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

2016-2020

Gmina Myszyniec

2016-2020

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

2016-2018

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

z zagospodarowaniem terenu na
terenie Gminy
Budowa stałeg pomostu
rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem
nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”

PROW 2014-2020/ Budżet
Gminy/LGD

w miejscowości Wydmusy
Budowa pomostu rekreacyjnowędkarskiego nad zbiornikiem
wodnym „Wykrot”
Budowa wyciągu wodnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na
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Projekt

Przewidywany termin zakończenia
realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Możliwe do wykorzystania źródła
finansowania

zbiorniku wodnym w Wykrocie
Ochrona dziedzictwa kulturowego
poprzez renowację Bazyliki
Mniejszej oraz XVIII-wiecznej
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Dzwonnicy w Myszyńcu wraz
z zagospodarowaniem terenu z

2016-2020

jednoczesnym nadaniem nowych

w Myszyńcu
Gmina Myszyniec

RPO WM 2014-2020/POiŚ 20142020/PROW 2014-2020/Budżet
Gminy

funkcji dla tych obiektów (muzeum,
Centrum Wycinanki Kurpiowskiej)
połączonej z digitalizacją zbiorów
Adaptacja części budynku remizy
OSP w Wydmusach na świetlicę
wiejską wraz z zagospodarowaniem

2016-2018

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

2016-2026

Gmina Myszyniec

PROW 2014-2020/Budżet Gminy

terenu
Modernizacja budynku Dworca
Autobusowego w Myszyńcu –
nadanie dodatkowych funkcji
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Projekt

Przewidywany termin zakończenia
realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Możliwe do wykorzystania źródła
finansowania

związanych z produktami lokalnymi
System informacji miejskiej
w miejscowości Myszyniec –
promocja wizerunku miasta

RPO WM 2014-2020/PROW 2014-

2016-2020

Gmina Myszyniec

2018-2022

RCKK w Myszyńcu

RPO WM/Budżet Gminy

2020-2022

Gmina Myszyniec

RPO WM/PROW/ Budżet Gminy

2020-2022

Gmina Myszyniec

RPO WM/PROW/ Budżet Gminy

2020-2022

Gmina Myszyniec

RPO WM/PROW/ Budżet Gminy

2020/Budżet Gminy

i kultury regionalnej
Rozszerzenie działalności RCKK
w Myszyńcu – kino lokalne,
promocja produktów lokalnych
Rozbudowa sieci ścieżek
rowerowych
Audyt sieci oświetleniowej dróg
i bieżąca modernizacja zgodnie
z zapotrzebowaniem
Opracowanie kompleksowej oferty
inwestycyjnej w formie zbiorczej
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Projekt

Przewidywany termin zakończenia
realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Możliwe do wykorzystania źródła
finansowania

publikacji (wersja drukowana oraz
elektroniczna)
Audyt infrastruktury drogowej
w zakresie chodników – stan
i zapotrzebowanie. Bieżąca

2020-2024

Gmina Myszyniec

RPO WM/PROW/ Budżet Gminy

2020-2026

Gmina Myszyniec

RPO WM/PROW/ Budżet Gminy

modernizacja zgodnie
z zapotrzebowaniem
Opracowanie, publikacja
i dystrybucja (w formie drukowanej
i elektronicznej) poradnika
dotyczącego wspierania postaw
przedsiębiorczych – możliwość
założenia własnej działalności
gospodarczej ze wskazaniem
możliwych form dofinansowania
Źródło: opracowanie własne.
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Badania ankietowe
Badania ankietowe zostały przeprowadzone na próbie 300 mieszkańców. Rozkład próby
badawczej względem płci nie był równomierny. Niecałe ¾ respondentów stanowiły
kobiety. Znaczna większość uczestników badania to mieszkańcy gminy Myszyniec. Tylko
cztery osoby, biorące udział w badaniu nie zamieszkują w gminie.
Rysunek 51 Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy
Myszyniec?

