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Szanowni Państwo 
 
 już po raz drugi, wypełniając ustawowy obowiązek, przekazuję 

przygotowany przez zespół Urzędu Miejskiego Raport o stanie 

gminy Szczuczyn za 2019 rok. Jestem przekonany, że materiał 

ten będzie źródłem fachowej i pewnej wiedzy na temat stanu 

obecnego, każdego z obszarów jakie stanowią codzienność 

funkcjonowania samorządu. Pracując nad tym dokumentem 

postanowiliśmy utrzymać przyjęty przed rokiem układ spraw 

według poszczególnych referatów naszego urzędu. 

 2019 rok upłynął pod znakiem nowych inwestycji, ale również 

administracyjnej codzienności. Każda z naszych decyzji, działań, 

inwestycji i rozwiązanych problemów wyznacza stan obecny, ale 

również pozwala dostrzec rozwój i szanse z niego wynikające dla 

każdego z mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn. 

 Zapraszam do lektury Raportu i wyciągnięcia własnych wniosków na temat stanu naszego 

samorządu. Pozdrawiam serdecznie 

Artur Kuczyński 

Burmistrz Szczuczyna 

  

 
Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Szczuczyn 

 

 jako Przewodniczący Rady Miejskiej  

z przyjemnością zapoznałem się z niniejszym 

opracowaniem, które dla mnie osobiście jest pewnego 

rodzaju przypomnieniem dziesiątek spotkań, rozmów, 

uzgodnień i uchwał, które odbyliśmy wspólnie z Radnymi, 

a wszystko po to, by utrzymać dotychczasowe tempo 

rozwoju Szczuczyna. Cieszą mnie kolejne inwestycje, 

nowe drogi, obiekty, zrealizowane i realizowane projekty. 

Cieszy mnie również rozwój społeczny naszej Małej 

Ojczyzny, co w znacznym stopniu wspomaga z jednej 

strony rozwijający się rynek pracy, z drugiej strony 

działalność szkół, jednostek kulturalnych i organizacji 

pozarządowych. Raport o stanie gminy Szczuczyn 

pokazuje to wszystko bardzo wyraźnie, a dodatkowo 

osadza nasze zmagania i sukcesy w bardzo konkretnych 

realiach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Jako Radni dbamy o to, by działania 

Burmistrza zapewniały zrównoważony rozwój naszej społeczności. Jestem przekonany, że dzięki 

umiejętności prowadzenia dialogu oraz wypracowania kompromisu udaje się to zadanie zrealizować. 

 Zapraszam Państwa do lektury Raportu i zapoznania się z tym, czym żyjemy na co dzień my, 

pracownicy Urzędu oraz Burmistrz Szczuczyna. Pozdrawiam życząc miłej lektury 

 

Tomasz Mioduszewski 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Szczuczynie 
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I. ZASOBY KADROWE SZCZUCZYŃSKIEGO SAMORZĄDU 

1. Pracownicy Urzędu Miasta w Szczuczynie 

Artur Kuczyński    Burmistrz Szczuczyna 

Jadwiga Jolanta Budzińska  Sekretarz Gminy Szczuczyn 

 Adam Zabłocki  Informatyk 

 Katarzyna Ziental Obsługa kadr oraz Biuro Rady Miejskiej 

 Ewa Kaczmarczyk Pracownik obsługi 

 Jarosław Dutkiewicz Pracownik obsługi 

Małgorzata Jarmutowska  Skarbnik Gminy Szczuczyn 

 Irena Sulewska  Księgowość budżetowa 

 Marta Łynko  Księgowość budżetowa 

 Małgorzata Fadrowska Księgowość oświatowa 

 Magda Bogdan  Księgowość oświatowa 

 Agnieszka Zielińska – Sulewska Księgowość / Płace 

 Robert Puchalski Księgowość podatkowa 

 Krystyna Borawska  Księgowość podatkowa 

Anna Romaniuk  kierownik Referatu ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

 Emilia Zielińska  Projekty, promocja i kultura 

 Ewa Pawłowska Projekty, oświata, rozwój społeczny  

Waldemar Filipkowski kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji 

 Bogusław Ramotowski Projekty, inwestycje 

 Joanna Kurzątkowska Projekty, inwestycje 

Irena Śmiarowska  kierownik Referatu Komunalnego, Planowania Przestrzennego i Działalności     

              Gospodarczej 

 Katarzyna Niebrzydowska Ochrona środowiska 

 Karol Kozikowski  Gospodarka odpadami 

 Sebastian Kleszczewski  Budownictwo, drogownictwo 

 Anna Piwko   Bezpieczeństwo, rolnictwo 

Wiesława Kowalewska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności 

Beata Domiziak  Ewidencja ludności i USC 

Zbigniew Rostek   Gospodarka nieruchomościami  

 

 

2. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie 

Dorota Cecylia Łaguna   kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dorota Mikucka   główna księgowa 

 Hanna Niebrzydowska Specjalistka pracy socjalnej 

 Ewa Muczyńska  Specjalistka pracy socjalnej 

 Mariola świderska Specjalistka pracy socjalnej 

 Martyna Ramotowska świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

Katarzyna Kuczyńska świadczenia wychowawcze i Dobry Start  

Małgorzata Orłowska Asystentka rodziny 

Zofia Akus  Opiekunka środowiskowa 

Krystyna Wasilewska Opiekunka środowiskowa 

Grażyna Dąbrowska Usługi opiekuńcze 
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3. Radni Rady Miejskiej w Szczuczynie 

 

 

 Radna / Radny Rady Miejskiej Okręg Kadencja  
w Radzie 

1 Tomasz Mioduszewski Szczuczyn: ul. Krzywa, Majewskiego, Nadstawna, 
Stodolna, Wąsoska, Wiśniowa 

III 

2 Marek Stefan Radajewski Niećkowo, świdry Awissa I 

3 Andrzej Waldemar Jaworski Szczuczyn: ul. Gumienna, Kolneńska, Łomżyńska, Plac 
1000-lecia, Sobieskiego 

III 

4 Tomasz Juszkiewicz Szczuczyn: ul. Falkowskiego, Jagiellonki, Marysieńki, 
Pijarów, Pawełki, Pioli, Słoneczna, Spokojna, Wagi, 

Wołodyjowskiego, Zaciszna 

II 

5 Józef Karwowski Bęćkowo, Guty, Gutki, Lipnik, Tarachy III 

6 Michał Kaliszewski Szczuczyn: ul. Łąkowa, Sienkiewicza 10, 12A III 

7 Tomasz Bogdan Skaje, Rakowo, Wólka, Zacieczki I 

8 Elżbieta Kryszczyńska Dołęgi, Jambrzyki, Koniecki Małe, Koniecki Rostroszewo, 
Obrytki, Sokoły 

IV 

9 Adam Owsianko Bzury, Danowo, Milewo, Niedźwiedzkie VI 

10 Przemysław Piwko Szczuczyn: ul. Sienkiewicza 1-6A, 12, od 12B do końca III 

11 Andrzej Marian Nagel Szczuczyn: ul. Graniczna, Grunwaldzka, Sportowa, Szczuki IV 

12 Marek Niebrzydowski Szczuczyn: ul. Kilińskiego  II 

13 Bogusław Chyliński Szczuczyn: ul. Łomżyńska, Ogrodowa, Senatorska, 
Strażacka, Szpitalna 

III 

14 Wiesława Wróblewska Brzeźno, Kurki, Niedźwiadna II 

15 Zofia Filipkowska Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek, Mazewo, Załuski III 
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4. Wykaz Sołtysów wsi wchodzących w skład gminy Szczuczyn: 

 SOŁECTWO SOŁTYS LICZBA KADENCJI 

1 Bęćkowo Karol Zyskowski III 

2 Brzeźno Wiesława Wróblewska III 

3 Bzury Witold Jabłoński II 

4 Chojnowo Marek Szurna Sołtys wielu kadencji 

5 Czarnowo Czesław Dąbrowski Sołtys wielu kadencji 

6 Czarnówek Stanisław Gałecki Sołtys wielu kadencji 

7 Danowo Karol Wojciech Zabielski II 

8 Dołęgi Elżbieta Kryszczyńska Sołtys wielu kadencji 

9 Guty Justyna Marlena Glińska II 

10 Gutki Radosław Sikorski Sołtys wielu kadencji 

11 Jambrzyki Ryszard Wróblewski II 

12 Koniecki Małe Jacek Bagiński I 

13 Koniecki Rostroszewo Gertruda Bagińska I 

14 Kurki Kamil Chmielewski I 

15 Lipnik Józef Karwowski Sołtys wielu kadencji 

16 Mazewo Grzegorz Zańko II 

17 Milewo Kazimierz Walendzik III 

18 Niećkowo Grzegorz Mariusz Jaczyński I 

19 Niedźwiadna Witold Grunwald Sołtys wielu kadencji 

20 Niedźwiedzkie Halina Tyszka Sołtys wielu kadencji 

21 Obrytki Marek Męczkowski II 

22 Rakowo Marta Wiszowata I 

23 Sokoły Wiesław Karwowski II 

24 Świdry Awissa Mariusz Czarnecki I 

25 Skaje Tomasz Bogdan II 

26 Tarachy Marek Krasiński III 

27 Wólka Barbara Słodzińska III 

28 Załuski Wiesława Kobylińska I 

29 Zacieczki Barbara Sienicka III 
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I. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA 

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada 

osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność. Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska, która 

rozpatruje i rozstrzyga  w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. 

W stosunkach publicznoprawnych Gminę Szczuczyn reprezentuje Burmistrz Szczuczyna, który 

wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie, realizuje zadania gminy wynikające  

z przepisów prawa i nadzoruje bieżące sprawy. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy 

pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem. 

Misją Urzędu Miejskiego w Szczuczynie jest efektywna, rzetelna obsługa 

klientów,  dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,   

z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli,  opierając się 

na zasadzie praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej i racjonalnego 

gospodarowania mieniem gminy. 

 Podstawowym celem działalności Urzędu Miejskiego jest zapewnienie klientom 

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zlecone przez 

administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o prządek publiczny, 

oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną czy ochronę środowiska. Natomiast zadania 

zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów 

i obronności. 

W 2019 roku Urząd przystąpił do programu upowszechniania płatności 

bezgotówkowych w administracji publicznej, który został uruchomiony przez Ministerstwo 

Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S. A. Płatności te dokonywane są przez 

terminale płatnicze. Każdy petent ma możliwość dokonać opłat czynszowych, opłaty 

skarbowej, opłaty przekształceniowej i opłaty za wieczyste użytkowanie kartą płatniczą lub 

telefonem w godzinach pracy Urzędu. 

Informacje o bieżących działaniach samorządu można znaleźć na stronie internetowej 

www.um.szczuczyn.pl, kwartalniku „Szczuczyńskie Wieści” oraz w najpopularniejszych 

mediach społecznościowych. 

Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu. Urząd dzieli się na 

referaty i samodzielne stanowiska . Urząd Miejski w Szczuczynie podzielony jest na 5 komórek 

organizacyjnych i 6 samodzielnych stanowisk. Zatrudnionych na 31.12.2019 r. było 40 osób  

w tym 10 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz umowy 

w ramach efektywności po odbyciu stażu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.um.szczuczyn.pl/
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Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Szczuczynie 
 
 

 
                                                                      
 
 
 

B
u

rm
is

tr
z

Sekretarz 
- kierownik 

referatu

Referat 
Organizacyjno -

Prawny

stanowisko ds. obsługi Rady, kadr

informatyk

sekretariat, EOD, archiwum

stanowisko ds. obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego

radca prawny

konserwator, palacz, kierowca

sprzątaczka

Skarbnik 
- kierownik 

referatu

Referat 
Finansowy

stanowsko ds. księgowości budżetowej 
(2 etaty)

stanowisko ds. płac

stanowisko ds. płac oświaty

stanowisko ds. księgowości oświatowej
(główny księgowy)

stanowisko ds. wymiaru podatku

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Kierownik
-

zagospodarowani
e przestrzenne

Referat 
Komunalny, Planowania 

Przestrzennego i 
Działalności 

Gospodarczej

stanowisko ds. budownictwa 
i drogownictwa

stanowisko ds. rolnictwa, OSP 
i meriolacji

stanowisko ds. gospodarki odpadami 
i działalności gospodarczej

stanowisko ds. ochrony środowiska

Kierownik 
- zamówienia 

publiczne

Referat 
Rozwoju i Inwestycji

stanowisko ds. zamówień publicznych, 
inwestycji 

i środków pozabudżetowych (2 etaty)

Kierownik
- realizacja projektów, 
pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych

Referat 
ds. Współpracy 

Partnerskiej i Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego

stanowisko ds. promocji i kultury

stanowisko ds. oświaty i rozwoju 
społecznego

Samodzielne 
stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
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Główne zadanie referatu to zapewnienie sprawnego funkcjonowania całego Urzędu. Do głównych 
obowiązków referatu należy miedzy innymi: 

 
 nadzór nad stanem organizacji oraz funkcjonowaniem Urzędu w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta  

i zarządzeń burmistrza, załatwiania interpelacji i zapytań radnych, 
 przygotowywanie i rejestrowanie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez burmistrza, 
 prowadzenie ewidencji zarządzeń burmistrza, 
 koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu, na urząd Prezydenta RP, do 

organów samorządu terytorialnego, wyborów burmistrza oraz referendum. 
 prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, 
 prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów, 
 prowadzenie spraw dotyczących organizowania praktyk dla uczniów szkół średnich i wyższych, 
 przechowywanie akt, 
 bieżące informowanie kierownika zakładu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami 

zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 
 udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji przeciwpożarowych, 
 wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
 

1. Do urzędu wpłynęło w 2019 r.  55 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Informacja została 

udostępniona wszystkim wnioskodawcom w ustawowym terminie. 

 

2. W 2019 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie dokształcali się poprzez uczestnictwo w szkoleniach, 

kursach i konferencjach. Koszty poniesione przez Urząd Miejski na szkolenia finansowane z budżetu gminy 

to 30 033,93 zł. Szkolenia obejmowały swoją tematyką następujące zagadnienia: 

1) Analiza wydatków  na wynagrodzenia nauczycieli. Jednorazowy dodatek uzupełniający 

2) Arkusz organizacyjny a zmiany w prawie oświatowym – weryfikacja i zatwierdzanie na rok szkolny 

2019/2020 

3) BDO – zmiany w 2020 roku 

4) Cyberbezpieczeństwo w samorządach 

5) Decyzje środowiskowe 

6) Działanie aplikacji ŹRÓDŁO w zakresie obsługi dowodu osobistego z warstwa elektroniczną 

7) Działanie systemu Rejestrów Państwowych. Obsługa ŻRÓDŁO 

8) Ewidencja ludności i sprawy meldunkowe 

9) Nowelizacja ustawy o odpadach 

10) Zamówienia publiczne 

11) Jak prawidłowo dzierżawić oraz wynajmować nieruchomości gminne 

12) Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie odbioru odpadów komunalnych za 2018 rok 

13) Kompleksowe prowadzenie postepowania spadkowego w gminie 

14) Najnowsze zmiany VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 

15) Najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej 

16) Organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku 

17) Podatki lokalne i ordynacja podatkowa – wybrane problemy i planowane zmiany 

18) Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego 

19) Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencja, dylematy 

20) Współdziałanie wojsk terytorialnych i organów samorządowych na wypadek wystąpienia sytuacji 

kryzysowych o charakterze niemilitarnym 

21) Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych 

22) Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych 

23) Zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych przez podmioty 

prowadzące postępowania uproszczone o charakterze administracyjnym 

24) Seminarium Urzędników Stanu Cywilnego 

25) ZUS 2019 

REFERAT ORGANIZACYJNO PRAWNY 
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3. Średnie miesięczne wynagrodzenie  w Urzędzie Miejskim w 2019 r. wyniosło  4.023,80 zł brutto

  

4. Wyposażenie w sprzęt informatyczny: 

Liczba komputerów   30 w tym 4 z MSWiA 

Liczba laptopów   10 

Liczba drukarek   15 

Liczba kserokopiarek     2 

Liczba serwerów     6  

 

5. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego wykorzystywanego  

w podróży ustalona zarządzeniem Burmistrza  za 1 km jest niezmienna od 2012 r. i wynosi  0,50 zł  

natomiast  ustalona rozporządzeniem        0,8358 zł/km. 

Nie zawiera się umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 

 

6. W 2019 roku j Gmina Szczuczyn nie prowadziła spraw sądowych: karnych, cywilnych bądź 

administracyjnych. 

 

7. W 2019 roku Burmistrz podął 87  zarządzeń 

w tym w sprawach: 

 finansowych  38 

 organizacyjnych  23 

 regulaminowych  19 

 dotyczących mienia 7 

 

8. Obsługę prawno-organizacyjną i techniczno-kancelaryjną Rady i jej organów sprawuje Referat 

Organizacyjno-Prawny. Pracownicy Referatu zamieszczają w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały Rady 

Miejskiej oraz inne informacje. Ponadto przekazują w formie elektronicznej do Dziennika Urzędowego 

Województwa Podlaskiego  

te uchwały, które stanowią akty prawa miejscowego. 

Rada Miejska w 2019 obradowała na 12 posiedzeniach sesji przy 96% frekwencji radnych. 

Liczba podjętych uchwał  88 

- w tym w sprawach: 

 dot. finansów   37 

 programów strategicznych 14 

 sprawy lokalne   15 

 pozostałe   22 

Uchwały podlegają kontroli Wojewody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Analiza działalności 

uchwałodawczej sporządzona przez Wojewodę Podlaskiego i RIO nie wykazała żadnych naruszeń i 

uchybień. 

