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2. Wstęp
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziłów przedstawia niniejszym raport
o stanie Gminy Radziłów za 2020 r.

3. Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2017 – 2027 przyjęty Uchwałą
Nr XXXII/194/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 stycznia 2017 r.;



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziłów na lata 2016 - 2023
przyjęta Uchwałą Nr XVII/112/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 stycznia 2016 r.



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 – 2021 przyjęty przez Radę Gminy Radziłów Uchwałą
Nr XXI/138/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.;



Program

Ochrony

Środowiska

dla

Gminy

Radziłów

na

lata

2013

–

2016

z perspektywą na lata 2017 – 2020;


Program

Usuwania

Azbestu

z

terenu

Gminy

Radziłów

przyjęty

Uchwałą

nr XXIX/179/12 Rady Gminy Radziłów z dnia 10 grudnia 2012 r.;


Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przyjęty przez Radę Gminy Radziłów
Uchwałą nr XV/130/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.;


Program Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w 2020 r.” przyjęty przez Radę
Gminy Uchwałą nr XII/105/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.



Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Radziłów w 2020 roku przyjęty przez Radę Gminy Radziłów Uchwałą
Nr XVI/149/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. Uchwałą nr XXIII/178/2020 z dnia 28 września
2020 r. wprowadzono zmiany w § 3 i § 6 programu.;

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

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radziłów na lata 2019 – 2022 przyjęty
przez Radę Gminy Radziłów Uchwałą Nr XI/94/2019 z dnia 26 września 2019 r.
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4. Finanse gminy
Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2020 r. po dokonanych zmianach przedstawiał
się następująco:


dochody budżetu –29 229 463,53 zł



wydatki budżetu - 33 230 911,53 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4 001 448 zł.
Wykonano budżet gminy Radziłów następująco:
1. dochody budżetu - 32 806 867,41 zł.
Dochody bieżące wykonano w kwocie 27 189 653,45 zł, tj. 104,61% planu, a dochody majątkowe
5 617 213,96 zł, tj. 173,46% planu.
Pozyskano dochody:


dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 998 493,00 zł,



dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 856 288,26 zł,



dochody ze sprzedaży majątku – 14 486,59 zł,



dotacje i środki na inwestycje – 5 600 615,89 zł.

2. wydatki budżetu - 30 513 991,55 zł.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22 481 905,54 zł,. tj. planu 91,12 %, a wydatki majątkowe
wykonano w wysokości 8 032 086,01 zł, tj. planu 93,83 %.
Zrealizowano wydatki na:
ynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 789 679,52 zł,


obsługę długu – 73 904,48 zł,



wydatki majątkowe – 8 032 086,01 zł,



dotacje – 2 134 905,91 zł, (w tym dotacje na zadania bieżące – 1 820 546,91 zł)



świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 131 534,12 zł,



wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 630 273,69 zł,
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wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 343 853,83 zł



wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 249 155,25 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 292 875,86 zł. Do budżetu gminy wpłynęły
w grudniu 2020 r. nieplanowane po stronie dochodów środki finansowe z Rządowego Funduszu
Inwestycji

Lokalnych

w

kwocie

2 826 305,00

zł,

które

zdecydowano

przeznaczyć

i wydatkować na inwestycję prowadzoną od 2021 roku „Przebudowa stacji uzdatniania wody
w msc. Słucz” (wolne środki w 2021 r.).
Przychody zaplanowano w wysokości 5 455 235,00 zł: kredyty i pożyczki – 3 902 691,00 zł,
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 43 809,00 zł, wolne środki
– 1 508 735,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3 958 703,52 zł: pożyczki i kredyty - 1 500 000,00
zł, wolne środki – 2 414 894,52 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki
pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 43 809,00 zł.
Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1 453 787,00 zł,
zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast zrealizowano w kwocie 1 453 786,49 zł.
Na dzień 31. 12. 2020 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 760 685,10 zł, z czego
najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
459 280,39 zł, dostarczanie wody – 53 665,12 zł, odprowadzanie ścieków – 17 272,36 zł, śmieci
– 61 622,79 zł, podatki 77 093,42 zł, czynsze za mienie – 4 009,79 zł.
Łączne zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły
4 304 650,31 zł:


Pożyczka

zaciągnięta

w

WFOŚiGW

w

Białymstoku

na

realizację

inwestycji

p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 72 560,07 zł


Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011 r. na realizację inwestycji
p.n.

„Budowa

kanalizacji

z

oczyszczalnią

ścieków

i

sieci

wodociągowej

w msc. Łoje- Awissa” – 197 677,24 zł,


Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2020 r. na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego– 1 500 000,00 zł,
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Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 640 000,00 zł



Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2018 r. na realizację inwestycji
pn. ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – etap III” – 894 413,00 zł

Gmina zamierza spłacić dług do 2035 roku zgodnie z harmonogramami spłat.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 779,68 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 305,85 zł.
W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy w wysokości 541 549,00 zł,
zrealizowano wydatki na łączną kwotę 507 268,41 zł.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Sołectwo

Czerwonki

Zadanie

Kwota

Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy

6 015,00 zł

Zakup materiałów do wykonania przebudowy

9 924,83 zł

świetlicy
Zakup żwiru drogowego do wykonania remontów

8 698,56 zł

dróg

Karwowo

Transport żwiru
Wykonanie dokumentacji technicznej drogi
o nr 104134 B
Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy

Klimaszewnica

2 558,40 zł
10 000,00 zł
17 234,70 zł

Zakup materiałów do wykonania przebudowy
świetlicy

17 967,30 zł
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Zakup żwiru drogowego do wykonania remontów

10 848,60 zł

dróg
Transport żwiru

3 567,00 zł

Zakup tablicy informacyjnej

1 968,00 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę
elektryki w Szkole Podstawowej w Słuczu

3 000,00 zł

Przebudowa świetlicy

8 440,00 zł

Zakup tablicy informacyjnej

1 966,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

4 349,28 zł

Transport żwiru

1 270,00 zł

Zakup siłowni zewnętrznej

5 208,50 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej drogi
o nr 175592B i 162504B Ostrowik - Okrasin
Wykonanie dokumentacji projektowej
na zagospodarowanie terenu wokół budynku
świetlicy

3 840,00 zł

Zakup zabawek do placu zabaw

5 149,59 zł

Zakup działki

1 909,54 zł

Zakup ogrodzenia placu zabaw

4 199,18 zł

Janowo

Zakup żwiru drogowego do wykonania remontów
dróg wraz z transportem

11 229,90 zł

Szyjki

Wykonanie przebudowy drogi o nr 162513B

10 853,00 zł

Zakup cementu do wykonania przebudowy drogi
w msc. Wiązownica

1 400,00 zł

Słucz

Okrasin

Łoje – Awissa

Wiązownica

Zakup pospółki do wykonania przebudowy drogi
w msc. Wiązownica

5 500,00 zł

11 624,00 zł
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Rydzewo
Szlacheckie

Wznowienie granic pasa drogowego

1 100,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania

1 752,75 zł

remontów dróg
Transport żwiru
Wykonanie dokumentacji technicznej drogi
o nr 104137B