Rysunek 52 Płeć

1,35%

26,96%
73,04%

98,65%

Tak

Nie

kobieta

mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ponad połowę respondentów stanowiły osoby w wieku 26-45 lat. Drugą, największą
grupą badawczą były osoby w wieku 41-65 lat (41,69%). W badaniu uczestniczyły także
osoby w wieku 20-25 lat (3,39%), 18-19 (1,02%) lat oraz powyżej 65 lat (1,02%). Taki
rozkład próby badawczej pozwala na dokładniejszą analizę danych.
44,41% respondentów stanowiły osoby pracujące. Również rolnicy chętnie uczestniczyli
w badaniu – 28,14%. Pozostały rozkład wg. zatrudnienia przedstawiał się następująco:
osoby bezrobotne (18,98%), przedsiębiorcy (4,41%), studenci (2,03%), emeryci/
renciści (1,36%), uczniowie (0,68%), gospodynie domowe oraz osoby pracujące
dorywczo (2,03%).
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Rysunek 53 Zatrudnienie

osoba pracująca

Rysunek 54 Wiek

1,02%

44,41%

rolnik

1,02%

3,39%

28,14%

osoba bezrobotna

41,69%

18,98%

przedsiębiorca

52,88%

4,41%

inne

2,03%

student

1,69%

emeryt/rencista

1,36%

18-19 lat

20-25 lat

uczeń (18 – 20 lat)

0,68%

26-40 lat

41-65 lat

0,00%

20,00%

powyżej 65 lat

40,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W pierwszej części badania, respondenci zostali poproszeni o ocenę poszczególnych sfer
funkcjonowania gminy Myszyniec.

Rysunek 55 w skali 1-5 proszę ocenić poszczególne sfery funkcjonowania Gminy Myszyniec (1 – bardzo źle, 5
bardzo dobrze) – przestrzeń i środowisko

bazę turystyczno - wypoczynkową/ noclegową/
gastronomiczną

10,77% 23,57%

33,67%

promocję turystyczną gminy

13,75%

25,77%

atrakcyjność turystyczną gminy

14,48%

22,07%

stan środowiska naturalnego

12,20%

estetyka gminy

7,24% 13,79%

stan zagospodarowania przestrzeni publicznej

7,80% 15,25%

stan terenów rekreacyjnych

13,51%
0%

1

2

3

29,55%

19,53%
16,84%

31,03%

30,51%
30,00%
39,32%
32,43%

23,10%
38,31%
35,52%
28,14%
34,80%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4

5

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Najlepiej ocenianymi sferami funkcjonowania gminy Myszyniec z zakresu przestrzeni
i środowiska w opinii mieszkańców okazały się być stan środowiska naturalnego,
estetyka gminy oraz stan terenów rekreacyjnych (kolejno 49,5%, 46,9% oraz 44,49%
dla sumy ocen „4” i „5”). Tym samym, warunki te stwarzają możliwości rozwoju dla
branży turystycznej, której elementy (takie jak baza turystyczno-wypoczynkowa czy
promocja turystyczna) są obecnie słabo oceniane przez mieszkańców i wymagają w tym
zakresie wsparcia.
Rysunek 56 w skali 1-5 proszę ocenić poszczególne sfery funkcjonowania Gminy Myszyniec (1 – bardzo źle, 5
bardzo dobrze) – sfera społeczna