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Rady Miejskiej: 

Wydatki ogółem   112.486,65 zł  

- z tego diety radnych   103.865,00 zł 

9. Praktyki uczniowskie i studenckie 

Na praktyki zapraszamy studentów wszystkich kierunków. W 2019 r.  w ramach praktyk przyjęliśmy łącznie  

9 uczniów i studentów. 
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ORGANIZACJA WYBORÓW 

 
W 2019 roku miały miejsce następujące wybory: 

1. W marcu przeprowadzone zostały wybory sołtysów i wybory do rad sołeckich. W sześciu sołectwach 

nastąpiła zmiana sołtysa. 

2. 26 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Po raz czwarty od przystąpienia Rzeczpospolitej 

do UE wybieraliśmy polskich eurodeputowanych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani  

w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Głosowanie w wyborach europarlamentarnych jest 

równe, bezpośrednie, proporcjonalne, powszechne i tajne. Każdy kraj ma własną ordynację wyborczą, 

jednak obowiązują pewne wspólne przepisy. Wszystkie państwa członkowskie UE stosują system bazujący 

na zasadzie proporcjonalnej reprezentacji z wykorzystaniem list wyborczych. W Polsce minimalny próg 

wyborczy wynosi 5 proc. Dla Polski zarezerwowano w Parlamencie Europejskim 51 miejsc. W wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w 2019 r. obowiązywał podział na 13 okręgów wyborczych. Okręg nr 3 

obejmował województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Wybieraliśmy trzech europosłów spośród 60 

kandydatów. Mandat otrzymali: Tomasz Frankowski z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja 

Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Krzysztof Jurgiel i Karol Adam Karski z  Komitetu Wyborczego Prawo  

i Sprawiedliwość. 

Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację w wysokości 30.052,00 zł, która w pełni 
została wykorzystana.  

3. W dniu 28 lipca 2019 r. Krajowa Izba Rolnicza zarządziła wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych.  Na 

terenie Gminy Szczuczyn utworzono jeden okręg wyborczy dwumandatowy obejmujący cały obszar miasta  

i gminy. Zgłoszonych zostało dwóch kandydatów, w związku z powyższym wyborów nie przeprowadzano. Za 

wybranych członków uznano zarejestrowanych kandydatów tj. Witolda Grunwald i Grzegorza Mariusza 

Jaczyńskiego. 

4. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zarządzone zostały wybory 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 13 października 2019 r.  

Jak wygląda przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na poziomie Gminy?  

Prezydent w postanowieniu o zarządzeniu wyborów określa terminy, w jakich podmioty odpowiedzialne 

mają dokonać niezbędnych związanych z nimi czynności. Gminy są poważnie zaangażowane w proces 

wyborczy i bez ich prawidłowego i sprawnego działania przeprowadzenie wyborów byłoby bardzo trudne  

a wręcz niemożliwe. 

Po nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 roku zmieniły się obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za 

wybory, m.in. niektóre zadania zostały odebrane samorządom na rzecz kompetencji Korpusu Urzędników 

Wyborczych. Obecnie urzędnicy wyborczy działają w każdej gminie i są powoływani przez Szefa Krajowego 

Biura Wyborczego. Jednocześnie ustawa stanowi, że to burmistrz zapewnia wykonywanie zadań 

przypisanych urzędnikom wyborczym. W naszej gminie współpraca z urzędnikiem wyborczym układała się 

dobrze. Bywa jednak, że pracownik Urzędu odpowiedzialny z ramienia burmistrza za wybory, musi wykonać 

jakieś zadanie za urzędnika wyborczego, jeśli ten akurat nie pełni dyżuru w urzędzie i nie jest w stanie 

przyjechać w razie każdej potrzeby. Podczas jego nieobecności niektóre czynności musi wykonać osoba 

odpowiedzialna za organizację wyborów. 

 

Dla gmin obowiązki związane z wyborami nie kończą się po dniu przeprowadzenia wyborów. Po dniu wyborów 

na organach JST ciążą obowiązki: 

 zapewnienia wyborcom wglądu do kopii protokołu głosowania w obwodzie, 

 interwencja w razie niezrealizowania obowiązku usunięcia przez pełnomocników wyborczych  

w terminie 30 dni po dniu wyborów plakatów i urządzeń ogłoszeniowych, ustawionych w celu 

prowadzenia agitacji wyborczej, 

 realizacja obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów z wyborów i przekazaniem do 

archiwum (z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dokumenty zostały przekazane w lutym 2020 r.) 
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URZĄD STANU CYWILNEGO 
 

1. Prowadzenie spraw określonych w ustawach o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  

oraz konkordatu podpisanego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.  

2. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan osób cywilnych. 

3. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych do ksiąg, 

wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego. 

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

5. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących uzupełnienia, odtworzenia lub sprostowania błędów 

pisarskich w aktach stanu cywilnego. 

6. Przyjmowanie oświadczeń o: uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki i oświadczeń  

o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem. 

7. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego. Prowadzenie dokumentacji z zakresu małżeństw konkordatowych. 

8. Prowadzenie i załatwianie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi związanych  

z wydawaniem zaświadczenia lub odpisu stanu cywilnego. 

9. Wydawanie zaświadczeń określonych ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego. 

10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie nazwisk. 

11. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej zagadnienia dotyczącego zmiany imienia i nazwiska, 

ustalenia lub pisowni oraz przekazywania właściwym jednostkom zgłoszeń w tym zakresie. 

12. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

EWIDENCJA LUDNOŚCI 

1) Prowadzenie podstawowych zbiorów ewidencji ludności i ich aktualizacja.  

2) Udzielanie informacji adresowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

4) Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów stwierdzających tożsamość. 

5) Podawanie i upowszechnianie numeru ewidencyjnego w systemie PESEL. 

6) Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.  

7) Udzielanie informacji zawartych w kopertach osobowych dla policji oraz organom administracji państwowej. 

8) Sporządzanie spisów wyborców i wykazów dzieci do szkół. 

9) Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców. 

Na terenie Gminy Szczuczyn  zameldowanych jest 6158 osób (stan na 31.12.2019 r.). Liczba mieszkańców 

na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie się zmniejsza w 2018 roku liczba ta wynosiła 6348 osób.  

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów. Czynności z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC lub jego zastępca. Odpisy aktów stanu cywilnego oraz 

zaświadczenia można pobierać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przed wydaniem odpisu dokonuje się 

migracji aktu stanu cywilnego, czyli przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego. Od 1 marca 2015 roku istnieje 

możliwość zawarcia ślubu cywilnego poza lokalem urzędu stanu cywilnego na terenie Gminy Szczuczyn. Gmina 

stanowi bowiem okręg rejestracji stanu cywilnego. Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 

poza lokalem USC pobiera się dodatkowa opłatę w wysokości 1000 zł. 
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Zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Szczuczynie w 2019 roku 

Rejestracja aktów urodzeń 17 

Rejestracja aktów małżeństw 34 

Rejestracja aktów zgonów 45 

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 75 

Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska 1 

Transkrypcja i odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego 20 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 762 

Migracja aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego 997 

Organizacja uroczystości Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego – liczba par małżeńskich 17 

Zadania zrealizowane przez Ewidencję Ludności w Szczuczynie w 2019 roku 

Wydawanie dowodów osobistych 420 

Przemeldowanie – zameldowania/wymeldowania 217 

Usuwanie niezgodności 546 

Wydawanie zaświadczeń 261 

 

 
 
 
PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ:  
 
 
 
1. STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW DORZECZA BIEBRZY  
 
przynależność od 1999 r.  
Ze względu na położenie dorzecza Biebrzy w granicach obszaru „Zielone Płuca Polski” i „Zielone Płuca 

Europy” bardzo ważną przesłanką do zawiązania stowarzyszenia stała się koordynacja wybranych  

działań mających na celu ochronę zlewni dorzecza Biebrzy oraz opracowanie strategicznych planów i programów 

z zakresu rozwoju regionu oraz ochrony środowiska. Tak więc w postulatach statutowych znalazły się, m.in.: 

 działanie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego członków; 

 realizacja i koordynacja projektów inwestycyjnych służących poprawie infrastruktury; 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

 tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez: polepszenie i rozwój infrastruktury turystycznej, a 

także promowanie terenów dorzecza Biebrzy; 

 pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej, krajowych, zagranicznych oraz 

międzynarodowych instytucji finansowych dla potrzeb realizacji wspólnych inicjatyw służących społeczno – 

gospodarczemu rozwojowi członków Stowarzyszenia. 

 
 
 
 
2. ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 
przynależność od 2000 r.  
Misją Związku jest: 

 wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, 

 występowanie o ich uznanie, 

 uzyskanie wpływu na tworzenie prawa i decyzje w regionie w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich. 

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska 

oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin 

wiejskich. 
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3. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY 
przynależność od 2011 r.  
Głównymi celami Stowarzyszenia są:  

 działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;  

 aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej;  

 podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania;  

 promocja obszarów wiejskich;  

 promowanie produktów lokalnych. 

 

4. ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
przynależność od 2015 r. 
 Stowarzyszenie może realizować projekty z obszaru przedsiębiorczości 
(tworzenie punków wsparcia inwestorów w każdej gminie, punkty dotacyjne 
dla nowych firm, wsparcie specjalistów od dotacji dla istniejących firm) i 
zdrowia - programy profilaktyczne zdrowia, domy dla osób starszych, punkty 
diagnostyki chorób, tak żeby cały subregion był w stanie spełnić potrzeby mieszkańców.  

 
 

Wydatki związane z udziałem gminy w stowarzyszeniach i związkach  
to głównie składki, które w 2019 r. wyniosły:  

 
13.792,90 zł 
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I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2019 ROKU 

 Uchwałą Rady Miejskiej Nr 21/III/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku został uchwalony 
budżet gminy Szczuczyn na 2019 rok w wysokości: 
1.Dochody ogółem 31.391.815 zł, z tego 
- bieżące – 25.195.874 zł, 
- majątkowe – 6.195.941  zł. 
2. Wydatki ogółem 34.027.967 zł, z tego: 
- bieżące  - 23.298.514 zł, 
- majątkowe – 10.729.453 zł, 
3. Rozchody - 1.363.848 zł, 
4. Przychody – 4.000.000 zł, 
5. Planowany deficyt budżetu – 2.636.152 zł.       

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 21 zmian, zarówno Uchwałami Rady  

Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie 

sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 11 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem 

Burmistrza budżet zmieniany był 10 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości 

dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, zmniejszeniem dotacji majątkowych na realizowane zadania, 

wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmianą subwencji oświatowej na 2019 rok.  

           W efekcie tych zmian planowany budżet zamyka się planowanym deficytem 

w kwocie 408.365 zł. Natomiast wykonanie budżetu zamykało się nadwyżką budżetową   

w kwocie 3.796.714,79 zł. 

 

 

  

Wykres nr 1. Porównanie planu pierwotnego, planu po zmianach z wykonaniem    

dochodów i wydatków z 2019 rok.   
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Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2019 roku 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Wyszczególnienie 
Plan na 2019 rok po 

zmianach 
Wykonanie na dzień 

31.12.2019r. 
 %  

 Dochody budżetu gminy ogółem 34 199 096,00 37 194 163,90 108,76 

 dochody bieżące 30 154 529,00 29 885 643,47 99,11 

 dochody majątkowe 4 044 567,00 7 308 520,43 180,70 

 Wydatki budżetu gminy ogółem 34 607 461,00 33 397 449,11 96,50 

wydatki bieżące 27 069 069,00 26 111 166,35 96,46 

 wydatki majątkowe 7 538 392,00 7 286 282,76 96,66 

 Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus 
wydatki) -408 365,00 3 796 714,79   

 X X X X 

 Przychody ogółem 2 022 213,00 2 247 518,63 111,14 

Rozchody ogółem 1 613 848,00 1 613 848,00 100,00 

Przychody minus rozchody 408 365,00 633 670,63   
 
 

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż: 
1) zaplanowane dochody gminy za 2019 roku zostały wykonane w 108,76%  

i wyniosły 37.194.163,90 zł,  
2) zaplanowane wydatki gminy za 2019 roku zostały wykonane w 96,50%  

i wyniosły 33.397.449,11 zł,  
3) planowany deficyt zmniejszył się i wygenerowano nadwyżkę budżetową w kwocie  

3.796.714,79 zł, 
4) wykonane przychody zwiększyły się o niezaangażowane wolne środki i wyniosły 

2.247.518,63 zł, 
5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.613.848,00 zł. W ramach 

wykonania rozchodów: 
- spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 233.928,00 zł (zaciągniętego na 

pokrycie deficytu roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), 
- spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 146.760,00zł 

(zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2012 i wcześnie zaciągniętych kredytów), 
- spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 249.960,00 zł (zaciągniętego na 

pokrycie deficytu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), 
- spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 211.200,00 zł (zaciągniętego na 

pokrycie deficytu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), 
- spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 222.000,00zł 

(zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2015 i wcześnie zaciągniętych kredytów), 
-  spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 300.000,00zł 

(zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2017 i wcześnie zaciągniętych kredytów), 
- udzielono pożyczkę krótkoterminową w kwocie – 250.000,00 zł. 

  

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 5.896.704,00 zł, w stosunku do 

zrealizowanych dochodów stanowi 15,85%. 

W 2019 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 677.514,49 zł. Dotyczą one głównie 
naliczonego za 2019 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za 
zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną.  
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II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW 

 

 Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 37.194.163,90 zł, wskaźnik 
realizacji wyniósł 108,76 %, co obrazuje poniższe zestawienie: 
 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udział 

Subwencja 10 381 283,00 10 381 283,00 100,00 27,91 

Dotacja celowe i inne środki na inwestycje 15 081 385,00 18 150 389,61 120,35 48,80 

Dochody własne, w tym: 8 736 428,00 8 662 491,29 99,15 23,29 

*  podatki i opłaty 3 922 664,00 3 750 282,47 95,61   

* udziały w doch. budż. państwa 2 755 000,00 2 819 923,08 102,36   

* z majątku gminy 265 401,00 278 935,44 105,10   

* pozostałe 1 793 363,00 1 813 350,30 101,11   

Ogółem 34 199 096,00 37 194 163,90 108,76   

Wykres nr 2. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn                             

w 2019 roku w porównaniu z 2018 roku. 

 

Z przedstawionych danych można zauważyć, że najwyższy wpływ na osiągnięte 

dochody miały dotacje celowe i inne środki na inwestycje – 48,80% dochodów. Natomiast 

subwencje stanowiły 27,91% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowiły 23,29 % 

dochodów. W porównaniu z 2018 rokiem zmieniła się struktura % udziału w dochodach ogółem 

poszczególnych kategorii, zwiększyły się wpływy z dotacji celowych i innych środków na 

inwestycje a zmniejszyły dochody  z subwencji i dochody własne.  
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1. SUBWENCJE 

 W 2019 roku subwencje zaplanowano w wysokości 10.381.283 zł, zostały wykonane w 

100,00 %. 

Wyszczególnienie Plan na 2019 r. 
Wykonanie na 

31.12.2019 
Udział% w 

subwencjach 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

5 381 513,00 5 381 513,00 51,84 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin 

4 687 763,00 4 687 763,00 45,16 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 

312 007,00 312 007,00 3,00 

Razem: 10 381 283,00 10 381 283,00 100,00 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi 

największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 51,84 %. Część wyrównawcza 

subwencji ogólnej wyniosła 45,16%. Najmniejszą część subwencji stanowiła subwencja 

równoważąca – 3,00%. Wskaźnik udziału subwencji oświatowej w ogólnych dochodach informuje 

o ważności zadania własnego gminy, jakim jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum.  

     W porównaniu do 2018 r. dochody w 2019 r. z tytułu subwencji wzrosły o kwotę 
1.077.097,00 zł. 

2. DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI NA INWESTYCJE 

 

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, 
udzielanej w celu wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb 
publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych 
jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle 
powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego 
rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania zwrotu 
niewykorzystanych środków w ściśle określonym terminie. 
Realizacja przyznanych Gminie Szczuczyn w 2019 r. dotacji celowych z budżetu państwa na 
zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem. 

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 15.081.385,00 zł zrealizowane zostały w 

120,35 % - 18.150.389,61 zł.

 
Wykres nr 3. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem  

przez Gminę Szczuczyn w porównaniu 2019 roku do 2018 roku. 
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Na przedstawionym wykresie można zauważyć jak zmieniła się struktura otrzymanych 

dotacji według rodzaju zdania w 2019 r. Znaczący wpływ miało pozyskanie środków z 

Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych. Największą pozycję z dotacji 

w udziale dochodów wykonanych w 2019 roku stanowią środki na zadania zlecone – 51,57%. 

W 2019 roku kontynuowano realizację zadań z perspektywy środków z Unii Europejskiej na 

lata 2014-2020, w związku z tym środki z Unii Europejskiej i środki na inwestycje wyniosły – 

39,50% dochodów otrzymanych z dotacji. Natomiast dotacje celowe na zadnia bieżące 

stanowią 6,54% udziału w dochodach otrzymanych z dotacji,  inne środki – 2,39%.  
 

  Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie zadań: 

- „Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału 

przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw” – 257.369,85zł, 

- „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez 
wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” –
711.710,93 zł, 

- „Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem” – 991.299,00 zł, 
- „Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście 

Szczuczyn”– 124.209,00 zł, 
- "Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina" – 450.000,01 zł, 
- „Akademia przedszkolaka” – 273.399,00 zł, 
- „ Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru  

w Niedźwiadnej” – 111.862,50 zł, 
- „Ja w internecie” – 3.360,00 zł, 
- „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina” – 48.317,79 zł. 

 Otrzymano również wpływ dotacji ze środków unijnych za zadania zrealizowane  
w latach ubiegłych – 987.874,65 zł: 
- „Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście 

Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie” – 303.492,00 zł,  
- „Rewitalizacja  przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Sobieskiego  

w Szczuczynie” – 21.714,23 zł, 
- „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” – 612.911,69 zł, 
- „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje” – 49.756,73 zł. 