Barwiki

Radziłów rej. I

Mścichy

Konopki Awissa

Kieljany

584,25 zł
10 000,00 zł

Wykonanie wiaty autobusowej

1 656,80 zł

Wznowienie granic pasa drogowego

1 730,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

4 944,60 zł

Transport żwiru

1 599,00 zł

Zakup lustra drogowego i materiałów
do jego montażu
Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

387,08 zł
11 518,95 zł

Transport żwiru

3 659,25 zł

Zakup tablicy informacyjnej

1 968,00 zł

Zakup działki po byłej zlewni mleka

15 000,00 zł

Zakup tablicy informacyjnej

1 968,00 zł

Zakup materiałów do przebudowy świetlicy

9 599,70 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

7 297,59 zł

Transport żwiru

2 146,35 zł

Przebudowa drogi o nr 104143B

12 156,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

4 746,57 zł

Transport żwiru

1 396,05 zł

Zakup przepustu drogowego

2 287,80 zł
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Wykonanie wznowienia granic pasa drogowego

1 100,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

3 868,35 zł

Transport żwiru

1 137,75 zł

Zakup materiałów do wykonania dachu na świetlicy

5 449,00 zł

Wykonanie mapy do celów projektowych

1 950,00 zł

Wykonanie podziału działek

5 100,00 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi
o nr 104137B

6 504,00 zł

Kownatki

Rydzewo –
Pieniążek

Zakrzewo

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

6 063,90 zł

Transport żwiru

2 324,70 zł

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw

Glinki

Mikuty

7 995,00 zł

Wznowienie granic pasa drogowego

4 000,00 zł

Zakup tablicy informacyjnej

1 968,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

3 659,00 zł

Transport żwiru

1 076,25 zł

Wykonanie odwodnienia przy świetlicy

5 972,58 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania remontów
dróg wraz z transportem

9 950,70 zł
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Wznowienie granic pasa drogowego

Radziłów
rej. II

Borawskie Awissa

Święcienin

1 500,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

7 853,55 zł

Transport żwiru

1 875,75 zł

Zakup lustra drogowego wraz z materiałem
do montażu

774,16 zł

Zakup tablicy informacyjnej

1968,00 zł

Wznowienie granic pasa drogowego

9 018,00 zł

Zakup koszy betonowych

1 906,50 zł

Zakup działki po byłej zlewni mleka

10 810,00 zł

Wznowienie granic pasa drogowego

1 000,00 zł

Wykonanie przebudowy drogi gminnej
o nr 181 i 1789

15 819,00 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej
drogi o nr. 104134B

16 256,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

10 479,60 zł

Transport żwiru

3 444,00 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

9 827,70 zł

Transport żwiru

2 890,50 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 104150B
Radziłów – Dębówka

10 178,00 zł

Racibory

Brychy

Dusze
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Zakup żwiru drogowego do wykonania remontów
dróg

1 672,80 zł

Transport żwiru

492,00 zł

Zakup zabawek na plac zabaw

5 149,58 zł

Zakup ogrodzenia placu zabaw

2 940,22 zł

Zakup działki

1 909,54 zł

Dębówka

Przebudowa drogi gminnej nr 104150B
Radziłów - Dębówka

11 094,00 zł

Wypychy

Wykonanie podziału działek przy drodze
Konopki - Radziłów

12 177,00 zł

Czachy

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

4 161,09 zł

Transport żwiru

1 223,85 zł

Wykonie dokumentacji technicznej drogi
o nr 175592B i 162504B

3 840,00 zł

Zakup wiaty

9 000,00 zł

Zakup kostki brukowej na parking

3 846,46 zł

Zakup żwiru drogowego do wykonania
remontów dróg

6 795,75 zł

Transport żwiru

1 998,75 zł

Ostrowik

Kramarzewo

Sośnia

W budżecie na 2020 r. na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 16 790,00 zł,
wydatki zaś wyniosły 16 243,42 zł. Przeznaczono je na przygotowanie Zapustów Radziłowskich,
wydanie Biuletynu gminnego „Nasza Gmina”, zakup albumów „Podlaskie Gminy” oraz inne
materiały związane z promocją gminy. Ponadto przekazano dotację organizacji pozarządowej
Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka
1011

Grajewo,

która

złożyła

ofertę

realizacji

zadania

publicznego

pod tytułem: „Promocja Gminy Radziłów w publikacji pt. „25 lat STRZELCA w Powiecie
Grajewskim w 110 rocznicę Ruchu Strzeleckiego”.

11

5. Jednostki organizacyjne gminy
W Gminie Radziłów funkcjonują następujące jednostki budżetowe: Zakład Komunalny
w Radziłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Dom Pomocy Społecznej
w Mścichach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radziłowie, Szkoła Podstawowa w Słuczu
i Biblioteka Samorządowa w Radziłowie.
W planach finansowych na rok 2020 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie
16 382 685,08 zł. Zrealizowano wydatki 15 291 662,37 zł.
Zaplanowano dochody w wysokości 855 664,00 zł. Zrealizowano dochody 1 244 994,03 zł.

6. Jednostki pomocnicze
W 2020 r. w dwóch jednostkach pomocniczych - Barwiki i Łoje – Awissa zostały
przeprowadzone wybory uzupełniające sołtysa.

7. Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców gminy Radziłów zmniejszyła
się o 61 osób, przez co na dzień 31. 12. 2020 r. wynosiła 4839, w tym: 2410 kobiet
i 2429 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:


liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 364 osób, a liczba
mieszkańców: 396.



liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15 - 59 lat) wynosiła: 1418 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15 - 64 lat) wynosiła 1671.



liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 628, a liczba mieszkańców: 362.
WYKAZ URODZEŃ I ZGONÓW ·(wg stanu na dzień 31. 12. 2020 r.)
PŁEĆ

URODZENIA

ZGONY

Kobieta

22

43

Mężczyzna

15

43

RAZEM

37

86

PRZYROST
NATURALNY

-49
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Liczba mieszkańców systematycznie spada. Jednym z powodów jest migracja osób
z terenu gminy, w przeważającej większości są to ludzie młodzi, uczący się i pracujący poza
miejscem zameldowania oraz zawierający związki małżeńskie. Kolejnym powodem spadku liczby
mieszkańców jest wzrost liczby osób w starszym wieku. Niska liczba urodzeń i zwiększająca
się liczba zgonów powoduje ujemny przyrost naturalny, taką tendencję obserwujemy od lat.
Najczęstsze przyczyny zgonów to:

podeszły

wiek i

choroby przewlekłe. W

roku

2020 nie odnotowano zgonu niemowlęcia.
Zakres realizowanych zadań w zakresie ewidencji ludności:


Prowadzenie zbiorów ewidencji ludności i ich aktualizacja.



Udzielanie

informacji

adresowej

oraz

zaświadczeń

wydawanie

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.


Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie
ewidencji w tym zakresie.



Obsługa procesu związanego w wydaniem dowodu osobistego oraz przyjmowanie zgłoszeń
o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego.



Nadanie i zmiana numeru PESEL.



Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych



Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, rejestru
dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi na wniosek
podmiotów publicznych i prywatnych.