ofertę spędzania wolnego czasu w gminie

19,39%

dostęp do opieki zdrowotnej

21,81%

profilaktyka w zakresie minimalizowania
problemów społecznych

13,65%

rozwiązywanie problemów społecznych w gminie

29,93%

19,80%
22,87%

17,63%

problem występowania przestępczości i przemocy
w rodzinie

28,57%

26,85%
27,65%

18,98%

14,53% 19,59%

bezpieczeństwo w gminie

16,11%

jakość życia w gminie 13,47% 20,88%

29,83%

24,16%
9,22%

24,57%

10,51%

18,92%

28,52%

14,29%

20,34%

34,80%
37,92%

41,75%

18,52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1

2

3

4

5

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Pod względem sfery społecznej, najlepiej ocenione zostało bezpieczeństwo w gminie
oraz powiązany z tym problem przestępczości (43,29% oraz 32,88% dla sumy ocen „4”
i „5”). Najgorzej z kolei wypadły takie elementy, jak oferta spędzania wolnego czasu
w gminie oraz dostęp do opieki zdrowotnej (kolejno 47,96% oraz 41,61% dla sumy ocen
„1” i „5”).
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Rysunek 57 w skali 1-5 proszę ocenić poszczególne sfery funkcjonowania Gminy Myszyniec (1 – bardzo źle, 5
bardzo dobrze) – gospodarka i rynek pracy

dostęp do informacji na temat szkoleń oraz
kursów dla osób bezrobotnych

19,13%

potencjał inwestycyjny gminy

14,78%

26,85%

22,68%

możliwości zatrudnienia na terenie gminy

23,83%

29,21%

52,51%

14,43% 13,76%

13,75%

25,75%

18,56%

14,05%

warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie gminy

17,41%

27,65%

29,35%

10,92% 13,65%

atrakcyjność inwestycyjną gminy

18,58%

25,68%

29,39%

13,85% 10,47%

1

2

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3

4

5

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

W przypadku sfery gospodarki i rynku pracy, najlepiej oceniono dostęp do informacji na
temat szkoleń oraz kursów dla osób bezrobotnych, jednak w tym przypadku suma ocen
dla wariantów „4” i „5” wyniosła jedynie 16,44%. Większość elementów poddanych
ocenie uzyskało duży udział ocen przeciętnych („3”). Zdecydowanie najgorzej
ocenionym zagadnieniem była możliwość znalezienia zatrudnienia na terenie gminy (aż
ponad 78% dla sumy ocen „1” i „2”).
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Rysunek 58 w skali 1-5 proszę ocenić poszczególne sfery funkcjonowania Gminy Myszyniec (1 – bardzo źle, 5
bardzo dobrze) – infrastruktura techniczna i społeczna

poziom edukacji w gminie

8,11%

różnorodność wydarzeń kulturalno rozrywkowych
poziom rozwoju infrastruktury sportowo rekreacyjnej

23,99%

7,43%

39,53%

14,29%

37,76%

14,86%

34,80%

29,59%

5,10%

31,08%

8,45%

rozwiązania komunikacyjne w gminie 9,59% 15,07%

35,27%

25,34%

10,27%

stan podstawowych mediów w gminie 7,22% 19,24%

33,68%

22,68%

10,65%

dostęp do szerokopasmowego internetu
stan dróg w gminie

19,19%
14,68%
0%

1

2

3

22,90%
20,48%

27,61%

18,86%

33,79%

6,06%

25,94%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4

5

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ostatnią z ocenianych sfer funkcjonowania gminy była infrastruktura techniczna
i społeczna. w tym przypadku najlepiej wypadł poziom edukacji w gminie (ponad 55%
dla sumy ocen „4” i „5”). Najgorzej z kolei wypadł dostęp do szerokopasmowego
internetu oraz stan dróg w gminie (kolejno 42,09% oraz 35,96% dla sumy ocen „1”
i „2”).

161 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016 - 2026
Rysunek 59 Jakie są mocne strony Gminy?

walory krajobrazowo - przyrodnicze
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lokalizacja
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39,16%

dostępność komunikacyjna
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18,88%

funkcjonowanie podmiotów gospodarczych o
znaczeniu regionalnym

17,48%

infrastruktura komunalna
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stan infrastruktury drogowej

10,84%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W przypadku prośby o wskazanie mocnych stron gminy Myszyniec, zdecydowanie
wyróżniły się trzy z proponowanych elementów: walory krajobrazowo-przyrodnicze,
lokalizacja oraz wysoki poziom edukacji (kolejno 60,14%, 46,85% oraz 39,16%
wskazań). Pozostałe elementy uzyskały zdecydowanie niższe udziały wskazań, będąc
tym samym stosunkowo mniej istotne od wcześniej wymienionych elementów.
Rysunek 60 Jakie są słabe strony Gminy?