 Otrzymane dotacje na zadania bieżące zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami 

zawartymi w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu: 

- ewidencji ludności i USC, 
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 
- oświaty i wychowania, 
-  pomocy społecznej. 

 

3. DOCHODY WŁASNE 

Zasadniczą część dochodów Gminy stanowią dochody własne. Na dochody te składają 

się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest 

jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, 

od środków transportowych. Dodatkowo na podatkowe źródła dochodów Gminy składają się 

również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane 

gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT) i prawnych ( CIT ), podatek od czynności cywilno - prawnych ( PCC ) oraz 

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   

(CIT). Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej 

stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się 

roczne sprawozdania Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części 
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wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część 

równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. 

 Dochody własne  ogółem zrealizowane zostały na kwotę 8.662.491,29 zł (99,15%).  

 

III. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW 
 

Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób 
realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone 
do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (kluby 
sportowe). Planowane na 2019 roku wydatki w kwocie 34.607.461 zł zrealizowano w 
wysokości 33.397.449,11 zł, co stanowi 96,50%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 
7.538.392 zł, wykonano 7.286.282,76 zł, co stanowi 96,66%. Struktura wydatków wg grup 
rodzajowych przedstawia się następująco: 

Rodzaj Wykonanie 
Udział % w 

wykonaniu na 
dzień 31.12.2019 

Udział % w 
wykonaniu na 

dzień 31.12.2018 

Wydatki bieżące 26 111 166,35 78,18 80,41 

- wynagrodzenia i pochodne 9 236 200,47 27,66 29,43 

- dotacje 979 532,00 2,93 2,81 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 254 168,53 27,71 29,74 

- pozostałe 6 641 265,35 19,88 18,43 

Wydatki majątkowe 7 286 282,76 21,82 19,59 

2019; 27,66

2018; 29,43

2019; 2,93
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Wykres nr 5. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2018 i 2019 

 
Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach 

obrazuje poniższa tabela: 
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Dział Nazwa działu 
Plan 

ogółem 
Wykonanie 

ogółem 
% struktura 

w tym 

wydatki bieżące wydatki majątkowe 

plan wykonanie % plan wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 920 762 919 747,51 99,89 2,75 911 962 911 347,51 99,93 8 800 8 400,00 95,45 

400 
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

12 917 11 915,76 92,25 0,04 12 917 11 915,76 92,25 0 0,00 0,00 

600 Transport i łączność 4 199 471 4 103 461,32 97,71 12,29 1 026 676 970 790,15 94,56 3 172 795 3 132 671,17 98,74 

700 Gospodarka mieszkaniowa 347 900 325 557,85 93,58 0,97 239 600 217 348,75 90,71 108 300 108 209,10 99,92 

710 Działalność usługowa 134 660 104 204,50 77,38 0,31 134 660 104 204,50 77,38 0 0,00 0,00 

720 Informatyka 49 200 41 160,00 83,66 0,12 49 200 41 160,00 83,66 0 0,00 0,00 

750 Administracja publiczna 3 416 720 3 295 337,72 96,45 9,87 3 247 666 3 126 507,92 96,27 169 054 168 829,80 99,87 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

62 031 62 029,85 100,00 0,19 62 031 62 029,85 100,00 0 0,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw 
pożarowa 

290 434 261 078,14 89,89 0,78 244 550 215 194,14 88,00 45 884 45 884,00 100,00 

757 Obsługa długu publicznego 180 000 172 649,63 95,92 0,52 180 000 172 649,63 95,92 0 0,00 0,00 

758 Różne rozliczenia 40 000 0,00 0,00   40 000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 8 148 086 8 015 131,43 98,37 24,00 7 845 297 7 712 343,34 98,31 302 789 302 788,09 100,00 

851 Ochrona zdrowia 157 038 137 476,95 87,54 0,41 112 038 92 476,95 82,54 45 000 45 000,00 100,00 

852 Pomoc społeczna 1 321 826 1 198 405,94 90,66 3,59 1 321 826 1 198 405,94 90,66 0 0,00 0,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 059 14 894,00 98,90 0,04 15 059 14 894,00 98,90 0 0,00 0,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 446 182 420 391,71 94,22 1,26 446 182 420 391,71 94,22 0 0,00 0,00 

855 Rodzina 8 417 155 8 337 499,09 99,05 24,96 8 417 155 8 337 499,09 99,05 0 0,00 0,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 765 512 3 499 279,95 92,93 10,48 1 514 102 1 334 634,74 88,15 2 251 410 2 164 645,21 96,15 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 531 379 1 427 487,34 93,22 4,27 1 042 709 980 583,21 94,04 488 670 446 904,13 91,45 

926 Kultura fizyczna i sport 1 151 129 1 049 740,42 91,19 3,14 205 439 186 789,16 90,92 945 690 862 951,26 0,00 

Razem 34 607 461 33 397 449,11 96,50 100,00 27 069 069 26 111 166,35 96,46 7 538 392 7 286 282,76 96,66 
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Wykres nr 6. Struktura ważniejszych działów wydatków budżetu gminy w latach 2017-2019 

 

Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2019 rok, 
największe pozycje stanowią wydatki na: pomoc społeczną i rodzinę  – 28,55%. oświatę i wychowanie – 
24,00%, transport i łączność – 12,29%. Z przedstawionego wykresu można zauważyć, że zwiększyły się 
wydatki w porównaniu do roku ubiegłego w dziale „transport i łączność”, ponieważ w 2019 r. pozyskano 
środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację  dużych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy 
dróg gminnych w latach 2019-2020. 

Wskaźnik wykonania planu niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym 
do 95%. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „710- działalność usługowa” – 77,38% oraz w dziale „720 
– informatyka” – 83,66 %.  

Powyższy wykres przedstawia jak zmienił się udział procentowy wykonania wydatków  
w poszczególnych działach do ogółu wydatków w latach 2017-2019.  

Szczegółowość poniesionych wydatków zostanie przedstawiona przez poszczególne referaty. 
Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowały się na 

zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 108,76% a wydatki 96,50 %. Wszystkie zadania 
majątkowe przewidziane do realizacji w 2019 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić 
pozytywnie. 

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ SZCZUCZYN 

Rok 2019 przyniósł wiele zmian w szkolnej rzeczywistości. W wyniku reformy systemu oświaty 

zlikwidowano gimnazja wprowadzając ośmioletnią szkołę podstawową. Nasze lokalne szkolnictwo 

również musiało zostać poddane modyfikacji by móc odpowiednio dostosować się do nowych warunków 

funkcjonowania placówek oświatowych. 
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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. STANISŁAWA ANTONIEGO SZCZUKI W SZCZUCZYNIE 

W wyniku wprowadzonej reformy systemu oświaty po dwudziestu latach działalności Publiczne 

Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie z dniem 31 sierpnia 2019r. zostało wygaszone. 

W ostatnim roku szkolnym 2018/2019 naukę w gimnazjum kontynuowało 59 uczniów w 3 

oddziałach klas III. 

Zatrudnionych było 18 nauczycieli ( w tym 1 do końca okresu zajęć edukacyjnych) oraz 

13 pracowników obsługowych i administracyjnych. 

Mając na względzie zarówno indywidualną sytuację i decyzje pracowników likwidowanego 

gimnazjum jak i potrzeby oraz możliwości gminy Szczuczyn w zakresie polityki oświatowej poczyniono 

poniższe kroki w zakresie organizacji nowej struktury zatrudnienia w podległych szkołach: 

Pracownicy obsługi gimnazjum  zatrudnieni na dzień 31.08.2019r.: 12 osób zatrudnionych na pełen etat, 

z czego: 

- 3 pracownikom- (intendent, kucharka, konserwator) rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, 

przeszli oni na emeryturę, 

- 1 pracownik (sprzątaczka) został przeniesiony do Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru  

w Niedźwiadnej, 

- 2 pracowników (kierownik obiektów sportowych, sprzątaczka) zostało przeniesionych do Biblioteki 

Centrum Kultury w Szczuczynie, 

- 2 pracowników (konserwator, sprzątaczka) zostało przeniesionych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Szczuczynie, 

- 4 pracownikom wygasła umowa o pracę zawarta na czas określony do 31.08.2019r. 

Pracownicy administracji gimnazjum zatrudnieni na dzień 31.08.2019r.:  1 osoba (sekretarz) zatrudniona 

na pełen etat została przeniesiona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie 

Przeniesień obsługi i administracji dokonano na podstawie porozumienia w sprawie przeniesienia 

pracownika samorządowego w trybie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.) 

 

 

 

W związku z rozwiązaniem umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników wypłacono 

pracownikom obsługowym odprawy w wysokości 22 608,00 zł. 

W związku z przejściem na emeryturę pracownikom obsługowym wypłacono odprawy w wysokości 

45 216,00 zł. 

Nauczyciele placówki zatrudnieni na dzień 31.08.2019r.: 

- 1 nauczyciel kontraktowy przeniesiony do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, 
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- 1 nauczyciel mianowany przeniesiony do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, 

-10 nauczycieli dyplomowanych przeniesionych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, 

- 2 nauczycieli dyplomowanych przeniesionych do Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru  

w Niedźwiadnej 

- 3 nauczycielom dyplomowanych rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem, 1 z nich przeszedł na 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Przeniesień nauczycieli do innych placówek dokonano na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 4 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

W związku z rozwiązaniem umów o pracę na podstawie mianowania z przyczyn organizacyjnych 

powodujących wygaszenie kształcenia w gimnazjum wypłacono nauczycielom odprawy w wysokości 

62 694,00 zł. 

W związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wypłacono nauczycielom 

odprawy w wysokości 13 648,89 zł. 

Wygaszenie placówki z dniem 31.08.2019r. warunkowało wypłacenie pracownikom dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2019r. w kwocie 67 348,77 zł. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W NIEDŹWIADNEJ 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonował oddział przedszkolny z liczbą 20 

wychowanków oraz 7 oddziałów klas I-VIII  z 66 uczniami. W roku 2019/2020 oddział przedszkolny liczy 18 

wychowanków, do 8 oddziałów klas I-VIII uczęszcza 65 uczniów. 

Od 1 września 2019r. w placówce pracuje 15 nauczycieli na 10,87 etatach. 

Stopień awansu zawodowego Liczba etatów 

stażysta 0,22 

kontraktowy 1 

mianowany 1,03 

dyplomowany 8,62 

 

Od 1 września szeregi pracowników  Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej w wyniku reformy 

edukacji związanej z likwidacją gimnazjów zasiliło 2 nauczycieli oraz 1 pracownik obsługowy (sprzątaczka). 

Obsługa i administracja szkoły obejmuje 1 etat konserwatora, 1,5 etatu sprzątaczki, 0,5 etatu 

pomocy kuchennej oraz 1 etat pomocy nauczyciela. Dzięki umowom z urzędem pracy do końca czerwca 

2019 r. zatrudniono 1 osobę na stanowisku pomocy nauczyciela. 
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Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej otrzymała z części oświatowej subwencji  ogólnej z 

0,4%rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne  kwotę 43.000,00zł za które 

zakupiono pomoce do przedmiotów: geografia, biologia, fizyka, chemia. 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SZCZUCZYNIE 

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu funkcjonowały 4 oddziały z 84 wychowankami. W roku 

szkolnym 2019/2020 przedszkole liczy 5 oddziałów z 94 wychowankami. 

Gmina Szczuczyn zapewniła odpowiednią do zdiagnozowanych potrzeb wychowania 

przedszkolnego na podstawie wyników rekrutacji podstawowej i uzupełniającej ( wszyscy zostali przyjęci 

nikomu nie wskazano innego przedszkola) liczbę miejsc w placówce. Działające oddziały były 9 godzinne, 

z dostępem do placu zabaw. Placówka przedszkolna spełnia wymogi bezpieczeństwa sanitarnego i 

przeciwpożarowego. 

2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej liczyły w roku szkolnym 

2018/2019 46 wychowanków, w roku 2019/2020 – 42. 

W roku szkolnym 2018/2019 17 oddziałów klas I-VIII liczyło 393 uczniów, natomiast rok szkolny 

2019/2020 obejmuje 16 oddziałów i 376 uczniów. 

Od 1 września 2019r. w wyniku reformy edukacji związanej z likwidacją gimnazjów Zespół Szkolno-

Przedszkolny funkcjonuje w 2 lokalizacjach. Przedszkole, oddziały przedszkolne oraz klasy I-III znajdują się 

w budynku przy ul. Kilińskiego 42, natomiast klasy IV-VIII uczęszczają do budynku przy ulicy Plac Tysiąclecia 

14. W każdym budynku funkcjonuje oddzielna stołówka. W związku z tym, struktury organizacyjne 

placówki zostały wzmocnione poprzez utworzenie stanowiska drugiego wicedyrektora. 

Do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze zlikwidowanego gimnazjum przeniesiono 12 nauczycieli 

oraz 3 pracowników obsługi (sekretarz, sprzątaczka, konserwator). 

Zgodnie ze stanem na 30.09.2019r. w placówce pracowało 48 nauczycieli (45,94 etatów), zgodnie 

z poniższą tabelą: 

Stopień awansu zawodowego Liczba etatów 

stażysta 4,11 

kontraktowy 4,67 

mianowany 6,72 

dyplomowany 30,44 

 

Jeden nauczyciel mianowany z dniem 1 września 2019 r. przeszedł na emeryturę, z tego tytułu 

wypłacono 11 797,05 zł odprawy emerytalnej. 
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W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnienie w obsłudze zespołu kształtowało się odpowiednio: 1 

sekretarz, 4 woźnych, 1 konserwator, 1 intendent, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne, 1 pomoc nauczyciela. 

Dzięki współpracy z urzędem pracy zatrudniono także 3 asystentów nauczyciela i 1 sprzątaczkę. 

Rok szkolny 2019/2020 przedstawia nastepującą strukturę zatrudnienia: 2 sekretarzy, 4 woźnych, 

2 konserwatorów, 2 intendentów, 2 kucharki, 4 pomoce kuchenne, 1 pomoc nauczyciela. Dzięki 

współpracy z urzędem pracy zatrudniono dodatkowo 2 pomoce nauczyciela w przedszkolu. 

Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Gminę Szczuczyn to również zapewnienie możliwości 

korzystania dzieci i młodzieży ze świetlic szkolnych, stołówek  oraz bibliotek. Szkoły posiadają pracownie 

multimedialne i komputerowe w których każdy uczeń ma indywidualne stanowisko komputerowe. 

Wydatki finansowe związane z prowadzeniem szkół: 

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkolem 

samorządowym i gimnazjum wydatkowano kwotę: 7.190.752,41zł. Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego w  2019r wyniosła 5.381.513,00 zł otrzymana dotacja z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w  wysokości 134.688,00zł. 

Subwencja i dotacja stanowi  76,71% wydatków ponoszonych na szkoły. Różnicę pokryto z budżetu gminy 

w wysokości: 1.674.551,41zł, co stanowi 23,29%.    Gmina była zobowiązana zgodnie z art. 30a ust.1 Karty 

Nauczyciela do zapewnienia średnich wynagrodzeń nauczycieli , w przypadku niespełnienia tego wymogu 

należało wypłacić dodatek uzupełniający. W roku 2019 gmina na ten cel przeznaczyła razem z ZUS i FP - 

164.762,64 zł - dodatki uzupełniające wypłacono 63 nauczycielom.  

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych i znacznych nakładów finansowych na oświatę 

czynionych od kilku lat. 
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REFERAT WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ 

 I ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO 

 
PODSTAWOWE ZADANIA REFERATU: 

 pozyskiwanie środków pozabudżetowych w zakresie 

wzmacniania i rozwoju kapitału ludzkiego; 

 

 działalność na rzecz  oświaty m.in:  współpraca z dyrektorami szkół 

w zakresie opracowania planów organizacyjnych poszczególnych 

jednostek, analityki organizacyjnej dotyczącej utrzymania placówek 

oświatowych; monitorowanie prawidłowości i  efektywności 

wykorzystania środków finansowych przekazanych 

z budżetu gminy i pozyskiwania środków z zewnątrz; 

 

 działalność na rzecz rozwoju społecznego m.in: inicjowanie i udział 

w budowaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych; podejmowanie 

działań i wzmacnianie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

w tym pozyskiwanie środków pozabudżetowych; tworzenie i 

wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi, w 

szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej oraz innowacji 

społecznych; koordynowanie procesu realizacji zadań publicznych w 

trybie inicjatywy lokalnej; inicjowanie projektów w obszarze rozwoju 

społecznego; 

 

 działalność na rzecz rozwoju kultury, w tym m.in. organizacja 

gminnych wydarzeń kulturalnych; 

 

 działalność w zakresie  promocji Gminy Szczuczyn,  

w tym m.in. działalność wydawnicza, organizacja i udział  w targach, 

eventach promujących gminę na zewnątrz, współpraca z miastami 

partnerskimi, udział w programach rozwoju lokalnego 

i  ponadlokalnego, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i 

inwestorami. 

 
 
 
 
 

„Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym 

ludziom  

na osiąganie niezwykłych rezultatów”.  