Sporządzanie spisów wyborców i wykazów dzieci do szkół.



Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA ZREALIZOWANE
W ZAKRESIE EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
(wg stanu na dzień 31. 12. 2020 r.)
Wydawanie dowodów osobistych

156

Unieważnienie dowodów osobistych

262

Przemeldowanie - zameldowanie/
wymeldowanie

70

13

Usuwanie niezgodności

537

Wydawanie zaświadczeń, udostępnienia
danych z rejestru mieszkańców, rejestru

199

PESEL, RDO

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Podstawą
prowadzenia spraw są głównie ustawa o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu
stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego, prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez
ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Zakres realizowanych zadań:


Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny
osób, prowadzenie akt zbiorowych, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.



Dokonywanie transkrypcji aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które miały miejsce poza
granicami Polski.



Wykonywanie czynności dotyczących uzupełnienia, odtworzenia lub sprostowania
w aktach stanu cywilnego.



Przyjmowanie oświadczeń o: uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki
i oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem.



Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzenie dokumentacji z zakresu małżeństw
konkordatowych.



Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi w zakresie rejestracji stanu
cywilnego.



Wydawanie zaświadczeń określonych ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego.



Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie nazwisk.



Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz
organizowanie uroczystości Jubileuszu „Złotych Godów”.
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NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA ZREALIZOWANE
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W RADZIŁOWIE
(wg stanu na dzień 31. 12. 2020 r.)
Sporządzanie aktów stanu cywilnego

77

Dołączanie wzmianek dodatkowych do aktów
stanu cywilnego

83

Dołączanie przypisków do aktów stanu
cywilnego

384

Czynności materialno- techniczne

29

Wydawanie zaświadczenia do ślubu
konkordatowego

22

Udzielenie ślubu cywilnego

7

Wydane odpisy aktów stanu cywilnego

460

Migracja aktów stanu cywilnego

459

Organizacja uroczystości Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego- ilość par małżeńskich

9

8. Przedsiębiorcy
W 2020 roku zarejestrowano w gminie 10 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem
działalności tychże przedsiębiorców były usługi budowlane.

9. Ochrona zdrowia
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 10 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. 9 podmiotów. W 2020 r. nie odebrano
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie podjęła czynności
zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym 30 osób zgłoszonych w 2020 r. przez członków
rodzin, Posterunek Policji i Sąd Rejonowy – 1 osoba podjęła leczenie w Wojewódzkim Ośrodku
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży przy ul. Rybaki 3.
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W 2020 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Gmina Radziłów uzyskała środki finansowe w wysokości 50 908,46 zł., które zostały przeznaczone
na:
Lp.

Kwota (w zł)

Nazwa realizowanego zadania

1.

Wynagrodzenie członków GKRPA

2.

Opłata za badania psychiatryczne i psychologiczne oraz wydanie opinii
przez

biegłych

w

1 400,00

przedmiocie

uzależnienia

od

alkoholu

Gminnej

Komisji

840,00

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
3.

Sfinansowanie

szkolenia

Rozwiązywania

dla

członków

Problemów

Alkoholowych

i

Zespołu

Interdyscyplinarnego – „Działaj skutecznie – rozmowa interwencyjno –

1 750,00

motywacyjna” oraz szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
4.

Zakupiono

pakiet

przeciwdziałania

profilaktycznych

materiałów

uzależnieniom

i

narkomanii

oraz

dotyczący
5

filmów

639,00

na DVD „Życie w wolności” i 5 filmów na DVD „Budowanie relacji”.
5.

Finansowanie

pozalekcyjnych

zajęć

sportowych,

tanecznych

oraz warsztatów akrobatycznych dla dzieci i młodzieży.
6.

3 652,00

Zakup nagród w konkursach plastycznych, literackich, muzycznych,
zawodach sportowych w ramach organizowania czasu wolnego

1 404,08

dla dzieci i młodzieży
7.

Finansowanie wynajmu urządzeń do waty cukrowej, popcornu i lodów
na zakończenie wakacji w Radziłowie.

8.

Zakupiono ozonator dla Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

9.

Zakupiono bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk oraz preparaty
do dezynfekcji rąk, rękawice nitrylowe, maseczki ochronne, mydła

1 700,00
3 350,00

6 073,49

antybakteryjne.
10.

Sfinansowano wykonanie dostawek do biurek z pleksą w ramach
dostosowania warunków pracy urzędników do stanu pandemii.
Razem

17 766,69
38 575,26

W gminie w 2020 r. funkcjonowała jedna apteka i jeden punkt apteczny.
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10. Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku było 266 rodzin co stanowiło
8852 osób w rodzinach. Najczęstszą formą pomocy przyznawaną w roku 2020 była:


pomoc w formie posiłków w ramach programu ,,Posiłek w szkole i domu” - 109 rodzin,



zasiłki okresowe 65 rodzin,



zasiłki stałe – 26 rodzin,



usługi opiekuńcze – 14 rodzin.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. 287 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień
31 grudnia 2020 r. było to 255 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłki rodzinne
wyniosła na początek roku 660 dzieci, a na koniec roku 595. Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych
w 2020 r. wyniosły 1 955 722,83 zł.
Na początek 2020 r. 404 rodziny pobierało świadczenia wychowawcze 500+, natomiast
na koniec roku korzystało 405 rodzin. Wydatki poniesiono w wysokości 4 748 607,10 zł.

11. Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Mścichach jest jednostką organizacyjną Gminy Radziłów
przeznaczoną dla 16 mieszkańców, w tym 14 osób w podeszłym wieku i 2 niepełnosprawnych
fizycznie.
Dom Pomocy Społecznej w Mścichach działa w oparciu o Statut nadany przez Radę Gminy
Radziłów Uchwałą nr XVII/150/2020 z dnia 05 marca 2020 r. oraz Regulamin Organizacyjny
przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Radziłów Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Decyzją
Wojewody Podlaskiego z dnia 05 sierpnia 2020 r. znak: PS-V.9423.9.2020.BP Dom Pomocy
Społecznej w Mścichach otrzymał zezwolenie na jego prowadzenie na czas nieokreślony. Został
wpisany do rejestru pod pozycja 35.
Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie decyzji kierujących. W 2020 roku do DPS przyjęto
4 osoby - 2 kobiety i 2 mężczyzn.
Liczba zatrudnionych pracowników wynosiła ogółem 11 osób, z tego 3 osoby na umowę zlecenie
(fizjoterapeuta, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy), 1 osoba na ½ etatu umowy o pracę (pracownik
socjalny), 4 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy
w Grajewie na cały etat (3 opiekunów, 1 pokojowa), 2 stażystów z Urzędu Pracy w Grajewie
(1 opiekun, 1 pomoc kuchenna), oraz Kierownik DPS.
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W 2020 roku środki na realizację zadań własnych wyniosły 187 090,27 zł i zostały
wykorzystane w 90,67%

12. Działalność inwestycyjna
12.1. Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa obejmowała na dzień 1 stycznia 2020 r. 110 km dróg. Na koniec
2020 r. długość dróg w gminie nie zmieniła się. Drogi asfaltowe stanowiły na początek 2020 r.
48,25 % wszystkich dróg a na koniec roku 51,00 %.
Gmina Radziłów w 2020 r. przebudowała łącznie 5 345,74 m dróg zgodnie z poniższym
zestawieniem:
L.p.