wysokie bezrobocie
słaby dostęp do opieki zdrowotnej
słaba atrakcyjność inwestycyjna gminy
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0,00%

75,68%
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11,64%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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W przypadku słabych stron wskazywanych przez mieszkańców analizowanej gminy,
wyniki

w dużej

mierze

odzwierciedlają

analizę

poprzednio

ocenianych

sfer

funkcjonowania. Tym samym, najgorzej wypadło bezrobocie, które zdaniem blisko 76%
badanych stanowi słabą stronę gminy Myszyniec. Na drugim miejscu w powyższym
zestawieniu znalazł się, wspominany już wcześniej, słaby dostęp do usług opieki
medycznej. Stosunkowo wysoki udział odpowiedzi przypadł również na słabą
atrakcyjność inwestycyjną gminy oraz stan infrastruktury drogowej ( kolejno 36,99%
oraz 27,4%). Pozostałe warianty były wskazywane przez respondentów znacznie
rzadziej.
Rysunek 61 Jakie Państwa zdaniem są największe problemy, występujące na terenie gminy?

emigracja ludzi młodych

72,95%

narkomania

14,92%

ubóstwo

35,48%

29,59%

alkoholizm
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50,19%
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8,40%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W przypadku największych problemów, wskazywano przede wszystkim emigrację ludzi
młodych oraz (powiązane z tym) bezrobocie. w przypadku tych elementów aż kolejno
72,95% oraz 69,93% odpowiedzi przypadło na odpowiedź „wysokie zagrożenie”.
Najmniejsze zagrożenie wskazywano z kolei w przypadku przemocy w rodzinie
i przestępczości (podobnie jak w przypadku poprzednio analizowanych pytań).

163 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016 - 2026
Rysunek 62 Główne inwestycje, wskazywane w ramach badania ankietowego

Rozwój infrastruktury drogowej

28%

Działania przeciwdziałające zjawisku bezrobocia

27%

Basen

17%

Instalacje solarne
Kino

8%
7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci badania ankietowego, w przypadku pytania o potrzebne inwestycje na
terenie gminy Myszyniec, wskazywali przede wszystkim inwestycje w rozwój
infrastruktury drogowej (blisko 30% ogółu badanych). Ponadto, podobnie wysoki udział
wśród odpowiedzi respondentów przypadł na działania przeciwdziałające zjawisku
bezrobocia, tj. wspieranie postaw przedsiębiorczych, tworzenia miejsc pracy czy
działania ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych inwestorów. Pozostałe warianty
odpowiedzi nie uzyskały już tak wysokich udziałów w ogólnej liczbie odpowiedzi.
Niemniej, często wskazywano również potrzebę utworzenia na terenie gminy basenu
(17%), dalszego wspierania budowy instalacji solarnych (8%), czy też utworzenie
kina (7%).
Pozostałe odpowiedzi przypadały m.in. na takie działania, jak wsparcie oświaty na
terenach wiejskich (wsparcie działalności mniejszych szkół), rozwój dostępu do
szerokopasmowego internetu, dalsze działania w zakresie rozwoju gospodarki wodnokanalizacyjnej czy rozwój systemu usług medycznych.