Andrew Carnegie 

     

REFERAT POWOŁANY 

W 2017 ROKU 

 
Jego celem jest wzmocnienie 
udziału kapitału ludzkiego w 

rozwoju społeczno-
gospodarczym gminy Szczuczyn 
poprzez kształtowanie postaw 

sprzyjających współpracy, 
kreatywności oraz wzajemnej 

komunikacji i kooperacji, a 
także wdrożenie mechanizmów 

partycypacji społecznej i 
wpływu obywateli na życie 

publiczne. Referat współracuje 
z podmiotami i instytucjami: 
publicznymi, prywatnymi, z 
organizacjami społecznymi, 

administracją rządową i 
samorządową. Realizuje 

zadania na wielu 
płaszczyznach: społecznej, 
gospodarczej, kulturowej i 
kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej. 
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ZESPÓŁ: 

Anna Romaniuk – absolwentka Politechniki Białostockiej, kierunek 

Zarządzanie i Marketing, specjalność: Informatyka Gospodarcza oraz 

Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, kierunek Informatyka, 

Uniwersytetu w Białymstoku – prawo podatkowe. Pracownikiem 

Urzędu Miejskiego w Szczuczynie jest od 2004 r., wcześniej jako 

referent ds. zasiłków rodzinnych, podinspektor w referacie 

podatkowym, inspektor w referacie Rozwoju i Inwestycji oraz od 

listopada 2017 r. kierownik referatu Współpracy Partnerskiej i Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego. 

 

Emilia Zielińska – absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku kierunku 

ekonomiczno-prawnego. W referacie ds. Współpracy Partnerskiej i 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego na stanowisku referenta ds. oświaty i 

rozwoju społecznego pracuje od listopada 2017 r. Wcześniej 

doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż w Urzędzie 

Skarbowym w Grajewie. W referacie RK zajmuje się współpracą z 

dyrektorami szkół i instytucji działających na terenie gminy, 

pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, a także sprawami 

związanymi z realizacją Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu 

Sołeckiego. Bierze udział w przygotowywaniu imprez gminnych oraz 

działań promocyjnych.  

 

Ewa Pawłowska – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - 

Mazurskiego, kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz 

Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek kryminologia. Doświadczenie 

zawodowe zdobywała na studiach, tworząc własne materiały 

dziennikarskie w studenckich mediach. Od 2018 r. pracuje w Referacie 

Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego, jako pracownik 

ds. promocji i kultury. Do jej zadań należy m.in. organizowanie i 

prowadzenie promocji rozwoju gospodarczego, turystycznego, 

społecznego i kulturalnego Gminy Szczuczyn, realizacja zadań z zakresu 

współpracy krajowej i zagranicznej, współpraca z mediami oraz 

opracowywanie wydawnictw promocyjnych. 

 

 

 

Jak sama nazwa wskazuje - Referat Współpracy Partnerskiej i Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego funkcjonuje w dwóch podstawowych obszarach: 

I. Współpraca Partnerska 

II. Rozwój Kapitału Ludzkiego 

     

 

 

 

Zespół pracowników referatu Współpracy 
Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

 

 

 

 

 

Kontakt z nami: 

      

      

86 273 5080 

um@szczuczyn.pl 

www.um.szczuczyn.pl 

 

Anna Romaniuk – kierownik 

aromaniuk@um.szczuczyn.pl 

 

Emilia Zielińska 

ezielinska@um.szczuczyn.pl 

 

Ewa Pawłowska 

epawlowska@um.szczuczyn.pl 

 

http://www.um.szczuczyn.pl/
mailto:aromaniuk@um.szczuczyn.pl
mailto:ezielinska@um.szczuczyn.pl
mailto:epawlowska@um.szczuczyn.pl


Raport o stanie gminy Szczuczyn za 2019 rok 

 
 
                                                                                                       
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport o stanie gminy Szczuczyn za 2019 rok 

 

I. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA 
 

W tym obszarze pracownicy referatu skupiają się na 
działaniach opierających się na szeroko pojętej współpracy oraz 
realizują projekty, których wymogiem formalnym jest działanie 
w partnerstwie. Przykładami projektów realizowanych w 2019 
roku we współpracy partnerskiej są: 

1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

TRANSGRANICZNE CENTRA DIALOGU KULTUR 
„Cross – border Centers for Dialogue of Cultures 

 Poland – Belarus-Ukraine” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

CELE PROJEKTU: 

 

 Budowa obiektów  

w Szczuczynie (PL)  

w Szczuczynie (BY)  

w Kowlu (UA); 

 

 Wizyty studyjne; 

 
 

 Opracowanie wspólnej 

transgranicznej  strategii 

rozwoju; 

 
 

 Promocja projektu  

i miasta partnerskich.  

 

 

Finansowanie:   
 

 Program Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-

Ukraina 2014-2020 w ramach 

Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa. 

Całkowity koszt kwalifikowalny 

projektu: 2 610 099,00 EUR 

Dofinansowanie: 2 349 089,10 

EUR (90%) 
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Głównym założeniem projektu, jest promocja różnorodności kulturowej i etnicznej regionów Szczuczyn  

w Polsce, Szczuczyn na Białorusi oraz Kowel na Ukrainie. W tym celu powstaną trzy transgraniczne centra dialogu 

kultur, które zajmą się organizacją wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza oraz opracowana zostanie 

strategia rozwoju turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Projekt realizowany w 

partnerstwie: Gmina Szczuczyn z Polski, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Kowel z Ukrainy i Wydział Edukacji, 

Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rejonu Szczuczyńskiego z Białorusi.  

Rezultatem projektu będzie natomiast wymiana doświadczeń partnerów oraz wzmacnianie współpracy w 

zakresie wspólnej promocji oferty turystycznej; promocja transgranicznej aktywności kulturalnej, ograniczanie 

podziałów między ludźmi, lepsze poznawanie grup społecznych i ich tradycji, zrozumienie i poszanowanie 

wzajemnej kultury, historii, tradycji oraz wzrost liczby osób odwiedzających tereny dziedzictwa kulturowego 

obszaru gminy Szczuczyn, rejonu Szczuczyńskiego i miasta Kowel. W ramach projektu poprawi się również 

infrastruktura obiektów turystycznych.  

Podczas realizacji projektu transgranicznego pragniemy pokazać mieszkańcom miast partnerskich, że 

projekt to nie tylko działania mające na celu pozyskanie dofinansowania, budowa infrastruktury i realizacja 

wskaźników, ale przede wszystkim stanowią wartość dodaną – możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy, 

realizacji marzeń, rozwoju osobistego, podróży, poznawania kultury i historii.  

Realizacja wspólnego projektu i już zawarte przyjaźnie niewątpliwie przyczynią się do wielu ciekawych 

inicjatyw w przyszłości. 

Koniec marca i początek kwietnia 2019 roku okazały się bardzo intensywnym czasem dla przedstawicieli 

Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Po prawie rocznych próbach wyboru wykonawcy inwestycji – w dniu 4 kwietnia 

2019 r. udało się ostatecznie rozstrzygnąć zmagania przetargowe. Dla przypomnienia: Gmina Szczuczyn Umowę  

o dofinansowanie projektu Cross-border Centers for Dialogue of Cultures Poland-Belarus-Ukraine podpisała 3 

stycznia 2018 roku, jednakże nie mogła podjąć żadnych działań do momentu formalnego rozpoczęcia się etapu 

wdrażania programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Desygnacja nastąpiła dopiero w dniu 4 lipca 2018 r. Od 

tej daty oficjalnie mogliśmy rozpocząć prace nad realizacją projektu. 

Pomimo to, decyzją burmistrza Szczuczyna, już bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie, 

wykonaliśmy wiele działań, aby bezzwłocznie po uzyskaniu desygnacji można było rozpocząć rzeczową realizację 

projektu. Rozpoczęliśmy długotrwały proces rejestracji Projektu na Białorusi. Równolegle, biorąc odpowiedzialność 

za podjęcie wyprzedzających kroków, w dniu 16.04.2018 r. Gmina ogłosiła pierwszy przetarg dotyczący budowy 

Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie przy ul. Sportowej. Czas postępowania przetargowego 

wyznaczono do 11.06.2018 r. Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy z powodu braku ofert. Kolejne 

postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 18.07.2018 r. i trwało do 14.09.2018 r. – ponownie nie wpłynęła 

żadna oferta. 

     19.10.2018 r., nastąpiło zakończenie trzeciego już postępowania przetargowego, mającego na celu 

wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane: Budowa transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie. 

Tym razem również nie wpłynęła żadna oferta. 

     Ustaliliśmy, że powodem braku ofert w kolejnych trzech postępowaniach przetargowych, jest znacząca 

różnica pomiędzy wartością zadania określoną w kosztorysie inwestorskim, a kwotami kosztorysów ofertowych 

sporządzanych przez potencjalnych oferentów. Przeprowadzone rozmowy i analizy z przedstawicielami tych firm 

wykazały, iż w ostatnich miesiącach na rynku budowlanym zaszły niezwykle istotne zmiany. 

     Burmistrz Szczuczyna podjął decyzję o zmniejszeniu zakresu zadania poprzez rezygnację z budowy zbiornika 

wodnego. Niniejsza decyzja spotkała się z akceptacją Instytucji Zarządzającej.  
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W tym czasie dokonaliśmy zmiany dokumentacji i zapisów we wniosku. To pozwoliło na przeprowadzenie 

kolejnego – czwartego już przetargu. Tym razem wpłynęły już oferty, ale znacznie przewyższające kwotę, którą 

mamy zaplanowaną na realizację tego zadania. Kolejny – piąty już przetarg ogłoszony został 26.02.2019 r. Tym 

razem udało się rozstrzygnąć postępowanie – możemy rozpocząć realizację zadania! 

Zgodnie z założeniami projektu, każde z trzech miast partnerskich wybuduje na swoim terenie obiekt 

infrastrukturalny przeznaczony pod imprezy plenerowe, szeroko promujące kulturę pogranicza. W każdym 

przypadku będzie to teren na którym powstanie zadaszona scena koncertowa, widownia, plac namiotowy, nowa 

infrastruktura techniczna oraz obiekty kubaturowe tj. budynki z zapleczem szatniowo-sanitarny, budynki kasy 

biletowej, parkingi. Obiekty będą doposażone w sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, monitoring. Całość dostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym przypadku Centra Dialogu powstaną na bazie byłych obiektów 

sportowych. 

        W dniach 27 - 29 marca 2019 roku przedstawicieli Gminy Szczuczyn odbyli wizytę w partnerskim mieście 

Szczuczyn na Białorusi, podczas której prowadzono rozmowy o projekcie współpracy i rozwoju transgranicznych 

perspektyw w dziedzinie społeczno-kulturalnej, edukacji, sportu i turystyki. Głównym przedmiotem rozmów jednak 

była przebudowa obiektów w trzech współpracujących ze sobą miastach: Szczuczynie (PL), Szczuczynie (BY) oraz 

ukraińskim Kowlu. 

     Białoruski zespół projektowy (koordynator, naczelnicy wydziałów kultury, budownictwa, organizacyjnego) 

oraz przedstawiciele Szczuczyna (Artur Kuczyński, Waldemar Filipkowski – zamówienia publiczne, Anna Romaniuk - 

koordynator projektu, Emilia Zielińska – kształtowanie współpracy transgranicznej) omówili szczegółowo 

newralgiczne punkty współpracy. Przede wszystkim harmonogram robót budowlanych i ich realizacja, 

finansowanie, komunikacja w trakcie prac oraz zadania koordynatorów projektu. Zgodnie z zapisami  Umowy o 

dofinansowanie rzeczowa realizacja projektu rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 roku.  

     Natomiast w dniach 1-3 kwietnia polska delegacja odwiedziła partnerów ukraińskich, celem zapoznania 

się z zaawansowaniem prac w Kowlu. Tam również dokonano podziału zadań i ustalono harmonogram realizacji 

poszczególnych działań projektowych. Zarówno partnerom białoruskim jak i ukraińskim dziękujemy za miłe  

i merytoryczne rozmowy. 

     Wizyty na Białorusi i Ukrainie to również dobry moment na zacieśnianie przyjacielskich więzi partnerujących 

sobie miast. Podczas pobytu na Białorusi nasi przedstawiciele mieli okazję zwiedzić stadion „Olimpus”, zapoznać się 

z pracą nowych przedsiębiorstw we wschodnim Szczuczynie, a także zbadać kulturę i sztukę naszych sąsiadów. Jest 

to ogromnie ważne, ponieważ Centrum Dialogu Kultur, to przede wszystkim organizacja wspólnych imprez 

kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych. Współpraca miast partnerskich nie kończy się wraz z zakończeniem 

prac budowlanych, a dopiero wtedy nabierze odpowiedniego charakteru. 

Nawiązanie przyjacielskich stosunków spowodowało, iż Burmistrzowie miast partnerskich, postanowili 

uczestniczyć w życiu poszczególnych miast nie tylko w ramach realizacji wspólnego projektu. Podczas wzajemnego 

poznawania specyfiki, potencjału i kierunków rozwojowych poszczególnych miast, okazało się, że mają one 

podobne problemy ale i pomysły na przyszłość.  Każdy z włodarzy chciał zaprezentować walory swojego miasta jak 

większej grupie osób z zagranicy. Tym samym zrodził się pomysł organizacji Transgranicznego Rajdu 

Motocyklowego, ponieważ w każdym z miast partnerskich funkcjonuje grupa motocyklowa. Datę wyprawy 

motocyklowej ustalono na 24 maja 2019 r. Rozpoczęły się przygotowania - planowanie trasy biegnącej przez trzy 

kraje, wyrabianie paszportów i wiz, kompletowanie dokumentów. 

24 maja punktualnie o godzinie 8.00 polscy uczestnicy Rajdu, tj. członkowie klubu motocyklowego 

„MotoStars Szczuczyn” zebrali się pod Urzędem Miejskim w Szczuczynie. Stąd w dwunstoosobowym składzie 

wyruszyli na Białoruś do partnerskiego miasta Szczuczyn. Tam na reprezentantów Polski czekał Burmistrz 

Szczuczyna BY – Siergiej Łożecznik wraz z członkami klubu motocyklowego „Szalone Dziki”.  

Polscy uczestnicy wyprawy mieli jedyną w swoim rodzaju okazję zwiedzenia regionu grodzieńskiego. 

Zwieńczeniem pierwszego dnia podróży była kolacja, wspólne śpiewy, żarty i dobra zabawa do białego rana, bo 

jakże wśród przyjaciół nie mogło być inaczej! 
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Kolejnym punktem motocyklowego Rajdu było partnerskie miasto Kowel na Ukrainie. Do „MotoStars 

Szczuczyn” dołączyli „Szalone Dziki”. W drodze na Ukrainę motocykliści zatrzymali się w miejscowości Różan, gdzie 

podziwiali przepych zachowanych ruin Pałacu Sapiehów, świadczących o rozmachu i bogactwie tego miejsca oraz w 

miejscowości Kosów i zlokalizowanego tu Pałacu Pusłowskich. Miejsca te są świadkami wspólnej historii Polski i 

Białorusi. W Kovlu uczestników Rajdu powitał zastępca burmistrza miasta oraz grupa ukraińskich motocyklistów. 

Wizyta w partnerskim dla obu Szczuczynów mieście rozpoczęła się od paradnego przejazdu jego ulicami, a następnie 

wizytą w Urzędzie Miasta Kovel. Nie obyło się bez zwiedzania stadionu Lokomotiv, który w ramach realizowanego 

projektu zostanie zaadoptowany na Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur. Motocykliści zostali też zaproszeni na  

kowelski offroadowy tor wyścigowy motocross. 

Natomiast, w miesiącu sierpniu partnerzy z Białorusi i Ukrainy przyjęli zaproszenie Burmistrza Szczuczyna 

do udziału w Pikniku Sołeckim – sportowej imprezie od wielu lat organizowanej w Gminie Szczuczyn, mającej na 
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celu integrację mieszkańców. Natomiast polska delegacja udała się do Szczuczyna na Białorusi aby wspólnie 

świętować dzień lotnictwa. 

Pomimo tego, iż niniejszy projekt jest bardzo trudny, gdyż jego realizacja odbywa się w trzech krajach, z 

założenia podobnych, a jednak różnych zarówno pod względem językowym jak i kulturowym – to bardzo 

satysfakcjonujący. Satysfakcjonujący, gdyż pomimo wyzwań, często wielogodzinnego stania na granicy, barier 

językowych, konieczności uczenia się przepisów prawa obowiązujących w danym kraju – przyczynia się do zmiany 

światopoglądu na wielu płaszczyznach. Co więcej, przyjaźnie już zawarte procentują tym, że zarówno włodarze 

miast partnerskich jak i osoby zaangażowane w realizację wspólnego przedsięwzięcia nie podchodzą do projektu 

tak, aby go tylko zrealizować i rozliczyć. Przedstawiciele poszczególnych miast starają się pokazać jak najwięcej 

„swego” - jak żyją, funkcjonują I realizują swoje marzenia. Dlatego tez, coraz częściej uczestniczymy w życiu naszych 

partnerów. Mamy okazję obserwować, z jakimi problemami borykają się na co dzień i w jaki sposób je rozwiązują. 

Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach, a także świętach lokalnych. Pracujemy nad strategia 

wspólnego rozwoju turystycznego i gospodarczego, co w przyszłości z całą pewnością otworzy nowe możliwości 

zarówno dla nas, jak i partnerów ze wschodu. 

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwaliły na ciągłą pracę mimo okresu zimowego. W każdym z państw 

partnerskich trwają roboty budowlane. Ponadto, partnerzy skupili się obecnie nad opracowywaniem strategii 

rozwoju turystyki regionów i promocji miast. W każdym z państw nagrywane są filmiki promujące kulturę regionów 

a także postęp prac budowlanych przy obiektach. Na podstawie tego materiału powstanie film promujący wspólny 

projekt.  
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„ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA BIZNESU DLA ROZWOJU FIRM W 

MARIAMPOLU I SZCZUCZYNIE” 

 

“Development of business support services for the growth of 
businesses in Marijampole and Szczuczyn” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współpraca to fundament dobrze prosperującego samorządu. Od 

efektywnego współdziałania obywateli i instytucji publicznych zależy 

rozwój gmin, powiatów i województw. Szczególnie ważna jest 

współpraca na szczeblu lokalnym, ponieważ to tu mieszkańcy mogą 

bezpośrednio wpływać na rozstrzygnięcia dotyczące warunków ich 

życia, jak również bezpośrednio odczuwać skutki podjętych przez 

siebie decyzji i działań obywatelskich. 

