
UCHWAŁA NR 123/XVIII/20 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 29 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na 
lata 2016-2023” 

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2020 r., poz.713) i art.19 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1295) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2023 stanowiącym 
załącznik do uchwały Rady Gminy Wysokie Mazowieckie Nr 136/XIX/16 z dnia 12 września 2016 roku 
w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2023” 
zmienionym uchwałą Rady Gminy Wysokie Mazowieckie Nr 169/XXIII/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku oraz 
uchwałą Rady Gminy Wysokie Mazowieckie Nr 191/XXVII/17 z dnia 24 lipca 2017 roku wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Rozdział VII Projekty i zadania inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2) Rozdział VIII Plan finansowy gminy na lata 2016 – 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 
2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Jan Misiewicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 123/XVIII/20 

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 29 września 2020 r. 

VII.  PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA 
ROZWOJU GMINY 

Definicja rozwoju lokalnego łączona jest zwykle z pewnym procesem zachodzącym w długim czasie 
oraz z działaniami świadomymi i celowymi zmierzającymi do poprawy jakości życia społeczności 
zamieszkujących gminy i miasta. 

Do determinant warunkujących rozwój lokalny należy zaliczyć: 

᠆ czynniki zewnętrzne rozumiane jako relacje zachodzące między otoczeniem a gminą oraz czynniki 
wewnętrzne, które mają miejsce na obszarze gminy i dotyczą np.: zgromadzonych zasobów, umiejętności 
ich wykorzystania, działań podejmowanych przez władze lokalne, 

᠆ czynniki ekonomiczne rozpatrywane w ujęciu makroekonomicznym, które nie są zależne od władz 
lokalnych – ich kształtowanie ma miejsce na poziomie krajowym lub międzynarodowym; do czynników 
mikroekonomicznych zaliczyć można te, na których kształt mogą wpływać władze lokalne, np. wysokość 
opłat i podatków lokalnych, 

᠆ czynniki przestrzenne, które są związane przede wszystkim z położeniem geograficznym, 
ukształtowaniem terenu, oraz czynniki przestrzenne – takie same w ujęciu krajowym, 

᠆ czynniki twarde, które można wyrazić za pomocą określonych wartości czy wskaźników, np. długość sieci 
wodociągowej, liczba użytkowników, dostępność, oraz czynniki miękkie, których pomiar nie jest możliwy 
lub jest trudny, np.: innowacyjność, kreatywność, efektywność, kompetencje (Waśniewska, 2015). 

Władze samorządowe poprzez podejmowanie odpowiednich działań w istotnym stopniu mogą 
kreować rozwój lokalny. Służy temu między innymi plan inwestycyjny, który pozwala na 
zaplanowanie istotnych z punktu widzenia danej społeczności lokalnej projektów, przyczyniających się 
do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej. 

W latach 2016-2023 planowana jest realizacja poniższych projektów inwestycyjnych: 

᠆ rozbudowa budynku Urzędu Gminy, 

᠆ renowacja zabytkowego Kościoła p. w. Św. Michała Archanioła z 1493 r. w Jabłonce Kościelnej 
wpisanego do rejestru zabytków, 

᠆ renowacja 25 sztuk krzyży przydrożnych lub kapliczek wpisanych do ewidencji zabytków, 

᠆ rewitalizacja obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, 
siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów, 

᠆ rewitalizacja obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie poprzez zagospodarowanie (remont) stawu, budowę 
placów zabaw dla dzieci, siłowni na świeżym powietrzu oraz utwardzenie terenu, 

᠆ remonty dróg bitumicznych, żwirowych lub z betonu kruszonego, asfaltowych oraz ponadgminnych, 

᠆ wnioski na granty: Publikacja dzieł lokalnych twórców: wierszy, pamiętników, wspomnień, książek 
historycznych, dodrukowanie Historii obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie, 

᠆ remont sal przedszkolnych i doposażenie przedszkoli w zabawki i gry edukacyjne, 

᠆ doposażenie placów zabaw, 

᠆ dofinansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolach z języków obcych, zajęć logopedycznych, 

᠆ doposażenie szkolnych placów zabaw i doposażenie szkoły, a także finansowanie dodatkowych zajęć 
z języków obcych, zajęć z logopedą, wycieczek edukacyjnych, zajęć na basenie, 
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᠆ budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, 
bodowa sieci wodociągowej w miejscowości Święck Wieki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-
Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka-Kościelna z dotacja ze środków 
zewnętrznych, 

᠆ budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy, 

᠆ budowa stacji podnoszącej ciśnienie na sieci wodociągowej bądź urządzeń redukujących ciśnienie wody 
w sieci, 

᠆ szkolenia mieszkańców w zakresie obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków, 