Konsultacje
Konsultacje 1 – 05.11.2015 r.
W konsultacjach uczestniczyło 7 osób – sześciu przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz
przedstawiciel EU – CONSULT. W początkowej części zaprezentowano wykonane do tej
pory prace: wyniki badań desk research oraz ustalono kierunki dalszych działań.
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Przedstawiciele Urzędu Miejskiego zaakceptowali przygotowany harmonogram
spotkań. Ustalone zostały także terminy konsultacji społecznych.
 Konsultacje 2: 19 listopada 2015 r. – trzy panele:
o 10.00 przedsiębiorcy, stowarzyszenia;
o 12.00 pracownicy Urzędu;
o 14.00 dyrektorzy placówek oświatowych.
 Konsultacje 3: 16 grudnia – jeden panel:
o 14.00 mieszkańcy, sołtysi, pracownicy Urzędu.
Ustalono, że na konsultacje 2 nie będą zapraszani mieszkańcy gminy, nacisk zostanie
położone na przygotowanie paneli dla przedsiębiorców, pracowników Urzędu oraz
dyrektorów szkół. Zamawiający zobowiązał się do zaproszenia osób zainteresowanych
na wszystkie konsultacje. Dodatkowa informacja zostanie także umieszczona na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego. Zamawiający zobowiązał się także do udostępnienia
sali, w której będą odbywać się konsultacje.
W kolejnej części przeanalizowany został kwestionariusz ankiety. Wykonawca
zobowiązał się do naniesienia poprawek do dnia 09.11.2015 r. Zamawiający zobowiązał
się do rozdania ankiet w placówkach oświatowych w gminie, do ich zebrania oraz do
odesłania do Wykonawcy. Ustalono, że ankietę mogą wypełniać tylko osoby pełnoletnie,
a w przypadku osób młodszych ankieta zostanie przekazana rodzicom. Termin zbierania
ankiet ustalono na 30 listopada 2015 r.
Zamawiający zobowiązał się także do przekazania dokumentów gminnych dla
wykonawcy (oświata – liczba szkół, zdawalność egzaminów; gospodarka niskoemisyjna
– założenia, infrastruktura elektroenergetyczna z uwzględnieniem OZE; zaplecze
sportowe; wykaz inwestycji w ostatnich latach; wykaz planowanych inwestycji;
pozyskane środki z Unii Europejskiej; wykaz stowarzyszeń w Gminie).
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Konsultacje 2 – 19.11.2015 r.
Konsultacje zostały podzielone na 3 panele, tj. z przedsiębiorcami i stowarzyszeniami,
pracownikami Urzędu oraz dyrektorami placówek oświatowych. Wszystkie spotkania
przebiegły zgodnie z ustalonymi wcześniej założeniami. Uczestnicy wszystkich grup
docelowych pojawili się wystarczającej liczbie. Przedstawiono analizę sytuacji
społeczno-gospodarczej gminy oraz najważniejsze wnioski wynikające z analizy.
Dyskusja obfitowała w konstruktywne wnioski płynące z analizy wyników diagnozy.
Wszystkim grupom zaprezentowane zostały główne wnioski z diagnozy społeczno gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorców, szczególna uwaga została
zwrócona na aspekt przedsiębiorczości, tj. liczby przedsiębiorstw, pracujący wg sekcji
PKD, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, liczba osób bezrobotnych oraz inne.
w kolejnej części odbywała się dyskusja nad takimi zagadnieniami jak:
 Jak Gmina wspiera przedsiębiorców?
 Jakie zachęty dla przedsiębiorców funkcjonują na terenie Gminie?
 Jakie instytucje wspierają rozwój przedsiębiorczości w regionie?
 Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do pracowników Urzędu/ instytucji
wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie?
 Czy mają Państwo dostęp do informacji w zakresie możliwości uzyskania
finansowania zewnętrznego?
 Czy planują Państwo rozwój swojej działalności na terenie Gminy? Dlaczego tak?
Dlaczego nie?
 Jakie bariery utrudniają rozwój Państwa działalności?
 Co należy zmienić, aby Gmina stała się atrakcyjna inwestycyjne?
Uczestnicy zostali także poproszeni o uzupełnienie analizy SWOT Gminy Myszyniec.
W przypadku spotkania z pracownikami Urzędu, zaprezentowane zostały główne
wnioski z diagnozy społecznej regionu. Omówione zostały takie aspekty jak: liczba
mieszkańców, procentowy rozkład mieszkańców wg grup, procentowy udział budynków
mieszkalnych wyposażonych w instalacje techniczno – sanitarne, zasoby mieszkaniowe
w gminie, pracujący wg płci, liczba osób bezrobotnych w gminie, liczba podmiotów
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gospodarczych, ochrona zdrowia, opieka społeczna, dochody budżetu gminy oraz
wydatki gminy. Uczestnikom zadano także następujące pytania:
 Czy Gmina posiada ofertę inwestycyjną?
 Jakie działania są prowadzone w celu zwiększenia przedsiębiorczości regionu?
 Jakich inwestycji Państwa zdaniem należy dokonać?
 Które ze wskazanych potrzeb należy w pierwszej kolejności zaspokoić? Dlaczego?
 Jakie inne inwestycje powinny zostać podjęte w późniejszym czasie? Jakie
Państwa zdaniem będą efekty tych inwestycji?
 Jaką formę promocji prowadzi Gmina?
 Jak kształtuje się oferta turystyczna Gminy?
 Jak promowane są atrakcje turystyczne w regionie?
 Jak można przyciągnąć zewnętrznych inwestorów?
 Zadania priorytetowe na kolejne lata?
W kolejnej części uczestnicy dyskutowali na temat mocnych i słabych stron Gminy oraz
szans i zagrożeń, które mogą wpłynąć lub ograniczyć rozwój regionu.
W trzecim spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy szkół. Spotkanie rozpoczęło się od
zaprezentowania głównych wniosków z raportu na temat edukacji w regionie.
Uczestnicy poproszeni zostali także o uzupełnienie analizy SWOT oraz o zajęcie
stanowiska w takich aspektach jak:
 Jak oceniają Państwo dopasowanie oferty (kierunków i struktury) kształcenia
 Państwa placówki w stosunku do potrzeb przedsiębiorstw?
 Czy Państwa zdaniem należy wprowadzić zmiany w ofercie kształcenia (kierunki,
 profile, struktura) w celu lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy?
 Czy planowane są zmiany w ofercie kształcenia w ciągu najbliższych lat?
 Czy Państwa placówka prowadzi współpracę z lokalnymi pracodawcami w celu
 zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy?
 Czy ofertę edukacyjną należy dopasować do zapotrzebowania na lokalnym
rynku?
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Wykonawca