CELE PROJEKTU: 

 

 Budowa biurowo-

usługowego „Centrum 

rozwoju 

Przedsiębiorczości”; 

 

 Szkolenia dla 

przedsiębiorców; 

 
 

 Organizacja 

międzynarodowych 

targów i konferencji;  

 

 Promocja projektu  

i miast partnerskich. 

 

 

Finansowanie:   
 
 w ramach Interreg V-A Litewsko 

– Polskiego Programu Współpracy 

na lata 2014-2020  

Całkowity koszt kwalifikowalny 

projektu: 591 596,13 EUR (dwa 

państwa). 

Dofinansowanie: 502 856,70 EUR 

(85%) 

 

 

Zadanie realizowane we 

współpracy          z referatem 

Rozwoju i Inwestycji 
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 Przykładami projektów realizowanych w 2019 roku we 
współpracy lokalnej są: 

WSPÓŁPRACA LOKALNA: SZKOŁY, INSTYTUCJE KULTURY,  FIRMY 

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELE PROJEKTU: 

 

● Podniesienie jakości oferty 

przedszkolnej na terenie gminy 

Szczuczyn poprzez zwiększenie 

liczby miejsc przedszkolnych, 

doposażenie placówki w pomoce 

dydaktyczne, sprzęt 

multimedialny i zabawki; 

● Organizacja szkoleń, 

finansowanie studiów 

podyplomowych dla nauczycieli; 

● Wprowadzanie zajęć 

dodatkowych dla dzieci 

(teatralnych, recytatorskich, 

logopedycznych, tanecznych, 

plastycznych oraz  

z gimnastyki korekcyjnej). 

 

 

 

Finansowanie:   
Projekt współfinansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 

2020;  

Oś Priorytetowa III  

Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1 

Kształcenie i edukacja;  

Poddziałanie 3.1.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej. 

 

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu:  
353 902,50 zł  
Dofinansowanie: 300 810, 50 zł 
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PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W NIEŹWIADNEJ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

CELE PROJEKTU: 

 

● Podniesienie jakości 

 i atrakcyjności oferty nauczania w 

szkole prowadzącej do zwiększenia 

dysproporcji pomiędzy edukacją 

na terenach wiejskich w 

porównaniu do dużych obszarów 

miejskich poprzez: 

- doposażenie placówki  

w sprzęt komputerowy i pomoce 

dydaktyczne; 

- organizację szkoleń, zajęć 

dodatkowych; 

- organizację szkoleń dla 

nauczycieli: 

- finansowanie studiów 

podyplomowych. 

 
 

 
 
 
 
 

Finansowanie:   
Projekt dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020,  

 

Osi Priorytetowej IX  

Rozwój Lokalny,  

Działanie 9.1  

Rewitalizacja społeczna  

i kształtowanie kapitału społecznego. 

 

Całkowity koszt kwalifikowalny 

projektu: 119 950,00 zł 

 

Dofinansowanie: 111 862,50 zł 

 

 



Raport o stanie gminy Szczuczyn za 2019 rok 

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 

„UMIEM PŁYWAĆ” 

 
    

 
  
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

 

CELE PROJEKTU: 

 

● Opanowanie przez dzieci 

podstawowych umiejętności 

pływania; 

● Kształtowanie zdrowego 

stylu życia, a także nabywanie 

umiejętności dbania  

o własne zdrowie; 

● Wszechstronny rozwój 

sprawności fizycznych.  

 
 
 
 
 

Finansowanie:   
 

 Projekt dofinansowany ze 

środków Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów w 

ramach dotacji Ministerstwa 

Sportu i Turystyki  

Całkowity koszt projektu: 7 790,00 zł 

Dofinansowanie: 6 060,00 zł 
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 DOPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDŻWIADNEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

CELE PROJEKTU: 

 

●  wyposażenie pracowni 

biologicznej, chemicznej, 

geograficznej oraz fizycznej  

w nowoczesne, innowacyjne 

pomoce dydaktyczne. 

 

 
 
 
 
 

Finansowanie:   
 

 Subwencja pozyskana  z 

Ministerstwa Edukacji 

Narodowej z tzw. rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej na 

doposażenie pracowni 

przyrodniczych. 

Wartość projektu: 43 000,00 zł  

Dofinansowanie – 100% 
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI 

Trwała współpraca samorządów terytorialnych umożliwia uzyskanie wyższej 
jakość usług, planów i działań koordynacyjnych. 

 
 

Współpraca może mieć charakter sformalizowany, regulowany 
przepisami prawa (np. związki międzygminne czy też fora a lub 
stowarzyszenia gmin) lub być otwartą platformą opiniowania i wymiany 
informacji . Partnerstwa zawierane są bezterminowo bądź na czas 
realizacji określonego projektu/przedsięwzięcia.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KULTURY 

 

 

 

CELE WSPÓŁPRACY: 

 

  uzyskanie silniejszej 

pozycji  

w stosunku do innych 

podmiotów (jako grupa, a 

nie pojedynczy samorząd)  

 wymiana doświadczeń 

 partnerstwo projektowe  

 partycypacja w kosztach 
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BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY W SZCZUCZYNIE 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej „Jednostki 

samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc 

samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej 

działalności jest podstawowym celem statutowym”. 

Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej  oferty kulturalnej 

zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest kapitał ludzki, 

pozwalający na wykorzystanie walorów kulturowych i zasobów 

materialnych instytucji kultury. Od kwalifikacji, umiejętności oraz 

rozwoju zasobów ludzkich zależy wysoka jakość produktów (usług 

kulturalnych).  

Wprowadzenie relacji współpracy jest niezbędne między 

innymi dla tworzenia ciekawych ofert kulturalnych, edukacyjnych i 

historycznych łączących społeczność lokalną, pobudzających 

aktywność, kreatywność oraz chęć zaangażowania mieszkańców w 

życie i funkcjonowanie gminy. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Biblioteka – Centrum Kultury  
w Szczuczynie  
gromadzi i udostępnia materiały 
biblioteczne, dba o lokalne dziedzictwo 
kulturalne, zaspokajanie potrzeb 
kulturalnych, oświatowych i 
rekreacyjnych mieszkańców gminy 
organizując m.in. zajęcia dla dzieci i 
młodzieży, konkursy i spotkania 
edukacyjne, konferencje, wystawy, 
spotkania autorskie, zawody sportowe, 
zajęcia dla seniorów a nawet akcje 
krwiodawstwa. BCK w Szczuczynie, jako 
Instytucja Kultury realizuje swoje 
zadania w zakresie wynikającym ze 
statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
139/XVIII/16 Rady  Miejskiej w 
Szczuczynie z dnia 31 marca 2016r . 
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2. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI, PARAFIĄ ORAZ ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Ochotnicze Straże Pożarne 
MLUKS GWIAZDA 

MLKS WISSA 
STOWARZYSZENIE SZCZUCZYN 29 

STOWARZYSZENIE NASZ SZCZUCZYN 
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. IMIENIA NMP  

W SZCZUCZYNIE 
Samorząd jest najbliższym partnerem organizacji pozarządowych, 

nie tylko poprzez działanie w społeczności lokalnej, ale przede 

wszystkim poprzez wspólnotę celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców. Fundamentem współpracy obywateli i władz lokalnych 

jest dobro wspólne obywateli. Władze samorządowe jako władze 

publiczne odpowiadają za zaspokajanie potrzeb ludzi mieszkających na 

terenie im podległym i są strażnikiem dobra wspólnego, dzięki 

któremu te potrzeby mogą być zaspokajane. Z kolei obywatele nie 

tylko korzystają z tego dobra, ale są także zobowiązani do jego 

ochrony. Dobro wspólne łączy władze lokalne i mieszkańców. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia 

rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Program przyjmowany jest w drodze uchwały organu stanowiącego 

(rada), a jego projekt jest konsultowany z organizacjami 

pozarządowymi. Program opisuje zasady współpracy finansowej oraz 

pozafinansowej, definiuje podmioty realizujące współpracę 

samorządu z organizacjami pozarządowymi, priorytetowe zadania 

publiczne, określa wysokość środków przeznaczanych na realizację 

programu, sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji i 

ocenę realizacji programu. 

 

 

 

 

 

 

CELE WSPÓŁPRACY 

 

  uzyskanie silniejszej pozycji  

w stosunku do innych 

podmiotów (jako grupa, nie 

jednostka)  

 wymiana doświadczeń 

 partnerstwo projektowe  

 partycypacja w kosztach 
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ZAKUP URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ STRAŻAKÓW  
Z JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY 

ORGANIZACJA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 
WSPARCIE REMONTÓW I INWESTYCJI 

POMOC W REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 powierzanie i zlecanie 

organizacjom pozarządowym 

realizacji zadań publicznych w 

trybie otwartego konkursu ofert,  

 powierzanie i zlecanie 

organizacjom pozarządowym 

realizacji zadań publicznych w 

trybie uproszczonym – tak zwanych 

małych dotacji – nie wymagającym 

konkursu,  

 wsparcie realizacji zadań 

publicznych w formie inicjatywy 

lokalnej,  

 zlecanie zadań w innych trybach, 

przede wszystkim w oparciu o 

prawo zamówień publicznych,  

 udzielanie organizacjom 

realizującym zadania publiczne 

pożyczek i poręczeń 
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WSPÓŁPRACA NIEFINANSOWA 

przekazywanie na preferencyjnych 

warunkach prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości,  

 użyczanie lub wynajmowanie na  

nieruchomości,  tworzenie centrów 

wsparcia dla organizacji 

pozarządowych,  udostępnianie 

materiałów i sprzętów, urządzeń na 

potrzeby funkcjonowania organizacji, 

 Informowanie oraz pomoc w 

pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych, np. z funduszy 

UE,  

 pomoc w publikowaniu informacji w 

prasie lokalnej  

i Internecie,  współpraca w sferze 

programowej, planowanie oraz 

realizacja wspólnych przedsięwzięć, 

np.: konferencje, szkolenia, warsztaty,  

 uczestnictwo przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w 

posiedzeniach organów urzędu/ 

jednostek organizacyjnych podległych 

i nadzorowanych. 
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II. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 

 

 
 

W tym obszarze pracownicy referatu skupiają się na 
działaniach mających wpływ na rozwój gminy poprzez aktywizację 
mieszkańców do realizacji wspólnych inicjatyw. Przykładami 
projektów realizowanych w 2019 roku we współpracy mieszkańcami 
reprezentującymi różne grupy społeczne są: 
 
BUDŻET OBYWATELSKI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

  
 
INICJATYWY KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

   
 
  
 
 
 

 
 
 

W ramach Budżetu 

Obywatelskiego na 2019 rok 

zgłoszonych zostało 5 inicjatywy. 

Podczas głosowania mieszkańcy 

wybrali do realizacji następujące 

projekty: 

- Powstanie tablicy 

upamiętniającej wszystkich, 

którzy przyczynili się do 

odzyskania niepodległej – 

zaadaptowanie placu przy ul. 

Kościelnej do organizowania 

uroczystości państwowych i 

patriotycznych – 35 000,00 zł; 

- Poprawa warunków 

funkcjonowania jednostki 

ochrony przeciwpożarowej – 

OSP KSRG Szczuczyn” – 

15 000,00 zł. 

 

 

 

 
 

BUDŻET OBYWATELSKI 
W 2019 ROKU: 

50 tysięcy złotych 

z tego:  
zadanie małe – do 15 000 zł  
zadanie duże – do 35 000 zł 
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DZIAŁALNOŚĆ AKTYWIZUJĄCA SPOŁECZEŃSTWO ORAZ PROMUJĄCA 
GMINĘ NA ZEWNĄTRZ 

FESTYNY/ IMPREZY GMINNE/ ŚWIĘTA/PUBLIKACJE 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promocja gminy jest jednym ze 
sposobów wspierania rozwoju 
gminy. Odpowiedni marketing to 
przede wszystkim kształtowanie 
wizerunku gminy jako miejsca 
właściwego do życia, nauki, 
pracy, prowadzenia działalności 
gospodarczej. Promocja to nie 
 tylko kształtowanie świadomości 
oraz tożsamości “małej ojczyzny” 
jako ciekawa, innowacja i 
pzyjazna, ale również szansa na 
rozwóji wyższą jakość życia 
mieszkańców. Bez mocnej 
 i skutecznej promocji gminy nie 
może liczyć na przyciąganie 
inwestorów, nowych 
mieszkańców bądź turystów. 

 

 

 



Raport o stanie gminy Szczuczyn za 2019 rok 

PODSUMOWANIE: 
Zadania realizowane przez Referat w terminie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu na 

okres od 1.03.2019 r. do 31.12.2019 r. Ocena wniosków złożonych przez OPP, nadzór nad realizacją zadań, 

sprawozdawczość, rozliczenie. 

2. Napisanie i złożenie wniosku aplikującego o dofinansowanie nauki pływania w 2019 roku dla dzieci szkolnych w ramach 

Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest 

adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas III  Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz Szkoły Podstawowej w 

Niedźwiadnej. Działanie zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 

sportowych z zakresu nauki pływania. 

3. Rozliczenie projektu na zakup książek dla szkół w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wsparcie 

uzyskały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Szczuczynie. Całkowity koszt realizacji zadania to 20 000,00 zł (z czego 16 000,00 zł kwota dotacji, 4 000,00 zł wkład 

własny gminy). Łącznie w obu szkołach zostało zakupionych 1225 książek do bibliotek szkolnych w tym 736 lektur 

szkolnych. 

4. Napisanie wniosku i pozyskanie wyprawek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych – pierwszoklasistów. W roku 
2019 otrzymaliśmy 30 wyprawek składających się z plecaka, worka na kapcie oraz piórnika. Wyprawki zostały 
podzielone między dwie szkoły: Szkołę Podstawową im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej oraz Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Szczuczynie. Wyprawki dla pierwszoklasistów zostały przekazane przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

5. Napisanie i złożenie wniosku na doposażenie OSP w drobny sprzęt  ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie – z 

otrzymanej dotacji została zakupiona motopompa pożarnicza: całkowity koszt 43 000,00 zł (w tym dofinansowanie z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 15 000,00 zł oraz 22 884,00 zł dotacja z Gminy Szczuczyn). 

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. 

6. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie – w dniu 10 maja 2019 r. 

zakończyła się I kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie. 03.06.2019 r. odbyły się wybory do MRM II 

kadencji. Skład 15 osobowy będzie funkcjonował do 2021 roku . 

7. Analiza formalna wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza, sporządzenie umów.  

8. Analiza formalna wniosków i nadzór nad realizacją z wykonania funduszu sołeckiego. 

9. Napisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podczas podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej. 

Wnioskowana kwota dofinansowania 43 000,00 zł.  Wniosek uzyskał dofinansowanie. Planowany sprzęt został 

zakupiony, zadanie rozliczono w całości. 

10. Realizacja projektu: "Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś - Ukraina" w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020.  

- przygotowanie dokumentów i aktualizacja wniosku do podpisania aneksu do umowy  (zmiana dokumentacji oraz 
wyłączenie zbiornika wodnego z zakresu zadania) 

- przeprowadzenie przetargów dot. realizacji działań budowlanych 
- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru 
- organizacja konferencji inaugurującej projekt  
- organizacja i odbycie 2 wizyt roboczych w ramach projektu 
- przeprowadzenie audytu finansowego projektu 
- opracowanie strategii rozwoju transgranicznego miast partnerskich (w trakcie) 
- przygotowywanie filmu promującego miasta partnerskie (w trakcie) 

11. Realizacja projektu „Akademia przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja; 

Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Cel projektu: 

podniesienie jakości i atrakcyjności oferty przedszkolnej na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zwiększenie liczby miejsc 

przedszkolnych, doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i zabawki, organizację szkoleń 

oraz finansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli, a także wprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci 

(teatralnych, recytatorskich, logopedycznych, tanecznych, z gimnastyki korekcyjnej). 

Zrealizowane działania: 
- przeprowadzenie przetargu oraz zakup sprzętu multimedialnego, TIK oraz pomocy dydaktycznych 
- doposażenie placu zabaw oraz placówki 
- organizacja szkoleń dla nauczycieli oraz sfinansowanie studiów podyplomowych 
- organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych  
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie – czerwiec 2020 rok. 
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12. Realizacja projektu ”Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w 

Niedźwiadnej” - projekt realizowany jako wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją 

LSR w ramach RPO WP; Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie 

kapitału społecznego. Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności oferty nauczania w szkole prowadzące do 

zmniejszenie dysproporcji pomiędzy edukacją na terenach wiejskich w porównaniu do dużych obszarów miejskich 

poprzez doposażenie placówki w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, organizację zajęć dodatkowych, a także 

szkoleń dla nauczycieli oraz finansowanie studiów podyplomowych.  

Zrealizowane działania: 

- przeprowadzenie przetargu oraz zakup sprzętu multimedialnego, TIK oraz pomocy dydaktycznych 
- organizacja szkoleń dla nauczycieli oraz sfinansowanie studiów podyplomowych 
- organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych  

13. Realizacja i rozliczenie projektu „Ja w Internecie” – w 12-tygodniowym bezpłatnym dla mieszkańców kursie związanym 

z nauką bezpiecznego korzystania z Internetu  uczestniczyło 30 osób w wieku od 18 do 65 lat. Podczas szkolenia zostały 

zrealizowane 3 moduły:  

- Moje finanse i transakcje w sieci;  
- Rolnik w sieci;  
- Działam w sieciach społecznościowych; 
W ramach projektu zakupiono dwa laptopy z funkcją tabletu, myszki oraz gadżety dla wszystkich uczestników 
szkolenia.  
Kwota dofinansowania: 16 800,00 zł została w 100% pokryta z programu. Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. 

14. Nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych szkół – przeprowadzenie procesu zatwierdzenia arkuszy.  

Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn. 
15. Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” 

– kontynuacja projektu, który otrzymał dofinansowanie w 2013 roku – projekt realizowany w ramach programu 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 8 Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, dla Działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion. Działanie: usługa dostarczenia i 
finansowania Internetu dla mieszkańców gminy zakwalifikowanych do projektu. 

16. Organizacja spotkania samorządowego – zapoczątkowanie cyklu spotkań z burmistrzami/wójtami/ pracownikami 

urzędów ma na celu zbudowanie platformy współpracy samorządowej. Pierwsze spotkanie odbyło się w Urzędzie 

Miejskim w Szczuczynie w dniu 22.02.2019 r. Drugie spotkanie odbyło się w dniu 10.06.2019 r. w Białej Piskiej. Na tym 

spotkaniu zostały wymienione dotychczasowe doświadczenia, bieżące problemy oraz plany na przyszłość w zakresie 

gospodarki odpadami. 

17. Opracowanie wniosku, przygotowanie dokumentacji i informacji do sporządzenia diagnozy i wniosku o 

dofinansowanie w ramach działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i 

podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych. Wniosek objęły dwie szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie oraz Szkołę Podstawową im. 

Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej.  

Wniosek w trakcie oceny. 
18. Opracowanie dokumentacji oraz wniosku we współpracy z litewskim miastem Mariampol pn.: Development of 

business support services for the growth of businesses in Marijampole and Szczuczyn. 

19. Przygotowanie procedury zgłaszania inicjatyw mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie konsultacji 

społecznych oraz głosowania. Nadzór i realizacja zadań wyłonionych do wykonania. W ramach BO w 2019 roku 

wykonano: 

- posadowienia tablicy upamiętniającej wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległej – tj. 

zaadaptowanie placu przy ul. Kościelnej do organizowania uroczystości państwowych i patriotycznych – 35 000,00 zł; 

- dokonano zakupu fantoma do przeprowadzania szkoleń oraz podnoszenia wiedzy  mieszkańców gminy na temat 

udzielania pierwszej pomocy niemowlętom, a także zakupiono wyposażenie do strażnicy (komoda, biurko, szafa, stoły 

konferencyjne, regały, krzesła, wieszaki) – 15 000 zł. 

20. Nadzór nad tworzeniem oraz funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich, pomoc w organizacji inicjatyw promujących 

ich działalność. Dzięki inicjatywie referatu w Gminie Szczuczyn powstało 5 KGW, które z dnia na dzień rozwijają swoją 

działalność na rzecz społeczności lokalnej.  

21. Wsparcie merytoryczne i pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne stowarzyszeniom funkcjonującym przy Urzędzie 

Miejskim w Szczuczynie:  

- pozyskanie środków finansowych dla MLUKS Gwiazda. Wysokość wsparcia z ministerstwa sportu: 10 000 zł (100% 
dotacji na konto stowarzyszenia). 
- wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia Szczuczyn 29 
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22. Napisanie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji na projektu pt. „Budowa Lokalnego Inkubatora 

Przedsiębiorczości” – Cel projektu: stworzenie przez Gminę Szczuczyn infrastruktury biznesowej w postaci Inkubatora 

Przedsiębiorczości. Celem inwestycji jest wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki województwa 

podlaskiego, poprzez stworzenie warunków nowopowstającym oraz już działającym mikro, małym i średnim 

przedsiębiorstwom, poprzez wsparcie lokalowe, organizacyjne oraz doradcze, zmniejszenie bezrobocia wśród osób 

młodych. 

Całkowity koszt projektu: 7 495 085,20 zł (w tym kwota dofinansowania: 4 999 770,23  zł z Regionalnego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, wkład własny: 2 495 314,97 zł).  

23. Napisanie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji na projektu pt. „Ochrona bioróżnorodności i edukacja 

przyrodnicza w dolinie rzeki Wissy”.  

Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji o wartości 9 717 687,06 
(w tym 8 260 033,96 dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014 – 2020, działanie 6.3. Ochrona zasobów bio – i georóżnorodności krajobrazu.  
Wniosek nie uzyskał dofinansowania. 

24. Napisanie i złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” dotyczącego wpierania w latach 2019-2023 organów 

prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 

organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wnioski zostały złożone dla: 

-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie: całkowity koszt zadania 113 301,45 zł (w tym 80 000,00 zł kwota 
wnioskowana, wysokość wkładu własnego 33 301,45 zł); 
-Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej: całkowity koszt zadania 41 786,87 zł (w tym 25 000,00 
zł kwota wnioskowana, wysokość wkładu własnego 16 786,87 zł). 
Nie otrzymano dofinansowania. 

25. Działalność wydawnicza „Szczuczyńskie Wieści”, prowadzenie FB urzędu, redagowanie artykułów na strony 

um.szczuczyn.pl, e-szczuczyn, e-grajewo, grajewo24. 

26. Złożenie wniosków do MEN o nadanie orderów i odznaczeń państwowych dla 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. 

Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej, 3 nauczycieli w Publicznego Gimnazjum im. St. A. Szczuki w Szczuczynie oraz 6 

nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie. Złożenie 3 wniosków dla dyrektorów szkół (SP Szczuczyn, 

SP Niedźwiadna oraz PG Szczuczyn). Wnioski uzyskały aprobatę. 

27. Napisanie wniosków z projektu pn.: TRADYCYJNA A NOWOCZESNA WIEŚ, w ramach „Programu odnowy wsi 

województwa podlaskiego 2019” dla dwóch sołectw” Jambrzyki oraz Niećkowa. Przyznana w ramach Programu 

dotacja miała zostać przeznaczona na zakup wyposażenia do świetlic m.in.: mebli kuchennych, kuchni gazowej, 

kuchenki mikrofalowej, lodówki, warnika, zastawy stołowej , czajnika bezprzewodowego, zastawy garnków, stołów, 

krzeseł, stołu do tenisa, kolumny aktywnej. Wniosek w trakcie oceny. 

28. Wsparcie merytoryczne i pomoc w realizacji inwestycji Parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie pn. Remont i adaptacja 

na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na centrum muzealno – 

warsztatowe. 

29. Współpraca z inwestorami rozpoczynającymi działalność na terenie Gminy Szczuczyn, współpraca z Białorusią, Ukrainą 
i Litwą – uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych oraz ich uroczystościach lokalnych 

30. Organizacja funkcjonowania Centrum Produktu Lokalnego w Szczuczynie 

 
EVENTY zorganizowane przez Referat w 2019 roku: 

 13.01.2019 r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

 02.02.2019 r. - Organizacja wyjazdu sołtysów i mieszkańców wsi na Centralne Targi Rolnicze 

 11.03.2019 r. - Dzień Sołtysa w Niedźwiadnej. 

 14.03.2019 r. – Szkolenie z pierwszej pomocy w miejscowości Danowo dla mieszkańców.  

 17.04.2019 r. - Jarmark Wielkanocny 

 28.04.2019 r. - Memoriał im. Jarosława Augustowskiego o Puchar Burmistrza Szczuczyna.  

 19.05.2019 r. – Zlot motocyklowy. 

 03.06.2019 r. – Dzień Dziecka na sportowo w Brzeźniu. 

 06.06.2019 r. – Warsztaty kulinarne z carvingu w Świetlicy Wiejskiej w Brzeźniu dla mieszkańców sołectw 

z terenu Gminy Szczuczyn.  
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 19.06.2019 r. – zakończenie roku szkolnego na sportowo w Starym Parku. 

 21.06.2019 r. – rozpoczęcie na sportowo wakacji w Chojnowie. 

 28.06.2019 r. – rozpoczęcie na sportowo wakacji w Skajach. 

 12-14.07.2019 r. - Organizacja Moto Show III Dni Szczuczyna  

 4.08.2019 r. - Organizacja VIII Pikniku Sołeckiego   

 12.09.2019 r. – współorganizacja Dożynek Parafialnych 

 27.10.2019 r. - Organizacja otwarcia klasztoru po generalnym remoncie 

 11.11.2019 r. – współorganizacja Święta Odzyskania Niepodległości 

 19.12. 2019 r. - Wigilia Miejska 

 
 

=================================================== 
 

ŚRODKI POZABUDŻETOWE POZYSKANE NA DZIAŁALNOŚĆ REFERATU W 2019 ROKU: 
 

1 394 283,44 EUR    (5 995 418,79 zł) 
 

519 533,00 zł 
 

============================================= 
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Informacja z działalności  

Biblioteki – Centrum Kultury w 2019 roku 
 
 

Informacja opracowana przez dyrektora placówki 

  

 

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie od 01.01.2017r. funkcjonuje jako nowa samorządowa instytucja 

kultury, powstała w wyniku połączenia: Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie i Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie.  

W ramach Centrum działa filia biblioteczna w miejscowości Niećkowo. 

I. Finanse i infrastruktura 
Dochody ogółem 903.784,41 : 

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Szczuczyn 838.000,00 zł. 

2. Środki pozyskane z zewnątrz (granty) 25.500,00 zł, w tym: 

- dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizacje projektu pn. „ 

Akcja reaktywacja – ludowe pieśni i przyśpiewki z zapiśnika dziadków” w kwocie 20.000,00 zł. (pierwsza transza na rok 

2019, cała dotacja 40. 000, 00 zł.) 

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 5.500,00 zł. 

3. Pozostałe dochody (refakturowanie, wynajem, odsetki na rachunku bankowym itp.):                                                                             

40.284,41zł.  

Wydatki ogółem 897.120,51: 

1. Wydatki pokryte dotacją podmiotową: 

a) Wynagrodzenia ( wynagrodzenie , dodatki stażowe, funkcyjne, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, nagrody 

roczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz pochodnymi finansowane z dotacji podmiotowej:  593.856,95 zł. 

b) Zakup książek do księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci oraz Filii bibliotecznej w Niećkowie  

10.065,72zł. 

c) Zakup prenumeraty prasy  4.546,86 zł. 

d) Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, 

badania lekarskie, szkolenia pracowników  18.733,84 zł. 

e) Podróże służbowe         3.142,80 zł. 

f) Ubezpieczenia majątkowe  1.763,00 zł. 

g) Organizacja wystaw, występów, koncertów, zawodów rekreacyjno -  sportowych, happeningów, akcji promujących 

czytelnictwo, konkursów, turniejów, organizacji zajęć dla dzieci itp.          50.412,08 zł.  

h) Pozostałe  poniesione w związku z funkcjonowaniem oraz utrzymaniem budynków: siedziby przy ul. Łomżyńskiej 11, 

Hali Sportowej w Szczuczynie oraz Filii w Niećkowie               155.478,75 zł. 

2. Wydatki pokryte z dotacji ( grantów)              18.837,99 zł.  

3.  Wydatki pokryte z pozostałych dochodów:         40.282,52 zł. 

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 6.663,90 zł. 
 
Infrastruktura  
Biblioteka – Centrum Kultury jest właścicielem budynku i działki przy ul. Łomżyńskiej 11 ( siedziby centrum ) oraz 
świetlicy wiejskiej wraz z działką  w miejscowości Niećkowo w której znajduję się Filia Biblioteczna. 
Administrujemy Halą Sportową w Szczuczynie  przy ul. Grunwaldzkiej.  

II. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. 



Raport o stanie gminy Szczuczyn za 2019 rok 

Dział/Grupa Liczba osób Kobiety Mężczyźni Liczba etatów 
Administracja 3 1 2 3,0 

Biblioteka 3 3 0 2,5 

                Kultura  2 0 2 2,0 

Sport 2 0 2 2,0 

Obsługa 5 3 2 4,5 

Razem 15 7 8 14,00 

W Bibliotece –  Centrum Kultury w Szczuczynie zatrudniani na umowę zlecenie są: specjalista od BHP i Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. 
III. Działalność Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie w skrócie: 
 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne, dba o lokalne 

dziedzictwo kulturalne, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców gminy 

organizując m.in. zajęcia dla dzieci i młodzieży, konkursy i spotkania edukacyjne, konferencje, wystawy, spotkania 

autorskie, zawody sportowe, zajęcia dla seniorów a nawet akcje krwiodawstwa. BCK w Szczuczynie, jako Instytucja 

Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 139/XVIII/16 Rady  

Miejskiej w Szczuczynie z dnia 31 marca 2016 r. BCK realizuje zadania własne w trzech podstawowych zakresach:  

1. Tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz lokalnego dziedzictwa kulturalnego. 

– przeglądy i konkursy 

11. stycznia zorganizowaliśmy XVII Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych; 14. kwietnia w 

Szczuczynie odbył się II Przegląd Pieśni Wielkopostnej; 26. kwietnia w sali Szkoły Podstawowej w 

Szczuczynie odbył się już XXXIX Konkurs Recytatorski o Nagrodę „MISIA–WIERSZOWNISIA”. W 

październiku ogłoszono konkurs plastyczny „Moje miasto Szczuczyn. Moja wizja pałacu Stanisława 

Antoniego Szczuki”; 9. listopada odbył się V Konkursie Pieśni Patriotycznej pt. „SZLAKIEM 

NIEPODLEGŁOŚCI”; 

– wydarzenia i koncerty  

7. marca prezent dla Pań na „Dzień Kobiet” wystąpił włoski wokalista Andrea Lattari; 5. kwietnia drugi  

koncert z cyklu „Jak fajnie jest grać kameralnie-wiosenny misz-masz”, wystąpił duet ad-Libitum w 

składzie Maria Orzechowska i Adrian Brzoska, gościnnie zagrali Agnieszka Czajkowska, Patryk 

Waszkiewicz i Ignacy Brzoska; 20. kwietnia BCK w Szczuczynie i członkowie zespołu „Mali 

Szczuczyniacy”  zaprosili do wspólnego udziału w czuwaniu przy Grobie Pańskim; 19 kwietnia BCK  już 

po raz czwarty przyłącza się do akcja „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN; 1. maja jak co roku witaliśmy, tym razem w towarzystwie Burmistrza uczestników Rajdu Szlakiem 

10 Pułku Ułanów Litewskich. W szczuczyński kalendarz imprez kulturalnych na stałe wpisał się już 

majowy happening z okazji imienin założyciela i właściciela Szczuczyna podkanclerzego Stanisława 

Antoniego Szczuki organizowany od czterech lat przez BCK w Szczuczynie wspólnie z Publicznym 

Gimnazjum w Szczuczynie; 18. maja w szczuczyńskim kościele wystąpił wzorcowy chór „RADUGA” 

Dziecięcej Szkoły Chóralnej z Baranowicz na Białorusi, zespół uczestniczył w XXXVIII Międzynarodowym 

Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Dyrektor Janusz Siemion 19. maja oficjalnie 

reprezentował Szczuczyn i BCK na gali festiwalowej w Filharmonii Białostockiej; 25. maja w muszli 

koncertowej szczuczyńskiego centrum kultury w ramach koncertu z okazji Dnia Matki wystąpiły zespoły 

„Wszystko w porządku” z Borysowa na Białorusi i  „Kłosek” z Zespołu Szkół w Niećkowie; 3. czerwca z 

Wąsosza i Szczuczyna młodzi rajdowcy wraz z opiekunami wyruszyli wybranymi trasami  by spotkać się 

w budynku filii bibliotecznej w Niećkowo gdzie wspólnie świętowali Dzień Dziecka. Jak co roku w 

„Starym Parku” odbyła się „Palinocka”. W niedzielę 28. lipca w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur w 

muszli koncertowej BCK w Szczuczynie wystąpił białoruski zespół „Kupalinka”; 19. lipca  odbył się trzeci 

z cyklu koncertów „Jak fajnie jest grać kameralnie!”  pod tytułem „Letni Festiwal Dźwięku” podczas 

którego wystąpił duet ad – Libitum, gościnnie wystąpili Ignacy Brzoska (fortepian) oraz Agnieszka 

Kalupa(saksofon). Zaduma, nostalgia, wspomnienia…, taki klimat towarzyszył Koncertowi 

Zaduszkowemu, który odbył się 8. listopada. W BCK wystąpił Sylwester Domański.  

– wystawy 

https://www.facebook.com/pages/Nie%C4%87kowo/740279899435882?__tn__=KH-R&eid=ARDYxoXpCG_2VakjfQoMMwqgAVOApdtUrj-OHlg-tkGdhWxLUbPHrtiYBBtw1iBZVuoSEtMRgh0o92XC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAK47djX5c3ew1SiqpLERb5Ik0LlWm-6McfnrLUz4xp6spw_wGuJu2IsBAx0YEwYOOgcY3zEevtBdrCD6zD6aavd5gU-STyVwU-P8LewsFpRwmSUB6Z1vp3T22g6fKuM1OewUD_18BVt3Tf9zE_E3jk4P45uFj-jVoZHBbj1U5awqFYxiiivIjalFyTSAOw0pQ1y6o5Tpb49qwPvNagkVhXB63wwFZ6sn_H2vFxWv7pkTOFZpAzurkpJZGMyWgej5T0bNNvA1icToZvgSerAkbyh4gggwZ9yOV5kQraj62KVvGj2JR7Cvjn9Jdl9690gdu35rg_C1Rf56txig3ugnvCuA
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W styczniu, wystawa fotografii Krzysztofa Szymańskiego z Białegostoku pt.: „Bezkrwawe Łowy”; w 

lutym, wystawa planszowa „Sybir ich połączył” użyczona przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku; 

od marca do maja, wystawa „Marszałkowi w Hołdzie” w holu wystawienniczym BCK można było 

obejrzeć kilkadziesiąt prac artystów–członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków 

na Białorusi; w czerwcu, wystawa w związku z jubileuszem 70–lecia naszej instytucji; od sierpnia w 

Wypożyczalni dla Dorosłych BCK w Szczuczynie można  było obejrzeć wystawę dotyczącą życia i 

twórczości Stanisława Moniuszki.; w dniu 27. września w BCK odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 

„CZERWONY KRZYŻ”, wernisaż zorganizowano z okazji 100–lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, 

pokazaliśmy zbiory Barbary i Waldemara Niklińskich wzbogacone wystawą czasową pt. ”Czerwony Krzyż 

w Polsce i Kościerzynie. Powołanie organizacji i ich założyciele” z Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie 

oraz wystawą pt. „Stulecie Polskiego Białego Krzyża. Idea pomocy medycznej polskim żołnierzom 

zrodzona w Ameryce” z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Białymstoku. 