᠆ zakup lamp fotowoltaicznych, 

᠆ doposażenie gminnej biblioteki publicznej, 

᠆ doposażenie świetlic wiejskich, 

᠆ doposażenie OSP w sprzęt, materiały edukacyjne i reprezentacyjne. tj. OSP w następujących 
miejscowościach: Bryki, Star Ruś, Kalinowo - Czosnowo, Dąbrowa- Dzięciel, Święck Wielki, Miodusy 
Wielkie, Jabłonka Kościelna, Tybory-Misztale, Gołasze-Puszcza, 

᠆ dotacja dla spółek wodnych, 

᠆ Dotacja na renowację obiektów zabytkowych (będących również wpisanych do ewidencji gminnej 
zabytków), 

᠆ Współpraca z organizacjami pożytku publicznego. 

᠆ Budowa targowiska w miejscowości Jabłonka Kościelna. 

Zaplanowane projekty i ich realizacja przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej 
w gminie Wysokie Mazowieckie.  Każda z inwestycji jest poparta potrzebami w zakresie 
dynamizowania rozwoju gospodarczego i wykorzystania atutów gminy.  

Analiza zaplanowanych projektów utwierdza w przekonaniu, że władze lokalne realizują politykę 
rozwojową o charakterze zrównoważonym, kładąc nacisk na równomierny rozwój wszystkich sfer 
życia wspólnoty samorządowej. 

Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest w oparciu o środki gminy Wysokie Mazowieckie 
oraz źródła zewnętrzne, głównie środki Unii Europejskiej dostępne w ramach funduszy strukturalnych 
i środki budżetu państwa. Poziom współfinansowania zadań z poszczególnych źródeł będzie 
zróżnicowany i zależny od zasad określonych w poszczególnych programach pomocowych. Wszystkie 
zaplanowane projekty inwestycyjne powiązane są z wizją, misją oraz celami strategicznymi gminy 
Wysokie Mazowieckie. Przyporządkowania poszczególnych celów z odpowiednimi projektami 
dokonano w matrycach projektów w części IX niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego. „
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/XVIII/20 

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 29 września 2020 r. 

VIII.  PLAN FINANSOWY GMINY NA LATA 2016-2023 

Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego wiąże się z podejściem szeregu działań w środowisku 
gminnym. Wiele korzyści władzom lokalnym w tym procesie może zapewnić umiejętność planowania 
strategicznego. Proces zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy wymaga od władz i podmiotów 
lokalnych umiejętności rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania nim, eliminacji dysproporcji w życiu 
społecznym i gospodarczym oraz tworzenia zaspokojenia stale rosnących potrzeb. Możliwe jest to, gdy 
zarządzanie gminą wynika ze sformułowanego planu strategicznego, w którym określone są cele, 
programy i zadania.  Jednym z narzędzi wspierających rozwój lokalny jest plan finansowy 
i inwestycyjny. 

Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej 
infrastruktury technicznej i społecznej, a w rezultacie powiększenia majątku gminy. Z tych właśnie 
względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik jej rozwoju i kondycji finansowej. 
Inwestowanie jest jednak możliwe dopiero po pokryciu przez gminę niezbędnych wydatków bieżących. 
Realny poziom inwestycji, jako wyraz skłonności gmin do inwestowania, jest bardzo silnie skorelowany 
z dochodami gmin, a zwłaszcza z wysokością dochodów własnych [Czempas J., 1999]. 

Plan finansowy zadań planowanych do realizacji w latach 2016 – 2020 w gminie Wysokie 
Mazowieckie przedstawia tabela nr 40. Koszty poszczególnych projektów są kosztami szacunkowymi 
i po uaktualnieniu kosztorysów mogą ulec zmianie, w związku z czym zmieni się całkowity koszt zadań. 

Budżety zadań zawarte będą w uchwałach budżetowych Rady Gminy Wysokie Mazowieckie na 
kolejne lata realizacji Planu. 

Tabela . Plan inwestycyjny i finansowy gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2023 

Lp. Nazwa inwestycji/zadania Termin realizacji Szacowany koszt 
ogólny 

1. 
Renowacja zabytkowego Kościoła p. w. Św. Michała 

Archanioła z 1989 r. w Jabłonce Kościelnej 
wpisanego do rejestru zabytków 

2017-2018 220 000,00 zł 

2. Renowacja 25 sztuk krzyży przydrożnych wpisanych 
do ewidencji zabytków 2016-2019 80 000 ,00 zł 

3. 

Rewitalizacja obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie 
poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, 

siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi 
rowerzystów 

2016-2018 400 000,00 z 

4. 