zobowiązał

się

do

uwzględnienia

wypowiedzi

uczestników

w przygotowywanym raporcie. w ten sposób rożne grupy społeczne zostaną
zaangażowane w tworzenie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec.

Konsultacje 3 – 15.12.2015 r.
Konsultacje

z mieszkańcami

stanowiły

spotkanie

podsumowujące

dla

prac

poczynionych w kierunku stworzenia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy
Myszyniec. Uczestnikom zaprezentowano wyniki z badań ankietowych, które zostały
przeprowadzone metodą PAPI wśród mieszkańców gminy. Na ich podstawie
opracowana została misja, wizja, cele strategiczne oraz cele operacyjne. Uczestnicy
mogli wypowiedzieć się na temat zaprezentowanych wyników oraz wpłynąć na kształt
dokumentu.
Na konsultacjach mieszkańcy najczęściej wymieniali potrzeby związane z rozbudową
infrastruktury technicznej w gminie Myszyniec. Pracownicy Urzędu podkreślali
natomiast, że podejmowane są próby poprawienia dostępności regionu, w szczególności
w zakresie dostępu do internetu:
Odnośnie do dostępu do internetu, w gminie jest zrobiony szkielet światłowodowy,
gdzie wyjście jest zrobione na każdej wiosce i będziemy teraz realizować następny
krok z podłączeniem do każdego gospodarstwa . Nie będzie to jednak w gestii gminy
tylko marszałka. Na chwilę obecną mieszkańcy poprzez różne źródła mają dostęp do
internetu w około 70%. Niekiedy brak dostępu wynika z niewiedzy czy braku chęci
samych rodziców. Obecnie gmina rozpoczyna projekt w zakresie doszkolenia
w temacie internetu dla ludzi starszych.
Źródło: konsultacje społeczne z mieszkańcami.