– wykłady, spotkania i filmy 

W ramach cyklu „Zawsze Aktywni” w styczniu spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów 

Panem Mariuszem Wojciechowskim; w lutym dwukrotnie z Panią Beatą Klonowską, która opowiadała 

o bioenergoterapii, suplementacji, ziołach i odżywianiu. W ramach cyklu „o matko” w lutym Pani Maria 

Jaworowska wygłosiła bardzo ciekawy wykład na temat rozwoju mowy dziecka. Również w lutym 

gościliśmy w naszej Instytucji pochodzącego ze Szczuczyna Prof. Jacka Wierzchosia. Nasz rodak 25. 

lutego o godz. 10:00 spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Niećkowie, a o godz. 17:00 w siedzibie BCK 

wygłosił wykład pt. „Życie na krawędzi istnienia: pustynne środowiska poliekstremalne na Ziemi i ich 

analogi na Marsie”. W marcu psycholog Anna Sulewska wygłosiła wykład motywujący dla pań. Również 

w marcu spotkanie na temat udzielania pierwszej pomocy przeprowadzili druhowie z OSP Szczuczyn. 

Dnia 19. września odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu „Zawsze Aktywni”, tym razem 

nasze zaproszenie przyjęła adwokat – Pani Dorota Wszeborowska, która poprowadziła zajęcia pt.: 

„Prawo Dla każdego”. Dnia 22. października w BCK odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zawsze 

Aktywni”, naszymi gośćmi byli: Pani Grażyna Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz mł. 

asp. Jacek Smaługa – Dzielnicowy Miasta i Gminy Szczuczyn. „Wirtualnie czy realnie?” to temat, który 

poruszyliśmy na kolejnych zajęciach „Zawsze Aktywnych”, które odbyły się 21. listopada, warsztaty 

poprowadził Andrzej Kosmowski – animator BCK w Szczuczynie. Dnia 17. grudnia odbyło się ostatnie już 

w tym roku spotkanie „Zawsze Aktywnych”, wspólnie przenieśliśmy się w magiczny czas Świąt Bożego 

Narodzenia i stworzyliśmy przepiękne ozdoby świąteczne pod czujnym okiem Marii Skrodzkiej. 

Od lipca wprowadziliśmy cykl „Wieczornych seansów filmowych”. Raz w miesiącu zapraszamy 

zainteresowanych na seans filmowy 

– zajęcia i koła zainteresowań 

Od początku roku dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia w niedawno zorganizowanej sali 

plastycznej.  

Systematycznie odbywają się również zajęcia z robotyki–kodowania. W lutym 2019 r. BCK w Szczuczynie 

(jako jedna z pięciu bibliotek z województwa podlaskiego / w całej Polsce 113 bibliotek) 

zakwalifikowała się do udziału w drugiej edycji projektu „Kodowanie w bibliotece”, który jest częścią 

Programu Rozwoju Bibliotek 2017–2018 realizowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji 

Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą 

w Warszawie. Jako realizator projektu szczuczyńska biblioteka otrzymała sprzęt do nauki 

programowania: tablety, gry edukacyjne, roboty Photon wraz z akcesoriami: matą edukacyjną, 

kompletem fiszek do ćwiczeń na macie oraz Magic Dongle do podłączenia Photona do komputera 

(łączna wartość sprzętu blisko 3000 zł). 

W Szczuczyńskim centrum od lutego działa też Lokalny Klub Kodowania, który  jest wynikiem udziału 

BCK w programie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, który realizowany jest przez jest 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z firmą Microsoft w ramach inicjatywy 

YouthSpark. BCK w Szczuczynie pozyskało pięć robotów Finch o łącznej wartości blisko 1400 zł. 

– wyjazdy, promocja i działalność wydawnicza 
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Na naszym jubileuszu 5. czerwca została publicznie zaprezentowana wydana przez BCK, publikacja 

autorstwa Dyrektora Janusza Siemiona pt.:„Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła 

baroku polskiego w Szczuczynie”. Bogato ilustrowana monografia barokowego szczuczyńskiego 

kompleksu popijarskiego to pierwsza (w całości napisana i opracowana przez nas) tak duża pozycja 

wydana w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy przez naszą instytucję. 

W dniach (7–9) czerwca Dyrektor BCK w Szczuczynie Janusz Siemion brał udział w konferencji naukowo 

– poznawczej pt.:„Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego a rozwój centrum kulturalnego 

na Podlasiu w połowie XVIII wieku”. Konferencja, którą zorganizował „Związek Rodu Kątskich” odbyła 

się w Radzyniu Podlaskim. Dyrektor szczuczyńskiego centrum kultury reprezentując Szczuczyn przybliżył 

uczestnikom konferencji sylwetkę założyciela naszego miasta Podkanclerzego Stanisława Antoniego 

Szczuki, wygłaszając wykład pt.:„Stanisław Antoni Szczuka – Podkanclerzy Litewski, jedna z 

najważniejszych postaci ówczesnej Rzeczypospolitej, »Pan na Radzyniu i Szczuczynie«”.  

W ostatnich dniach (27–30) czerwca, na co dzień współpracująca i występująca pod egidą BCK 

wokalistka Maja Zamojska zaprezentowała się na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 

Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 

We wrześniu Piotr Żebrowski reprezentując BCK startuje w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Wokalnego im. Stanisława Jopka. 

22. listopada, w Centrum „ASTORIA” w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie programów 

prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy realizowanych w 2019 r. W zorganizowanej przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Białymstoku XXVI edycji konkursu „Pracodawca–organizator pracy bezpiecznej”. W 

I kategoria–zakłady pracy do 50 zatrudnionych BCK w Szczuczynie zdobyła wyróżnienie. 

 Łomżyńskie obchody DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w roku obchodów 100–lecia powstania 

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA odbyły się 22 listopada 2019 r. Podziękowania za szczególne 

zaangażowanie na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i wspierania akcji pobierania 

krwi odebrali m. in.: Dariusz Koniecko Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie i Janusz Siemion Dyrektor 

Biblioteki–Centrum Kultury w Szczuczynie. 

W minionym roku powiększyło znacznie swe zasoby działające w BCK, Cyfrowe Archiwum Tradycji 

Lokalnej. Powiększyliśmy równie zbiory Regionalnej Izby Historii i Tradycji m.in. o: warsztat tkacki i 

magiel. 

2. Zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozpowszechnianie idei czytelnictwa. 

Na co dzień bibliotekarze z wypożyczalni dla dorosłych, oddziału dla dzieci, i fili bibliotecznej obsługują 

ruch czytelniczy, uzupełniają księgozbiór (zakupy mat. bibliotecznych) oraz prowadzą jego selekcję. 

Jednak to nie wszystko. 

– działalność informacyjna, edukacyjna i promocja książek oraz czytelnictwa 

Dnia 15. stycznia w BCK odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Najlepszy Czytelnik 2019”; 

w lutym, warsztaty dla dzieci i młodzieży, na podstawie książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza; 

9. lutego w BCK gościliśmy Karolinę Miłkowską – Prorok – aktorkę teatralną, logopedę i wykładowcę 

emisji głosu; 28. lutego w ramach obchodów „Miesiąca Języka Ojczystego” odbył się II Gminny Test 

Znajomości Języka Ojczystego zorganizowany przez PG i BCK w Szczuczynie. W maju BCK w 

porozumieniu z Przychodnią Rejonową w Szczuczynie przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu 

„Książka na receptę. Recepta na sukces”, esencją projektu jest włączenie rekomendacji codziennej 

lektury dziecku do praktyk profilaktyki rozwojowej–wśród całego personelu medycznego otaczającego 

oczekujących i młodych rodziców. BCK podobnie jak setki bibliotek w całej Polsce zadeklarowała swój 

udział w obchodach największego święta czytelniczego, a mianowicie XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom, który w tym roku przebiega pod hasłem „SPORTOWCY CZYTAJĄ DZIECIOM”. 

W czerwcu BCK już po raz drugi przyłącza się do akcji „Święto Wolnych Książek”. We wrześniu BCK po 

raz szósty wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”. Również we wrześniu 

przystąpiliśmy do drugiej edycji projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Dnia 4. października BCK 

przyłączyła się do V ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”.  
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Na przełomie listopada i grudnia w Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci przeprowadzono 

skontrum – kontrolę zbiorów bibliotecznych.  

W szczuczyńskim BCK można korzystać bezpłatnie z systemu „AKADEMIKA”. 

Pozyskaliśmy również dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 

wysokości 5500 zł.  

– spotkania literackie, działalność DKK 

W minionym roku mali czytelnicy systematycznie spotykają się w ramach funkcjonuje w BCK 

Dyskusyjnego Klubu Książki; 17. czerwca w BCK gościliśmy Ewę Karwan–Jastrzębską, autorkę literatury 

dla dzieci i młodzieży, a także scenarzystkę, dziennikarkę radiową i telewizyjną. Spotkanie autorskie 

odbyło się  w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci, który funkcjonuje w BCK w Szczuczynie od 

2 lutego 2018r. 

– działalność wydawnicza 

W czerwcu została publicznie zaprezentowana wydana przez BCK, publikacja autorstwa Dyrektora 

Janusza Siemiona pt.:„Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła baroku polskiego w 

Szczuczynie”. Bogato ilustrowana monografia barokowego szczuczyńskiego kompleksu popijarskiego to 

pierwsza (w całości napisana i opracowana przez nas) tak duża pozycja wydana w nakładzie dwóch 

tysięcy egzemplarzy przez naszą instytucję. 

We wrześniu dyrektor i pracownicy BCK napisali i przygotowali do wydania specjalny numer „ 

Szczuczyńskich wieści” pt.:„Remont Popijarskiego Klasztoru w Szczuczynie” 

Pracownicy BCK biorą czynny udział przy powstawaniu kwartalnika  „Szczuczyńskie wieści”, pisząc 

artykuły. 

– dostęp do internetu 

Każdy chętny może bezpłatnie skorzystać w siedzibie centrum i filii z komputerów i internetu 

szerokopasmowego.  

3. Wychowania, rekreacji i kultury fizycznej. 

– dbanie o kulturę fizyczną, imprezy rekreacyjne 

W styczniu ogłoszono nabór do młodzieżowych drużyn piłkarskich. W lutym turniej tenisa stołowego o 

Puchar Dyrektora BCK. Również w lutym BCK była organizatorem Otwartego Turnieju w Szachach o 

Puchar Burmistrza Szczuczyna, który odbył się w siedzibie centrum. Dnia 3. marca w hali sportowej 

Publicznego Gimnazjum im. St. A. Szczuki w Szczuczynie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn 

Amatorskich o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego. W marcu BCK już po raz drugi 

była organizatorem lokalnej szczuczyńskiej edycji Biegu Tropem Wilczym. Dnia 9. maja z okazji imienin 

założyciela i właściciela Szczuczyna Podkanclerzego St. A. Szczuki BCK zorganizowała IV Otwarty Turniej 

Warcabowy. W dniu 23. maja BCK, Urząd Miejski i Parafia Rzymsko – Katolicka pw. im. NMP w 

Szczuczynie po raz jedenasty byli organizatorami Biegu Papieskiego oraz po raz szósty Otwartego Biegu 

Świętego Jana Pawła II o Puchar Proboszcza szczuczyńskiej parafii. W sierpniu bieg dla młodzieży „W 

hołdzie walczącej Warszawie – Szczuczyn pamięta”. Dnia 8. grudnia na Hali Sportowej w Szczuczynie 

(ul. Nadstawna) rozegrano 2 rundę rozgrywek Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanego przez BCK. Dnia 

14. grudnia na Hali Sportowej (ul. Grunwaldzka 2) odbył się II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o 

Puchar Dyrektora BCK w Szczuczynie. 

- organizowanie czasu wolnego i zadbanie o rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

 BCK w Szczuczynie w okresie ferii zimowych od 21. stycznia do 2. lutego 2019 r. zorganizowała 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Z zimowiska korzystały też dzieci 

m.in. z gminy Wąsosz i dzieci przyjezdne, które spędzały ferie w Szczuczynie. BCK (ul. Łomżyńska 11) i 

Hala Sportowa w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzka oraz filii bibliotecznej w Niećkowie były do 

dyspozycji dzieci i młodzieży w godzinach otwarcia. Chętni mogli wziąć udział w wyjazdach m. in. do 

kina na basen i lodowisko. 

LICZBA UCZESTNIKÓW 

W zajęciach uczestniczyło codziennie od 70 do 80 zainteresowanych. W sumie przez cały okres 

zimowiska z różnych form wypoczynku skorzystało ok. 900 osób. 
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KOSZTY 

Wyjazdów (paliwo) sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szczuczynie – 1022,37 zł. Po stronie BCK w Szczuczynie: materiały pomocnicze (zajęcia 

plastyczne) + artykuły spożywcze – 300 zł. Środki pozyskane od sponsorów: ok. 600 zł. 

 Ubiegłoroczne wakacje dla dzieci i młodzieży, których organizatorem była Biblioteka – Centrum 

Kultury w Szczuczynie (w okresie 01.07.–23.08.) przebiegały pod hasłem „Kulturalnych Wakacji”. 

Występy wokalne, tańce integracyjne, „Kącik dla Malucha”, strefy sportu i aktywności fizycznej, tor 

przeszkód, parkowa gra „Perspektywa lub Wyzwanie”, rajdy gokartami, plenerowe malowanie farbami 

i kredą, Kurtyna Wodna (dzięki OSP Szczuczyn), Mega Szachy – to tylko niektóre zajęcia i atrakcje. W 

okresie wakacji odbył się szereg zajęć plastycznych pod hasłem „Nasze Miasto – Nasza Przestrzeń”, zajęć 

kreatywnych, multimedialnych z wykorzystaniem robotów i Wirtualnej Rzeczywistości. Podczas wakacji 

zorganizowano też szereg wyjazdów rowerowych do świetlic wiejskich na terenie gminy Szczuczyn, 

spotkanie z przedstawicielami Jednostki Strzeleckiej 1011 z Grajewa (pokaz broni, nauka musztry). 

Wakacje edycji 2019 w Szczuczynie to też pierwsze edycje wydarzeń, które z pewnością będą 

kontynuowane m.in. akcja ekologiczna #Trash Challenge Szczuczyn, Turbobieg, biegi „W hołdzie 

powstańczej Warszawie! Szczuczyn pamięta!”, Wielki Dzień Pszczół, Festiwal Kolorów, GRA TERENOWA 

„Chochliki atakują”. BCK była organizatorem wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży  m.in. do 

Ośrodka Rekreacyjno –Wypoczynkowego „Knieja” koło Rajgrodu, do Flisak Parku w Tykocinie, do 

Zjawiskolandii w Reglu koło Ełku. 

Przez cały okres wakacji BCK wspierali studenci, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach 

wiejskich. 

LICZBA UCZESTNIKÓW „KULTURALNYCH WAKACJI”: 

- ok. 1500 osób (dzieci i młodzież), 

- wyjazdy ok. 200 osób (dzieci i młodzież). 

WYDATKI BCK PONIESIONE PODCZAS „KULTURALNYCH WAKACJI”: 

- materiały plastyczne – 300 zł, 

- nagrody w konkursach i turniejach – 200 zł, 

- koszty wyjazdów (koszty wynajmu autobusu) – 1500 zł – ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczuczynie. 

Od lat dla dzieci i młodzieży organizujemy również „Andrzejki” i „Mikołajki” 

Z całej naszej oferty mogą korzystać wszyscy chętni i jest ona bezpłatna. Rodzice dzieci uczestniczących 

w zajęciach w ramach ferii zimowych i wakacji dopłacają tylko do organizowanych wówczas wyjazdów

  W minionym roku pracownicy szczuczyńskiego centrum ogrom pracy włożyli w pisanie projektu. Z 

wielką dumą i radością informujemy, że Biblioteka–Centrum Kultury w Szczuczynie uzyskała dofinansowanie w 

kwocie 40 000 zł na realizację projektu w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2019” 

pt:„Akcja Reaktywacja–ludowe pieśni i przyśpiewki z zapiśnika dziadków”. Projekt realizowany będzie przez 2 

lata (2019 / 2020). Dotacja została rozdzielona na dwie transze po 20 000 zł na każdy rok.  Konkurs składał się z 

dwóch etapów. Pierwszym etapem było przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego gdzie wystartowało 97 

instytucji z całej Polski. Decyzją Komisji Ekspertów do drugiego etapu zakwalifikowało się 65 organizacji (w tym 

gronie szczuczyńska biblioteka) z czego 54 złożyło wniosek z autorskim projektem. 

 Dnia 5. czerwca, Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie świętowała Jubileusz 70 – lecia swojej 

działalności. Uroczystości odbyły się w restauracji „Biesiadna” w Szczuczynie. Część oficjalną uroczystości 

zwieńczył koncert kapeli „Batareja” z Białegostoku,  grającej polską muzyką tradycyjną, m.in. polki, 

mazurki, walczyki z różnych stron Polski. Uroczystości jubileuszowe poprowadziły starsze bibliotekarki BCK 

w Szczuczynie: Anna Akus – Szklarzewska i Anna Wojsław. 