Lokalizacja drogi

Długość [m]

Nawierzchnia

Koszt całkowity

1.

Dębówka

3488,74

bitumiczna

4 323 186,93

2.

Karwowo

251,00

bitumiczna

237 642,66

3.

Klimaszewnica

172,00

bitumiczna

149 281,36

4.

Konopki

300,00

bitumiczna

197 528,41

5.

Szyjki

390,00

bitumiczna

246 552,76

6.

Zakrzewo

694,00

bitumiczna

805 999,79

7.

Wiązownica

50

bitumiczna

18 892,80

Koszt całkowity zrealizowanych inwestycji drogowych wyniósł 5 979 084,71 zł, w tym:



dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2 853 594,95 zł
wkład własny Gminy Radziłów – 3 125 489,76 zł
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Źródła finansowania inwestycji drogowych
w Gminie Radziłów w 2020 r.

Dotacja z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego

Wkład własny Gminy Radziłów

Fundusz Dróg Samorządowych
W ramach wprowadzonego w 2018 r. mechanizmu wsparcia inwestycji drogowych Gmina
Radziłów corocznie aplikuje o środki.

W 2020 r. zostały złożone dwa wnioski aplikacyjne:


Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa
drogi gminnej nr 162717B w msc, Klimaszewnica – wartość 2 061 770,62 zł



Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów – wartość
208 224,30 zł.

W 2020 r. zrealizowano również:


Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów – Dębówka –

ogółem wartość zadania – 4 323 186,93 zł, dofinasowanie – 2 044 791,24 zł, wkład własny
– 2 278 395,69 zł.
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Zdjęcie 1. Droga gminna nr 104150B Radziłów – Dębówka


Przebudowa drogi gminnej w msc. Konopki Awissa – ogółem wartość zadania –
197 528,41 zł, dofinansowanie – 97 285,20 zł, wkład własny 100 243,21 zł.

Zdjęcie 2. Droga gminna w msc. Konopki Awissa.
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Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. pow. Nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej
nr 162513B w msc. Szyjki – ogółem wartość zadania – 246 552,76 zł, dofinansowanie –
122 935,13 zł, wkład własny – 123 617,63 zł.

Zdjęcie 3. Droga gminna nr 104154B od drogi powiatowej Nr 1836B w msc. Szyjki.


Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica – ogółem wartość
zadania – 149 281,36 zł, dofinansowanie – 71 939,83 zł, wkład własny – 77 341,53 zł.

Zdjęcie 4. Droga gminna nr 162709B w msc. Klimaszewnica.
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Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo, gm. Radziłów, – ogółem wartość
zadania – 237 642,66 zł, dofinasowanie – 116 484,33 zł, wkład własny – 120 794,33 zł.

Zdjęcie 5. Drogi gminna nr 162524B w msc. Karwowo.


Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+303-0+997– ogółem
wartość zadania – 805 999,79 zł, dofinansowanie – 399 795,22 zł, wkład własny
406 204,57 zł.

Zdjęcie 6. Droga gminna nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+303-0+997
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Przebudowa ulicy Pięknej w Radziłowie
W 2020 roku wykonano zadanie pn. Przebudowa ul. Pięknej na dz. 1462/2 w msc. Radziłów.
Zakres prac obejmował: ustawienie krawężników o długości 307 m, ułożenie trelinki kwadratowej
brukowej o grubości 9 cm na powierzchni 325 m2, regulację studzienek kanalizacyjnych
i deszczowych. Wartość inwestycji: 20 774,70 zł w całości finansowane ze środków Gminy
Radziłów.

Przebudowa drogi w Wiązownicy
W ramach zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej na dz. 141 w msc. Wiązownica
wykonano prace polegające na ustawieniu krawężników 20x100x22 cm o długości 120 m oraz
ułożeniu kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 288 m2. Wartość prac 18 892,80 zł.

12.2. Przestrzeń publiczna
Instalacje fotowoltaiczne

Zdjęcie 7. Instalacja fotowoltaiczna – Stacja uzdatniania wody w Radziłowie.
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Zdjęcie 8. Instalacja fotowoltaiczna – Stacja uzdatniania wody w Radziłowie.
Gmina Radziłów otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. Budowa
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów.
W ramach realizacji projektu zamontowane zostanie 5 nowych instalacji fotowoltaicznych
zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej w Radziłowie (stacja uzdatniania wody),
Łojach Awissa (stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków), Klimaszewnicy
(oczyszczalnia ścieków), Mścichach (Dom Pomocy Społecznej).
Pierwszy etap prac obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody
w Radziłowie, których wartość wyniosła 107 010,00 zł brutto.
Pozostałe instalacje zostaną zamontowane do dnia 15 maja 2021 r.
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Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 metrów w Radziłowie
Inwestycja

pn.

Przebudowa

bieżni

okrężnej

4-torowej

o

długości

400 metrów w Radziłowie dofinansowana została ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej – Edycja 2019.

Zdjęcie 9. Bieżnia w Radziłowie w trakcie przebudowy.

Zakres robót obejmuje przebudowę bieżni okrężnej 4 – torowej o dystansie 400 m oraz bieżni
prostej o długości całkowitej 130 m o nawierzchni poliuretanowej wokół stadionu
lekkoatletycznego oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojścia, dojazdów
i parkingów (4 miejsca parkingowe, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni
z kostki brukowej. Wartość robót budowlanych związanych z przebudową bieżni wyniesie
822 870,00 zł.

Zagospodarowanie terenu w msc. Klimaszewnica
W

ramach

zdania

pn.

Zagospodarowanie

terenu

wokół

budynku

komunalnego

w msc. Klimaszewnica wykonano prace budowalne polegające na ustawieniu krawężników
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15x30x100 cm o długości 50 m oraz ułożeniu kostki betonowej na powierzchni 360 m2. Wartość
inwestycji 16 420,50 zł w całości finansowana ze środków Gminy Radziłów.

Uporządkowanie terenu oczyszczalni ścieków w Radziłowie
Utwardzony został teren oczyszczalni ścieków w Radziłowie, w ramach zadania
pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie. Prace budowalne obejmowały ustawienie
krawężników 15x28x70 cm o długości 90 m, ustawienie krawężników 15x30x100 cm o długości
41 m, ułożenie bloczków drogowych na powierzchni 885 m2. Wartość prac 35 073,45 zł w całości
finansowana ze środków Gminy Radziłów.

Teren wokół Domu Pomocy Społecznej
W ramach zadania Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Mścichach
– etap I wykonano roboty budowalne: roboty rozbiórkowe i demontażowe polegające na rozbiórce
istniejących nawierzchni betonowych oraz rozbiórce istniejących chodników i opasek wokół
budynku ok. 123 m2. Z kostki betonowej o gr. 8 cm – ok. 411 m2 wykonano nową nawierzchnię
dróg wewnętrznych oraz parkingu 11 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc parkingowych
dla

osób

niepełnosprawnych.