W przypadku analizy rynku pracy, uczestnicy konsultacji podkreślali, że problemy
wynikają głównie z braku specjalistów na lokalnym rynku pracy. Co więcej, osoby
wchodzące na rynek pracy mają bardzo często zbyt wysokie wymagania w stosunku do
swoich pracodawców.
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(…) [przedsiębiorcy] mają kłopoty ze znalezieniem odpowiednich fachowców do
swej firmy. Istnieje duża rozbieżność między oczekiwaniami pracodawców
a pracowników, również duży wpływ na rynek pracy ma szara strefa .
Źródło: konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Z kolei uważam że dużym problemem nie jest bezrobocie tylko bardzo niskie płace ,
każdy praktycznie jest w stanie znaleźć pracę ale mało kto jest zadowolony
z wysokości płacy.
Źródło: konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Uczestnicy konsultacji podkreślili także problemy z dostosowaniem oferty edukacyjnej
do lokalnego rynku pracy. Gmina prowadzi działania mające na celu zachęcenie
przedsiębiorców do zaangażowania w ofertę kształcenia, jednak jest to zadanie trudne
i mało efektywne.
Gmina również w dostosowaniu edukacji do potrzeb rynku ma małe możliwości,
może być partnerem w tych tematach dla powiatu w konsultacjach czy w zakresie
dostosowania potrzeb edukacji. Jako gmina możemy proponować spotkania
z przedsiębiorcami aby wspólnie wytyczyć kierunki kształcenia, które ich interesują.
Natomiast jedną sprawą są zainteresowania i potrzeby przedsiębiorców a drugą
oczekiwania zarówno uczniów jak i ich rodziców w możliwościach kształcenia
w naszym terenie.
Źródło: konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Wyzwaniem dla gminy jest także rolniczy charakter regionu. Zdaniem uczestników
konsultacji należy prowadzić działania w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego,
który zachęci mieszkańców do rozpowszechnienia produkcji i sprzedaży żywności
ekologicznej.
Sądzę że w naszej gminie można by bardziej rozpowszechnić produkcję i sprzedaż
żywności ekologicznej z małych gospodarstw, jak również agroturystykę.
Źródło: konsultacje społeczne z mieszkańcami.
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Jednym z ważniejszych celów, które stoją przed władzami gminy, jest rozwój turystyki.
Gmina Myszyniec powinna zachęcać potencjalnych turystów do zwiedzania regionu.
w tym kierunku powinny być podejmowane liczne działania promocyjne oraz
infrastrukturalne.
Jeżeli gmina ma iść w kierunku rozwoju turystyki to ścieżki rowerowe są
koniecznością.
Źródło: konsultacje społeczne z mieszkańcami.

W przypadku analizy priorytetowych inwestycji, uczestnicy badania ankietowego
wskazywali najczęściej konieczność rozwinięcia oferty kulturalnej dla mieszkańców.
Pojawiły się także propozycję budowy basenu, który mógłby przyczynić się do lepszego
postrzegania regionu. Jednak na konsultacjach społecznych, pomysł ten nie został
odebrany przychylnie. Wynikło to przede wszystkim z wysokich kosztów takiej
inwestycji.
(…) [należy] przekonać ludzi że nierealne jest zbudowanie np. basenu gdzie do
utrzymania takiego obiektu potrzeba ogromnych pieniędzy. Natomiast można by
stworzyć program dofinansowujący dojazdy do najbliższej miejscowości gdzie jest
taki basen np. Ostrołęka.
Źródło: konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Dyskusja nad poszczególnymi elementami była bogata w podpowiedzi dla Wykonawcy
dokumentu. Wykonawca zobowiązał się do uwzględnienia wypowiedzi uczestników
w przygotowywanym raporcie. w ten sposób rożne grupy społeczne zostaną
zaangażowane w tworzenie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec.
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