Rewitalizacja obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie 
poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, 

boiska i siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów 
obsługi rowerzystów 

2017-2018 450 000,00 zł 

5. 

Rewitalizacja obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie 
poprzez  zagospodarowanie (remont) stawu, budowę 

placów zabaw dla dzieci, siłowni na świeżym 
powietrzu oraz utwardzenie terenu 

2017-2023 200 000,00 zł 

6. 
Rewitalizacja obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie 

poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan i 
boiska na świeżym powietrzu 

2017-2023 200 000,00 zł 

7. 

Rewitalizacja obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie 
poprzez budowę siłowni, altan i boisk na świeżym 
powietrzu oraz utwardzenie terenu (przebudowa 

drogi) 

2017-2023 250 000,00 zł 
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8. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy 2016-2020 1 200 000,00 zł 

9. Remont drogi Osipy-Zakrzewizna – Michałki o 
długości około 925 m 2016-2023 400 000,00 zł 

10. Remont drogi Tybory-Żochy – Osipy Kolonia 2016-2023 800 000,00 zł 

11. Remont drogi  Miodusy-Litwa – Tybory-Misztale o 
długości około 945 m 2016-2023 350 000,00 zł 

12. Remont drogi Mścichy-Bryki o długości około 1253 
m 2016-2023 450 000,00 zł 

13. Remont drogi w miejscowości Stare Osipy 2016-2023 120 000,00 zł 

14. Remont drogi w miejscowości Osipy-Kolonia 2016-2023 250 000,00 zł 

 
15. 

Remont drogi w miejscowości 
Mazury 2016-2023  

300 000,00 zł 

16. Remont drogi Rębiszewo – Studzianki 2016-2023 30 000 

17. Remont drogi Bryki – Dąbrowa – Dzięciel 2016-2023 520 000,00 zł 

18. Remont drogi Dąbrowa – Dzięciel – Wiśniówek 2016-2023 520 000,00 zł 

19. Remont drogi w miejscowości Święck Wielki 2016-2023 100 000,00 zł 

20. Remont drogi w miejscowości Trzeciny 2016-2023 80 000,00 

21. Remont drogi w miejscowości Tybory-Trzcianka 
kolonia 2016-2023 380 000,00 zł 

22. Remont drogi Stara Ruś- Nowa Ruś 2016-2023 120 000,00 zł 

23. Remont drogi Zawrocie – Nowiny 2016-2023 160 000,00 zł 

24. Remont drogi Miodusy-Stok – Święck- Nowiny 2016-2023 100 000,00 zł 

25. Remont drogi Gołasze – Puszcza 2016-2023 150 000,00 zł 

26. Remont drogi Wróble-Gołasze-Puszcza 2016-2023 180 000,00 zł 

27. Remont drogi Kalinowo – Czosnowo do Chojane 
Pawłowięta 2016-2023 80 000,00 zł 

28. Remont drogi Wiśniówek – Kolonia – Miodusy – 
Litwa 2016-2023 70 000,00 zł 

29. Remont drogi w miejscowości Brzóski Stare 2016-2023 80 000,00 zł 

30. Remont drogi w miejscowości Wólka  -Duża 2016-2023 130 000,00 zł 

31. Remont drogi w miejscowości Michałki Kolonia w 
kierunku Bryki 2016-2023 220 000,00 zł 

32. Remont drogi w miejscowościach Gołasze – Górki – 
Gołasze – Puszcza 2016-2023 450 000,00 zł 

33. Remont drogi w miejscowości Brzóski Stare przez 
wieś 2016-2023 320 000,00 zł 

34. Remont drogi w miejscowości  Jabłoń – Uszyńskie 
przez wieś 2016-2023 230 000,00 zł 

35. Remont drogi w miejscowości Brzóski –Falki 2016-2023 440 000,00 zł 
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36. Remont drogi od miejscowości Brzóski –Falki od 
drogi wojewódzkiej  678 do Traktu Suraskiego 2016-2023 170 000,00 zł 

37. Remont drogi wojewódzkiej  do Starej Rusi 2016-2023 50 000,00 zł 

38. Remont drogi powiatowej Brzóski Brzezińskie – 
Średnica 2016-2023 350 000,00 zł 

39. Remont drogi Mazury – Jabłoń – Uszyńskie 2016-2023 450 000,00 zł 

40. Remont drogi w miejscowości Bryki – Plewki 2016-2023 350 000,00 zł 

41. Remont drogi Wólka – Mała – Święck – Nowiny 2016-2023 560 000,00 zł 

42. Remont drogi Osipy-Lepertowizna  - Jabłonka 
Kościelna 2016-2023 1 200 000,00 zł 

43. Remont drogi Wysokie Mazowieckie – Bryki 2016-2023 800 000,00 zł 

44. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Wysokie Mazowieckie 2016-2023 1 965 137,00 zł 

45. Remont sal przedszkolnych i doposażenie przedszkoli 
w zabawki i gry edukacyjne 2016-2023 60 000,00 zł 

46. Doposażenie placów zabaw 2016-2023 100 000,00 zł 

47. Dofinansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolach 
z języków obcych, zajęć logopedycznych 2016-2023 200 000,00 zł 

48.  