Chodniki,

opaska

wokół

budynku

z

kostki

betonowej

o gr. 6 cm – ok. 323 m2. Wartość prac wraz z nadzorem wyniosła 6 871,78 zł.

12.3. Budynki użyteczności publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Mścichach
14 maja 2020 r. zakończona została, trwająca od 2018 r., inwestycja pn.: Adaptacja budynku
po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej.
Swoim zakresem obejmowała:


przebudowę istniejącego budynku szkoły,



rozbudowę istniejącego budynku szkoły,



wykonanie nowych schodów zewnętrznych do wejścia głównego,



wykonanie nowego wejścia do budynku w części projektowanej ze schodami i pochylnią
dla niepełnosprawnych,



rozbiórki elementów kolidujących z projektowana inwestycją (murki oporowe, utwardzenia,
schody do piwnicy, do części mieszkalnej budynku itp.),



przebudowa elementów infrastruktury podziemnej, kolidującej z inwestycją,



wykonanie nowych przyłączy do projektowanego obiektu,
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Zdjęcie 10. Dom Pomocy Społecznej w Mścichach.
Całkowita wartość inwestycji to 2 227 252,68 zł, z czego Gmina Radziłów otrzymała
następujące dofinansowania na realizację zadania:
1. W 2018 r. otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie
600 000,00 zł.
2. W 2019 r. otrzymano dotację ze środków PFRON w kwocie 205 333,00 zł.
3. W 2020 r. otrzymano dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi VIII:
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego w wysokości 338 325,33 zł.
4. W 2020 r. otrzymano dofinansowanie ze środków Fundacji Orlen Dar Serca w kwocie
13 175,00 zł.
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Zdjęcie 11. Dom Pomocy Społecznej w Mścichach.

Zdjęcie 12. Dom Pomocy Społecznej w Mścichach – sala rehabilitacyjna.
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Zdjęcie 13. Dom Pomocy Społecznej w Mścichach - kuchnia.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klimaszewnicy
Rozpoczęte zostały prace w ramach zdania pn. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej
w miejscowości Klimaszewnica. Wykonane prace elektryczne o wartości 48 000,00 zł obejmujące
m.in.: linię zasilającą, główną rozdzielnię, ochronę przeciw pożarową, przeciw napięciową. Cała
kwota pochodzi z budżetu Gminy Radziłów.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Słuczu
W 2020 roku kontynuowano prace remontowo-budowlane w ramach zadania pn. Przebudowa
budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz. Zakres prac obejmował wykonanie instalacji
230/400 V gniazdkowo-oświetleniowej oraz montaż osprzętu tj. gniazd 230 i 400 V, oprawy
oświetlenia głównego i awaryjnego w pomieszczeniach: kuchni, ciągu komunikacyjnego,
pomieszczenia magazynowego
Wartość prac elektrycznych wyniosła 8 440,00 zł w całości finansowane ze środków Gminy
Radziłów.
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Szkoła Podstawowa w Słuczu
Wykonane zostały prace elektryczne w budynku szkoły podstawowej w Słuczu w ramach
zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Słuczu
polegające na wykonaniu zasilania budynku szkoły, głównego włącznika prądu, uziomu TL punktu
rozdziału pionu, tras kablowych, WLZ i rozdzielni. Wartość prac 44 917,63 zł w całości
finansowane ze środków Gminy Radziłów.

12.4. Inwestycje wodno-kanalizacyjne
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Sadowej
Wykonana została przebudowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn. Przebudowa sieci
wodociągowej w ul. Sadowej w msc. Radziłów. Swoim zakresem obejmowała przebudowę
istniejącego wodociągu fi 40-90 PVC z jednoczesną zmianą trasy lokalizacyjnej w pasach
drogowych ulicy Sadowej w Radziłowie, łącznie z przyłączami domowymi z rur PE 40. Wartość
inwestycji 9 840,00 zł w całości finansowane ze środków Gminy Radziłów.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej
Zrealizowane zostało zdanie pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w ul. Sadowej w msc. Radziłów, w ramach, którego przebudowano kanalizację sanitarną
z przykanalikami kanalizacji sanitarnej DN160 – ok. 31 m oraz studzienek PVC DN400 - 4 szt.
Wartość inwestycji 9 840,00 zł w całości finansowane ze środków Gminy Radziłów.

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów
W ramach zadania pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów wykonano
roboty ziemne

oraz

instalacyjne:

przykanalik

kanalizacji

sanitarnej

metodą

przecisku

o dł. 7 o wartości 8 100,78 zł.

Sieć wodociągowa w Kownatkach
Wybudowano sieć wodociągową fi 90 PE o długości 53 m na działkach nr 205/1, 89, 69
w msc. Kownatki w ramach zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatkach.
Wartości inwestycji 21 894,00 zł.
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13. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
13.1.Mieszkania komunalne
W 2020 r. zasób mieszkaniowy Gminy Radziłów obejmował następujące mieszkania:


w Radziłowie w budynku przy ul. Karwowskiej 28 znajdują się 3 mieszkania o powierzchni
48,72 m2, 47,05 m2, 59,70 m2 - łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
to 155,47 m2 ;



w Radziłowie w budynku szkoły na ulicy Szkolnej znajduje się 5 mieszkań o powierzchni
54,80 m2, 80,12 m 2, 56,48 m 2, 39,53m2 i 62,80m2 o łącznej powierzchni 293,73 m2;



w Radziłowie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radziłowie przy ul. Gumiennej 14, znajduje
się 3 mieszkania o powierzchni 63,97 m2 , 74 m2 i 59 m2 o łącznej powierzchni 196,97 m2;



w budynku w miejscowości Słucz 82 znajdują się dwa mieszkania o powierzchni
38,98 m2 i 90,67 m2 – łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 129,60 m2;



w budynku w miejscowości Kramarzewo 1 znajdują się dwa mieszkania o powierzchni
59,44 m2 i 40,21 m2 - łączna powierzchnia 99,65 m2.

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2020 r. 16 mieszkań i ich liczba nie
zmieniła się na dzień 31 grudnia 2020 r.
W 2020 r. nie oddano do użytkowania nowych mieszkań. Niewykorzystane było jedno
mieszkanie w miejscowości Łoje – Awissa 1. Nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się
w zasobie gminy. Nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia gminnych
lokali mieszkalnych. Nie remontowano mieszkań, znajdujących w zasobie gminy.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 1 245,32 zł i dotyczyły jednego mieszkania. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dane
zaległości w opłatach za mieszkania wynosiły 159,42 zł i dotyczyły 2 mieszkań.
W 2020 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

13.2. Mienie komunalne
Gmina Radziłów jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 428,3598 ha. W zasobie
Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 420,5285 ha wraz
ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.
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Dzierżawcy użytkują 16,1469 ha gruntów komunalnych.

W roku 2020 zawarto umowy

dzierżawy, które stanowią kontynuacje dotychczasowych dzierżaw, tj:
1) grunt o pow. 36 m2, stanowiący część działki oznaczonej numerem geodezyjnym
133 o całkowitej powierzchni 9315 m2, położony w obrębie 0013 Klimaszewnica
o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00024824/1
2) grunt o pow. 250 m2, położony w obrębie ewidencyjnym 0017 Kramarzewo gm. Radziłów,
stanowiący część działki oznaczonej numerem 67 o uregulowanym stanie prawnym
w LM1G/00019931/6,
3) grunt o powierzchni 1 365 m2, położony w obrębie ewidencyjnym 0017 Kramarzewo
gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 67 o uregulowanym stanie
prawnym w LM1G/00019931/6,
4) grunt o pow. 600 m2, stanowiący część działki oznaczonej numerem działki 130 położony
w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów o uregulowanym stanie prawnym
w KW LM1G/00019685/0,
Trwa kontynuacja regulowania praw do nieruchomości stanowiących własność Gminy
Radziłów zajętych na potrzeby sieci przesyłowych – polegająca na przeprowadzeniu
postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność Gminy
zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej w formie ustanowienia służebności
przesyłu.
W roku 2020 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
na następujących nieruchomościach w obrębie 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 104/11, 104/13, o łącznej pow. 3471 m2
o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00039302/4, a także 104/14 i 104/12 o łącznej
powierzchni 2484 m2 o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00019912/7.
Działając na podstawie ostatecznej Decyzji Wójta Gminy Radziłów Gk.6844.1.2020.JC z dnia
11 października 2020r oraz art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U z 2020r poz. 1990) przekazano w trwały zarząd nieruchomość związaną
z realizowaniem obowiązków z zakresu opieki społecznej dla Domu Pomocy Społecznej
w Mścichach tj: - działkę nr 21/2 o pow. 0,7193 ha w Mścichach wraz z budynkiem Domu Pomocy
Społecznej w Mścichach.
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Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 5803/2020 z dnia 01. 12. 2020 r., dokonano
sprzedaży oznaczonej numerem działki 112/2 o pow. 1121 m2 położonej w obrębie Konopki.
Aktem Notarialnym Repertorium A 5796/2020 z dnia 01. 12. 2020 r. dokonano sprzedaży
oznaczonej numerem działki 112/1 o pow. 1266 m2 położonej w obrębie Konopki.
Aktem Notarialnym Repertorium A 6631/20 z dnia 30. 12. 2020 r. dokonano nabycia na rzecz
Gminy Radziłów nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek: 1220/2, 1225/1
i 1225/3 o łącznej pow. 1140 m2 położonej w obrębie Radziłów (była zlewnie mleka).
Aktem Notarialnym Repertorium A 6226/20 z dnia 16. 12. 2020 r. dokonano nabycia na rzecz
Gminy Radziłów nieruchomości oznaczonej numerem działki 1578/1 o pow. 48 m2 położonej
w obrębie Łoje Awissa gm. Radziłów.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO
1. Urząd Gminy Radziłów
2. Szkoły Podstawowe
3. Dom Pomocy Społecznej w Mścichach
4. Zakład Komunalny w Radziłowie
5. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Grupa

Wyszczególnienie

Wartość
księgowa
brutto (w zł)

0

(grunty)

8 331 315,80

I

Uwagi

(budynki i budowle) 28 374 191,51

budynki oświatowe

10 778 063,00

budynki
1 023 019,07
administracyjne
budynki
214 370,43
przeciwpożarowe
budynki
4 609 274,64
kulturalno – sportowe

Szkoły Podstawowe (w Radziłowie
i Słuczu Klimaszewnicy, Kramarzewie),
budynki gospodarcze
i pomocnicze

Świetlice wiejskie, Centrum Kultury
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II

budynki
mieszkalno –
użytkowe

746 977,33

budynki pozostałe

596 749,67

Dom Pomocy
Społecznej

2 894 365,86

hydrofornie

4 081 226,68

oczyszczalnie
ścieków

3 430 144,84

Budowle

42 387 631,26

Oświatowe (SP
Radziłów, SP Słucz,
UG Radziłów)

835 748,85

Słucz, Radziłów ZOZP

(w Radziłowie, Słuczu, Święcieninie
i Łojach Awissa)
(w Radziłowie, Klimaszewnicy
i Łojach-Awissa)

(ogrodzenia, boiska, stadion, targowica,
park Radziłów,
park Słucz)

kulturalno – sportowe
sieć wodociągowa z
przyłączami
sieć kanalizacji
sanitarnej z
oczyszczalniami
ścieków
przydomowe

1 512 248,48
5 118 961,94

sieć wodociągowa o długości 103,6 km
wraz z przyłączami 1292 szt.

7 089 369,31

sieć kanalizacji sanitarnej o długości 26 km
wraz z przyłączami 471

2 548 469,50

218 szt.

oczyszczalnie
ścieków wraz z
drenażami
rozsączającymi
drogi - poniesione
nakłady
Pozostałe

22 382 416,45
2 900 416,73
zestawy komputerowe, pracownie

III - VI
(maszyny
i urządzenia)

2 590 056,11

multimedialne, drukarki, sprzęty
ratownictwa drogowego motopompy,
kolektory

VII

(środki transportu)

2 881 065,05

19 szt., w tym OSP, autobus, koparka, ZK

34

(narzędzia,
VIII

przyrządy,
ruchomości

Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający
343 340,58

interaktywne, pojemniki na śmieci

i wyposażenie)
Razem:

i multimedialny, telewizor, tablice

84 907 600,31

13.3. Sieć wodociągowa
Na koniec 2020 r. łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy Radziłów wyniosła
103,80 km. Ilość czynnych przyłączy wodociągowych wynosiła 1277 szt.
W ramach prac konserwacyjno- remontowych na sieci wodociągowej:


usunięto 150 awarii wodociągowych;



usprawniono 8 hydrantów ppoż.;



wymieniono 283 szt. wodomierzy.

W 2020 r. pracownicy działający z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grajewie pobrali z w/w wodociągu 11 próbek do badań mikrobiologicznych
i 11 próbek do badań fizykochemicznych i organoleptycznych wody. W żadnej z próbek
nie wystąpiły przekroczenia norm jakości wody.
Natomiast w ramach ustalonego harmonogramu pobierania prób wody z w/w wodociągów
Zakład Komunalny w Radziłowie pobrał 20 próbek do badań mikrobiologicznych i 11 próbek
do badań fizykochemicznych i organoleptycznych wody. W żadnej z próbek nie wystąpiły
przekroczenia norm jakości wody.

12.4. Sieć kanalizacyjna
Na koniec 2020 r. łączna długość sieci sanitarnej na terenie gminy Radziłów wyniosła
26 km. Ilość ścieków bytowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną wyniosła 40 000 m3. Ilość
czynnych przyłączy kanalizacyjnych wynosiła 483 szt.
W ramach prac konserwacyjno- remontowych na sieci kanalizacyjnej usunięto 38 awarii.
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Na koniec roku 2020 w Gminie Radziłów było 218 oczyszczalni przydomowych
oraz 556 zbiorników bezodpływowych.
Odebrano 2100 m3 nieczystości ciekłych (ścieki bytowe) w ciągu roku od mieszkańców
posiadających zbiorniki bezodpływowe.
W 2020 r. do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 17 gospodarstw domowych.