Doposażenie szkolnych placów zabaw i doposażenie 
szkoły, a także finansowanie dodatkowych zajęć z 

języków obcych, zajęć z logopedą, wycieczek 
edukacyjnych, zajęć na basenie 

2016-2023 200 000,00 zł 

49. 

Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i 
kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, 
bodowa sieci wodociągowej w miejscowości Święck 

Wieki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-
Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na 

SUW Jabłonka-Kościelna 

2016-2020 3 100 000,00 zł 

50. Szkolenia mieszkańców w zakresie obsługi 
przydomowych oczyszczalni ścieków 2016-2023 25 000,00 zł 

51. Zakup lamp fotowoltaicznych 2017-2020 30 000,00 zł 

52. Doposażenie gminnej biblioteki publicznej 2016-2023 40 000,00 zł 

53. Doposażenie świetlic wiejskich 2016-2023 1 200 000,00 zł 

54. Doposażenie OSP w sprzęt, materiały edukacyjne i 
reprezentacyjne 2016-2023 400 000,00 zł 

55. Zakup samochodu strażackiego średniego w 2017 r. 
dla OSP Dąbrowa –Dzięciel 2017 30 000,00 zł 

56. Dotacja dla spółek wodnych 2016-2023 150 000,00 zł 

57. 
Dotacja na renowację obiektów zabytkowych 

(będących również wpisanych do ewidencji gminnej 
zabytków) 

2016-2023 120 000,00 zł 

58. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego 2016-2023 80 000,00 zł 

59. Budowa targowiska w miejscowości Jabłonka 
Kościelna 2017-2020 1 050 000,00 

60. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy oraz 
stacji podnoszących ciśnienie 2020-2023 900 000,00 
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Źródło: Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem 

  

 Liczba i zakres prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy w dużym stopniu 
uzależnione są od możliwości pozyskania, przeznaczenia i wykorzystania odpowiedniej wielkości nakładów 
finansowych związanych z ich realizacją. Nowoczesny system finansowania inwestycji infrastrukturalnych 
powinien opierać się na wieloletnim planowaniu, dotyczącym myślenia zarówno w kategoriach celów 
i priorytetów, jak i działań służących do ich osiągania. Zarówno mechanizmy planowania, jak i procesy 
finansowania powinny wzmacniać relacje między finansowaniem a osiągniętymi rezultatami poprzez 
systematyczne korzystanie z informacji o dokonaniach – tak w aspekcie skuteczności, jak i efektywności 
gospodarczej podejmowanych działań. 

 Przedstawiony plan finansowy jest tabelą indykatywną. Koszty poszczególnych zadań będą na bieżąco 
uaktualniane. Przewiduje się, że poszczególne projekty będą finansowane zarówno z budżetu gminy, jak 
i środków zewnętrznych. Poziom dofinansowania poszczególnych projektów będzie określony w momencie 
ogłoszenia konkursu i regulaminu przyznawania na dany cel środków. 

 Realizacja przewidzianych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie projektów 
inwestycyjnych oraz zadań o charakterze nie inwestycyjnym wymaga zazwyczaj wydatkowania znacznych 
środków finansowych. W obecnej sytuacji ekonomiczno-prawnej główne źródła finansowania rozwoju 
lokalnego stanowią: 

᠆ budżet jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, województw; 

᠆ budżet państwa: dotacje celowe, środki z rezerw celowych poszczególnych ministerstw; 

᠆ funduszy celowych, np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

᠆ środki z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej; 

᠆ środki unijnej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich; 

᠆ fundusze norweskie i szwajcarskie; 

᠆ środki budżetu państwa, w tym w ramach kontraktów wojewódzkich; 

᠆ fundusze prywatne oraz fundusze organizacji pozarządowych. 

Przewiduje się, że podstawowym źródłem środków w formie dotacji dla gminy Wysokie Mazowieckie 
będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oraz Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Spójność Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie z wymienionymi 
programami zostanie szerzej opisana w części X Planu. 

 Kolejną grupą programów, z których mogą być pozyskiwane dotacje to krajowe programy 
operacyjne na lata 2014-2020, finansowane z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności: 

᠆ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

᠆ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 

᠆ Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 

᠆ Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój, 

᠆ Program Operacyjny Polska Wschodnia.
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