14. Sprawy obywatelskie
W 2020 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, które dotyczyły poznania opinii
i ewentualnych uwag do projektu uchwały Rady Gminy Radziłów w sprawie przyjęcia "Programu
Współpracy

Gminy

Radziłów

z

organizacjami

pozarządowymi

i

innymi

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w 2021 r."
Do w/w konsultacji społecznych zostały zaproszone wszystkie zainteresowane organizacje
pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie działające na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy Radziłów.
Nie zostały zgłoszone żadne uwagi do przedłożonych projektów uchwał.
W ramach projektu ,,Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja
II’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przeprowadzono pogłębione konsultacje
społeczne, wykraczające poza wymogi nakładane na gminę z mocy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Swoim zakresem objęły procedurę opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej
Radziłów terenu położonego przy ul. Łomżyńskiej, obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej
Radziłów, oraz części obrębu Dusze-Dębówka. Miały na celu usprawnienie i przyspieszanie
procesów konsultacji dokumentów planistycznych z wykorzystaniem nowych metod debaty
publicznej skutkujące zmianą przeznaczenia terenu oraz wspólnym wypracowaniem pożądanej
struktury terenu poprzez dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami
przyszłego planu i poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie dokumentu planistycznego,
a także aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu.
W 2020 r. Gmina Radziłów podjęła współpracę z jedną organizacją pozarządową.
31 lipca 2020 r. Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno – Wychowawcza
Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo złożył ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem:
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„Promocja Gminy Radziłów w publikacji pt. „25 lat STRZELCA w Powiecie Grajewskim
w 110 rocznicę Ruchu Strzeleckiego”, na którą została przekazana w ramach programu dotacja
w wysokości 1 000,00 zł.
W 2020 r. nie wpłynęły żadne skargi i wnioski dotyczące realizacji zadań publicznych
i działalności Wójta Gminy. W dniu 11 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Radziłów wpłynęła
petycja dotycząca wezwania Rady Gminy Radziłów do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie
uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych
czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Radziłów z powodów rasowych,
religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd
RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid – 19, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe prawne
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych wystąpienia niepożądanych
wystąpienia

niepożądanych

odczynów

poszczepiennych.

Rada

Gminy

Radziłów

2 lutego 2021 r. Uchwałą XXVII/199/2021 podjęła decyzję o nieuwzględnieniu petycji.
W 2020 r. odbyło się 35 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Średnia frekwencja
na zebraniach wiejskich kształtowała się na poziomie 11 % uprawnionych.
Do Urzędu Gminy Radziłów wpłynęło w 2020 r. 49 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, które dotyczyły:


badania ofert na wykonywanie usługi monitoringu składowiska odpadów;



schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach;



raportu o stanie gminy;



urządzeń badających jakość powietrza;



wydanych

decyzji

środowiskowych

oraz

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego;


systemu bezpieczeństwa informacji;



przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej;



zwolnień z podatków lokalnych w związku z COVID – 19;



zasad funkcjonowania organów władzy publicznej, polityki władz, majątku publicznego;



Zielonego Budżetu Obywatelskiego;



decyzji o warunkach zabudowy wydanych od stycznia 2018 r. do czerwca 2020 r.;
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informacji na temat systemu informacji prawnej, z jakiej korzysta Urząd Gminy w 2020 r.;



audytu stron internetowych;



działek siedliskowych;



audytu wewnętrznego;



wykorzystania przez Gminę instrumentów wspierania podmiotów gospodarczych w okresie
pandemii;



systemów dla sygnalistów działających w Urzędzie Gminy;



wykazu mieszkańców, rejestru wyborców z podziałem na wiek;



monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Radziłów;



realizacji zadań z obszaru zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi;



realizacji zadań IOD, funkcjonowania BIP, wniosków o dostęp do informacji publicznej;



utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego;



podmiotu dostarczającego system informacji prawnej;



działki pod farmę fotowoltaiczną;



firm asenizacyjnych z aktualnym pozwoleniem na odbiór nieczystości;



RODO i ZFŚS;



Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, IOD, audytu.

Na wszystkie wnioski została udostępniona informacja publiczna. Trzech wnioskodawców
wezwano do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

15. Edukacja
15.1. Szkoły podstawowe
W

roku

2020

w

gminie

funkcjonowało

4

szkoły podstawowe

w

tym:

Zespół

Szkolno - Przedszkolny w Radziłowie i Szkoła Podstawowa w Słuczu, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Radziłów oraz Szkoła Podstawowa w Kramarzewie i Szkoła Podstawowa
w Klimaszewnicy prowadzone przez stowarzyszenia, z czego Szkoła Podstawowa w Kramarzewie
jest szkołą niepubliczną. Nie funkcjonowały szkoły zawodowe, średnie, policealne czy szkoły
dla dorosłych.

Wydatki bieżące na oświatę w roku 2020 kształtowały się następująco:
1) subwencja oświatowa z budżetu państwa – 4 182 820,00 zł
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2) środki własne gminy – 2 112 305,84 zł
Wydatki poniesione na szkoły prowadzone przez gminę:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie – 3 130 966,97 zł
2) Szkoła Podstawowa w Słuczu – 1 214 555,97 zł
Środki finansowe przekazane stowarzyszeniom na prowadzenie szkół:
1) Szkoła Podstawowa w Kramarzewie – 443 911,00 zł
2) Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy – 1 123 900,00 zł
Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę oświatową – 184 413,02 zł
We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych rozpoczęło
455 uczniów (w tym w 1 oddziale integracyjnym 20 uczniów - w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Radziłowie) odpowiednio:


270 uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radziłowie;



58 uczniów w Szkole Podstawowej w Słuczu;



35 uczniów w Szkole Podstawowej w Kramarzewie;



92 uczniów Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy.

Do jednej klasy (oddziału) w 2020 roku uczęszczało średnio 10 uczniów. Najwięcej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radziłowie średnio 20 uczniów w klasie, najmniej
w Szkole Podstawowej w Kramarzewie średnio 4 uczniów w klasie.
Zatrudnienie w 2019 r. w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Radziłów przedstawiało
się następująco:
Nazwa szkoły

Nauczyciel (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty)
stażysta

Kontraktowy

mianowany

Dyplomowany

SP Radziłów

0

0

4

22

SP Słucz

0

3

2

13

SP Klimaszewnica

5

5

6

1

SP Kramarzewo

0,48

2

3,65

1,26

W szkołach odbywała się nauka języków obcych – angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
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W 2020 r. szkoły ukończyło 54 uczniów, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół:


SP Słucz 10 uczniów;



Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radziłowie 28 uczniów;



SP Kramarzewo 8 uczniów;



SP Klimaszewnica 8 uczniów.

Wójt w 2020 r. przyznał następujące stypendia socjalne dla uczniów:


w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. dla 195 uczniów, w tym 123 szkół podstawowych oraz
72 uczniów szkół średnich, w wysokości 91 302,00 zł;



w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. dla 164 uczniów, w tym 100 uczniów szkół
podstawowych oraz 64 uczniów szkół średnich, w wysokości 131 400,00 zł.

Dowozy uczniów
W roku 2020 gmina poniosła wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w kwocie
219 089,00 zł. Dowóz uczniów do szkół wykonywany był przez Podlaską Komunikację
Samochodową NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku oddział w Łomży oraz Zakład
Komunalny w Radziłowie.

15.2. Przedszkola
W 2020 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało
86 dzieci, w tym:
a) w Słuczu 12 dzieci – 4 dzieci w oddziale przedszkolnym i 8 dzieci w ZWP;
b) w Radziłowie 74 dzieci w rocznikach:


rocznik 2014 - 23 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 11 chłopców;



rocznik 2015 – 36 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 21 chłopców;



rocznik 2016 – 15 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 9 chłopców.

16. Biblioteki
W Gminie Radziłów w 2020 roku funkcjonowała jedna biblioteka (Biblioteka Samorządowa
w Radziłowie) dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Księgozbiór na 1 stycznia 2020 r.
wynosił 19531 woluminów, zaś na koniec roku 18437 woluminów (w ciągu roku przeprowadzono
ubytkowanie książek w ilości 1621). W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów
wynosiła 4 woluminy. Zbiorów audiowizualnych biblioteka nie posiada. W 2020 roku
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zarejestrowano 203 czytelników. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 1595 mieszkańców,
którzy skorzystali łącznie z 2583 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki
o powieści dla dorosłych, literaturę dziecięcą oraz literaturę popularnonaukową. Biblioteka
zatrudniała 4 osoby (dyrektor, młodszy bibliotekarz, instruktor dzieci i młodzieży, księgowy).
W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się. W bibliotece użytkowano 13 komputerów,
z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Biblioteka zapewniła korzystanie z katalogów online
oraz możliwości internetowego składania zamówień. W 2020 r. Biblioteka Samorządowa
zorganizowała wydarzenia, które miały na celu promocję czytelnictwa, edukacji czytelniczej oraz
kultury:


zajęcia plastyczno kreatywne – 15 uczestników;



warsztaty rękodzieła – 512 uczestników;



warsztaty z Projektorem - 20 uczestników;



warsztaty patriotyczne - 12 uczestników;



warsztaty z quillingu – 20 uczestników;



rajd rowerowy – 20 uczestników;



warsztaty kulinarno – dietetyczne – 20 uczestników;



zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych uczestników



seanse filmowe – 35 uczestników

W wydarzeniach wzięło udział 350 mieszkańców.
W 2020 r. biblioteka rozpoczęła realizację projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”.
W 2020 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
218 780,71 zł

16. Centra, domy i ośrodki kultury i świetlice
W Gminie Radziłów w 2020 roku funkcjonowało centrum kultury w Radziłowie. Budynek
dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2020 roku zorganizowano
w nim następujące wydarzenia:


warsztaty kulinarne z dziećmi;



zajęcia profilaktyczno – edukacyjne;
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warsztaty na temat bezpieczeństwa i różnych sposobów unikania zagrożeń (spotkania
z dzielnicowym);



seanse filmowe;



Dzień Zdrowia i Urody Gminy Radziłów;



III Przegląd Pieśni Ludowych Karnawałowo Zapustowych;



warsztaty automatyki i robotyki;



realizacje licznych projektów.

W 2020 r. przy gminnych jednostkach kultury funkcjonowały:
grupa taneczna 16 dzieci w wieku 9 – 12 lat z terenu gminy Radziłów;
grupa taneczna 15 dzieci w wieku 6 – 7 lat z terenu gminy Radziłów;
Koło Gospodyń Wiejskich w Radziłowie zrzeszające 34 mieszkanek gminy Radziłów;
Koło Gospodyń Wiejskich Radziłów Kolonia zrzeszających 11 mieszkańców gminy Radziłów
Koło Gospodyń Wiejskich we Mścichach zrzeszające 18 mieszkanek gminy Radziłów;
Koło Gospodyń Wiejskich w Kieljanach zrzeszające 34 mieszkańców z terenu gminy Radziłów.
Gmina Radziłów dofinansowywała zajęcia taneczne dla dzieci, które odbywały się w Centrum
Kultury w Radziłowie.

17. Ochrona środowiska
Na dzień 31. 12. 2020 r. roku na terenie Gminy Radziłów odpady komunalne były odbierane
z 1062 nieruchomości. Liczba osób ujętych w deklaracjach dotyczących gospodarki odpadami
komunalnymi na dzień 31. 12. 2020 r. to 3150 osób objętych selektywną zbiórką odpadów. Odpady
komunalne zmieszane w 2020 r. odbierane były od mieszkańców Gminy Radziłów raz w miesiącu
w okresie zimowym tj. od listopada do marca oraz dwa razy w miesiącu w okresie letnim
tj. od kwietnia do października.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. na 1 mieszkańca/ mieszkankę gminy przypadało 12,95 kg
selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 11,59 kg zmieszanych odpadów komunalnych,
zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: na 1 mieszkańca/ mieszkankę gminy
przypadało 14,45 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 9,85 kg. zmieszanych
odpadów komunalnych.

42

Odpady komunalne zebrane w 2020 r. z terenu gminy Radziłów
Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odebranych odpadów
komunalnych w tonach

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

333,94

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny (popiół)

110,24

20 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2,46

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

25,64

15 01 07

Opakowania ze szkła

48,26

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

33,84

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

9,48

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

15,54

W 2020 Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska dofinansowanie na odbiór azbestu w kwocie 15 877,00 zł

18. Planowanie przestrzenne
Trwają prace planistyczne mające na celu zmianę studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów.
Jednocześnie toczą się trzy procedury planistyczne mające na celu zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, oraz jedna procedura w sprawie opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W roku objętym raportem wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy, 5 decyzji celu
publicznego, 16 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 118 zaświadczeń o przeznaczeniu
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nieruchomości, 8 postanowień opiniujących projekt podział działek, 8 decyzji zatwierdzających
podział działek.

19. Sprawy administracyjne
W Urzędzie Gminy Radziłów w miesiącu styczniu 2020 r. było zatrudnione 24 osoby,
23,75 etatów, natomiast na koniec 2020 r. zatrudnienie wynosiło 22 osoby – 21,75 etatu. Zmiany
zatrudnienia

wynikają

z

tego,

że

zatrudniani

są

pracownicy

na

czas

określony

w ramach prac inwencyjnych, robót publicznych i na okres 3 miesięcy po zakończeniu stażu oraz
umów

na

zastępstwo

za

pracowników

przebywających

na

urlopach

macierzyńskich

czy wychowawczych. W przeciągu 2020 r. średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie
22 osób.
W 2020 r. odbyło się 12 sesji Rady Gminy Radziłów, na których zostało podjętych 74 uchwały.
Organ nadzoru jakim jest Wojewoda Podlaski nie wszczynał w ubiegłym roku żadnego
postępowania nadzorczego wobec podjętych uchwał i nie stwierdził nieważności żadnej uchwały.
W 2020 r. nie zostały złożone żadne skargi na bezczynność i akty wydane przez organy gminy.
W 2020 r. nie zostały zaskarżone decyzje wydane przez Wójta Gminy.
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