 W okresie sprawozdawczym użyczaliśmy oczywiście bezpłatnie sali konferencyjnej oraz 

pomieszczeń Centrum na: koncerty szkoły muzycznej, zebrania wspólnot mieszkaniowych, koncerty 

przedszkolaków i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 W minionym roku zorganizowaliśmy dziesięć akcji krwiodawstwa w których 228 osób oddało ponad 

102 litrów krwi. Akcje organizowane były w Szczuczynie i w Niećkowie. 
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 Z wygospodarowanych środków na koniec roku sprawozdawczego doposażyliśmy salę 

konferencyjną w profesjonalny, bardzo tam potrzebny sprzęt audio – wizualny. Zakupiono też jeden 

komputer stacjonarny z oprogramowaniem dla animatorów. Zakupiony sprzęt pozwoli uatrakcyjnić  i 

rozszerzyć naszą ofertę. 

 

IV. Statystyka biblioteczna 

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. biblioteka wraz z filią w Niećkowie zwiększyła swój księgozbiór o 869 

książek z których 100 to dary wycenione na kwotę 900 zł, a 769 książek to  zakupy na kwotę 15 565,72 zł.  

W roku sprawozdawczym zarejestrowanych było ogółem 696 czytelników, którzy wypożyczyli 9990 

książek. Zarejestrowano 16 350 odwiedzin w tym 1554 osób skorzystało z Internetu. 

Spisano na ubytki 1572 zaczytanych lub zniszczonych książek. W dniu 31.12.2019 r. stan księgozbioru w 

bibliotece i filii wynosił ogółem 29 563 woluminów. 

 

V. Statystyka ogólna 

W organizowanych przez nas konferencjach, wykładach, spotkaniach, szkoleniach, zajęciach 

edukacyjnych, imprezach i szkoleniach bibliotecznych użytkowników oraz warsztatach, imprezach 

turystycznych i rekreacyjno – sportowych, festynach, koncertach, wystawach, pokazach teatralnych itp. 

ogółem udział wzięło wg danych GUS 30 178 osób. 
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Pomoc społeczna i wsparcie rodzin 

 
W społeczeństwie, które opiera się na zasadach gospodarki rynkowej bardzo ważnym zagadnieniem 

jest funkcjonowanie instytucji, które są nastawione na niesienie pomocy osobom i rodzinom mającym 

problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić samodzielnie. Pomoc w dzisiejszym ujęciu wykracza poza 

dotychczas rozumiane kanony, które kojarzyły się tylko z pomocą materialną. 

Na pomoc społeczną składają się osoby, instytucje i procedury służące rozwiązywaniu problemów 

społecznych. Przezwyciężenie trudności wymaga zorganizowanego, grupowego wysiłku państwa, 

środowiska samorządów lokalnych, instytucji powołanych do pomagania, środowiska lokalnego i rodziny. 

Żadna pojedyncza instytucja nie rozwiąże problemu: ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, chorób, 

niepełnosprawności i uzależnienia. 

Instytucją realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Szczuczyn jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym w 2019 roku zatrudnionych było ogółem 11 pracowników w tym: 

kierownik, główny księgowy, specjalista pracy socjalnej, dwóch starszych pracowników socjalnych, dwóch 

podinspektorów, młodszy opiekun, dwie opiekunki środowiskowe oraz asystent rodziny. 

Podstawowym zadaniem i celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidywanych ustawą o pomocy 

społecznej zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych, praca socjalna, analiza i ocena zjawisk rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto realizacje zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, ustawy „Za Życiem”, dodatków mieszkaniowych, 

pomocy materialnej dla uczniów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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1. Główne powody przyznawanej pomocy oraz zakres realizowanych zadań z pomocy społecznej oraz w 

roku 2019 

W 2019r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ośrodek wydał 387 decyzji 

w sprawie przyznania różnych form pomocy.  

Dominującym powodem przyznawanej pomocy w 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich pozostaje 

ubóstwo i bezrobocie. Inne najczęściej występujące powody udzielania świadczeń to: bezradność w 

sprawach opiekuńczo – wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie. Pomocą objęto 177 rodzin. 

Tabela 1. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według najczęstszych powodów występujących 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie) w 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres realizowanych zadań w ramach świadczeń z pomocy społecznej obejmuje zadania własne gminy i 

zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie udzielał pomocy między innymi w zakresie : 

 udzielania schronienia 

 zapewnienia posiłku 

 dożywiania dzieci  

 usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 sprawienie pogrzebu 

 pracy socjalnej 

 kierowania do domów pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy 

umieszczonych w tych domach 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych i celowych 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 130 388 

Bezdomność 2 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  58 314 

W tym :   

Wielodzietność 

 

55 

 

304 

Bezrobocie 106 285 

Niepełnosprawność 44 126 

Długotrwała choroba 61 185 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego - Ogółem 

 

 

76 

 

317 

w tym: 

– rodziny niepełne 

24 90 

– rodziny wielodzietne 

 

17 93 

   Przemoc w rodzinie 10 34 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
0 0 
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Tabela 2.  Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych gminy w 2019 roku 

L.p. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń Koszty (w zł) 

1 Schronienie 3 650 14 075,22 

2 
Posiłki w szkole - program „Posiłek w 

szkole i w domu” 
269 28 704 110 853,54 

3 
Zasiłek celowy -program „Posiłek w 

szkole i w domu” 
45 X 14 950,00 

4 Usługi opiekuńcze 4 1 615 39 392,01 

5 

Inne zasiłki celowe i w naturze, w 

tym: 
63 x 14 750,00 

zasiłki specjalne celowe 7 10 2 850,00 

6 Praca socjalna 265 x x 

7 
Opłacenie pobytu w domach pomocy 

społeczne 
3 x 73 258,56 

8 Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 21 x 10 604,50 

9 Zasiłek stały: 23 230 126 413,01 

10 Zasiłek okresowy: 92 470 200 937,63 

11 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
8 3 660 97 528,47 

 

W ramach zadań własnych i dofinansowanych z zakresu pomocy społecznej w 2019r. 211 rodzinom 

– 671 osób w tych rodzinach decyzją przyznano świadczenia (bez względu na rodzaj, formę liczbę oraz 

źródło finansowania). Jest to rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą. Natomiast pomocą w 

postaci pracy socjalnej objęto 78 rodzin. 

2. Zadania gminy zlecone do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczuczynie : Świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 500 +, rządowy program Dobry start, 

pomoc materialna dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, dodatki mieszkaniowe itp.  

Na realizację zadań zleconych wydatkowana została kwota 8 291 679,44 zł. (środki pochodzące z budżetu 

państwa) z czego:  

Świadczenia wychowawcze 

W roku 2019 wpłynęło 641 wniosków, wydano 66 decyzji oraz 580 informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego z czego wypłacono 10 548 świadczeń na kwotę 5 245 635,67 zł.  

Świadczenia rodzinne 

Do 31.12.2019 roku zrealizowano 14 141 wszystkich świadczeń, w tym: 12 142 zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1 293 239,77 zł, 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia 

dziecka w kwocie 46 000,00 zł, 1 758 świadczeń opiekuńczych na kwotę 816 957,30 zł. w tym : 1 299 

zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 245 269,10 zł., 300 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 473 948,80 

zł., 71 zasiłków dla opiekunów na kwotę 43 730,70 zł, 88 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 

54 008,70 zł, oraz 194 świadczeń rodzicielskich na kwotę 171 244,10 zł,. Opłacono 199 składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 63 390,52 zł, w tym 53 

składek do KRUS na kwotę 4 900,00 zł, 74 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od specjalnego 

zasiłku opiekuńczego na kwotę 12 510,77 zł. 59 - od zasiłku dla opiekunów na kwotę 9 986,93 zł. Łączna 

kwota zapłaconych składek to 90 788,22 zł. Opłacono 115 składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym 31 

świadczeń za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 416,57 zł, 49 świadczeń od 
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specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 2 720,45 zł oraz 35 świadczeń od zasiłku dla opiekunów na 

kwotę 1 926,96 zł.  

 

PRZYKŁADOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 

pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem lub dojazdem do miejscowości, w której znajduje  się 

szkoła,  

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 

4. świadczenie rodzicielskie. 

Przyznanie prawa do niektórych świadczeń rodzinnych uzależnione jest m.in. od spełnienia 

kryterium dochodowego: 

• kryterium dochodowe – 674 zł, 

• kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. 

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest 

jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi 

1 922 zł. 

Postępowanie w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych jest postępowaniem 

wnioskowanym, co oznacza, że jego wszczęcie następuje na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o 

przyznanie świadczeń rodzinnych składa się osobiście lub drogą elektroniczną w urzędzie gminy lub miasta 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w tutejszym Ośrodku zwykle 

interesanci ubiegają się o przyznanie świadczeń osobiście.  

W sprawach świadczeń rodzinnych kluczową rolę odgrywają dokumenty, które obowiązkowo 

należy dołączyć do wniosku w zależności od rodzaju świadczenia o jakie ubiega się wnioskodawca. W 

szczególności są to zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, orzeczenia o niepełnosprawności bądź o 

stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie bądź oświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły 

dziecka. Część dokumentów Ośrodek pozyskuje drogą elektroniczną lub pisemną, samodzielnie z rejestrów 

m.in. od organów podatkowych lub ministra do spraw finansów publicznych, organów emerytalno- 

rentowych.  
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Ponadto Ośrodek musi zweryfikować wszystkie osoby wymienione we wniosku: 

• w bazie danych PESEL, 

• w Centralnej Bazie Beneficjentów, 

• w systemie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, czy dana osoba posiada uprawnienia do 

świadczeń z opieki zdrowotnej, 

• w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W sytuacji złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku bądź złożenia go bez wymaganych 

dokumentów podmiot realizujący świadczenia rodzinne wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o 

świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania 

wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w 

terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności 

przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec 

wydłużeniu. 

Taki sposób przeprowadzania postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji 

administracyjnej dotyczy większości świadczeń przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Szczuczynie. Ważnym zagadnieniem związanym z wydaną decyzją jest doręczenie decyzji stronom. 

W przypadku powstania nienależnie pobranych świadczeń Ośrodek rozpoczyna procedurę 

prowadzącą do zwrotu tych świadczeń. Należy wyjaśnić, iż świadczenia pobrane nienależnie to takie, które 

zostały wypłacone, mimo iż nie przysługują i przeważnie dotyczą tych świadczeń, w których obowiązuje 

kryterium dochodowe np. z powodu podjęcia zatrudnienia i uzyskania dochodu, co spowodowało 

przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania danego świadczenia, czy też z 

powodu wyjazdu członka rodziny za granicę. 

Jeśli w trakcie trwania okresu świadczeniowego wydarzy się coś, przez co wnioskodawca utraci 

prawo do świadczenia, zostaje ono odebrane. Może to być spowodowane podjęciem pracy i uzyskaniem 

dochodu, zmianą pracodawcy i uzyskaniem wyższego niż dotąd dochodu, jeśli prowadzi do przekroczenia 

progu kryterium dochodowego, a w konsekwencji powoduje utratę prawa do świadczenia. By nie narazić 

się na konieczność zwrotu świadczeń trzeba pamiętać, by zawiadamiać o wszelkich zmianach mających 

wpływ na prawo do świadczenia niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

W sytuacji powzięcia przez Ośrodek informacji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych 

należy wystosować do strony postępowania zawiadomienie w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia, aby strona mogła zapoznać się z aktami sprawy. Po czym wydaje się decyzję 

orzekającą o ustaleniu świadczenia za nienależnie pobrane oraz o zwrocie tego świadczenia. Kwoty 

nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie NA 

rachunek bankowy są one potrącane z bieżąco wypłacanych świadczeń. 
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Fundusz alimentacyjny 

 W 2019r. wypłacono fundusz alimentacyjny w ilości 448 świadczeń na kwotę 142 950,00 zł., z 

czego 387 świadczeń zostało wypłaconych opiekunom osób uprawnionych, a 61 świadczenia wypłacono 

pełnoletnim osobom uprawnionym. 

W ww. okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 34 901,10 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, 

z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 5 776,19 zł. W ramach zaległości z wcześniej 

wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w ww. okresie zwrócono kwotę 714,71 zł. 

Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 

Od 1 stycznia 2017r. Ośrodek realizuje nowe zadanie tj. świadczenie z tytułu urodzenia się żywego 

dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, 

przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.  

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 do tut. ośrodka wpłynął 1 wniosek o ustalenie prawa do 

jednorazowego świadczenia "Za życiem", stąd też wydano 1 decyzji przyznająca ww. świadczenie. 

Karta Dużej Rodziny 

Na realizację ww. programu wydatkowano kwotę 418,88 zł. W roku 2019 wydano 157 Karty Dużej 

Rodziny z tego 105 kart dla rodziców oraz 52 karty dla dzieci.  

Świadczenie Dobry Start 300+ 

Od 01.07.2018r. Ośrodek realizuje nowe zadanie tj. przyznawanie i wyplata świadczenia „Dobry 

Start” w roku 2019r. wpłynęło 452 wnioski o przyznanie świadczenia na 738 dzieci. Wypłacono 735 

świadczenia na kwotę 220 500,00 zł.  

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

W zakresie wspierania rodziny zatrudniony jest asystent rodziny. Asystent wspierał rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą asystenta objęto 8 

rodzin w tym 19 dzieci. Na jego zatrudnienie pozyskano środki w wysokości 18 478,00 zł z Programu 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z budżetu wojewody. Ponadto wydatkowano 

kwotę 89 932,58 zł (50% odpłatności) ze środków własnych gminy na opłatę za pobyt dwojga dzieci z 

terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym ”Radość” w Wasilkowie oraz za pobyt dwojga dzieci w 

zawodowej rodzinie zastępczej niespokrewnionej. 

Przemoc 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2019r.,poz. 1507 

ze zm.), w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie tut. Ośrodek podejmuje działania 

wdrożenia procedury ,,Niebieska Karta”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty, ochrony zdrowia i innych służb pomocowych. W roku 2019 sporządzono 41 formularzy NK – 40 założonych 

przez Policję i 1 przez OPS. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
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zostały utworzone  grupy robocze, które odbyły 41 posiedzeń oraz 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Ponadto obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie. 

Stypendia i zasiłki szkolne 

W roku 2019 wydano 361 decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

(stypendia i zasiłki szkolne) na łączną sumę 168 595,00 zł (w tym z dotacji 151 735,00 zł, środków własnych - 16 

860,00zł).  

Dodatki mieszkaniowe 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W 2019r. na realizację dodatków 

mieszkaniowych wydatkowano kwotę – 51 527,26 zł. Ogółem wydano 52 decyzje.  

 

3. Struktura finansów OPS 

Plan finansowy w roku 2019 wyniósł 9 846 257,00 zł z czego środki własne 712 400,00zł; natomiast 

kwota planowanych dotacji wyniosła 9 133 857,00 zł, z tego wydatkowano ogółem 9 631 623,96 zł (z 

dotacji 8 984 478,61 zł, środki własne 647 145,35 zł.) 

 

 
 

 

Dokonując analizy wydatków pomocy społecznej w gminie Szczuczyn, należy stwierdzić, że 

największy udział w strukturze tych wydatków w 2019r. stanowią świadczenia wychowawcze „500 PLUS”, 

kolejnym znacznym wydatkiem są świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 11% ogółu wydatków poniesionych w 2019r. 
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4. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2019 roku 

 Poniższy wykres przedstawia analizę rzeczowo-finansową  Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Szczuczynie za 2019 rok z podziałem na plan środków własnych  i środków zewnętrznych: zlecone + 

dotacje, oraz wydatek tychże środków. 
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
  

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Gminie Szczuczyn zapewnia  

7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Skupiają one 231 strażaków w jednostkach operacyjno - 

taktycznych mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo 

- gaśniczych. W celu podniesienia kwalifikacji strażacy – ochotnicy uczestniczą  

w szkoleniach, manewrach i kursach. Prawie połowa z nich posiada zaświadczenia ukończenia szkolenia 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki swym kwalifikacjom niejednokrotnie jako pierwsi na miejscu 

zdarzenia udzielają pierwszej pomocy. W 2019r. jednostki OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn 

wyjeżdżały do akcji ratowniczych 115 razy.  

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  należy do zadań Gminy.  

 

W 2019r. ogółem na OSP wydatkowano – 358 403,01 zł 

w tym:  

 z budżetu gminy             - 225 467,92 zł. 

 dotacje                            - 132 935,09 zł. 

Z tego: 

 na działalność 6 terenowych jednostek: Bzury, Bęćkowo, Brzeźno, Danowo, Niećkowo i Niedźwiadna        

-  63 090,43zł.  

 na działalność OSP KSRG w Szczuczynie -    295 312,58 zł. 
 

Potrzeby jednostek z roku na rok stają się coraz większe. Staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków 

finansowych by móc uzupełniać braki w wyposażeniu poszczególnych jednostek.  

            Najważniejsze inwestycje w 2019r. oraz pozyskane dotacje dla jednostek OSP: 

- 114 000,00zł - remont strażnicy OSP w Szczuczynie (dotacje: KSRG- 21 000,00zł oraz Komenda 

Główna PSP 40 000,00zł) 

- 39 896,00zł - zakup sprzętu i umundurowania dla wszystkich jednostek OSP (dotacja MSWiA) 

- 37 884,00 zł - zakup motopompy (15 000,00zł – Urząd Marszałkowski) 

- 15 000,00zł - remont strażnicy OSP w Niedźwiadnej (11 820,00zł – dotacja MSWiA) 

- 15 000,00zł - zakup mebli do strażnicy oraz fantomu (budżet obywatelski) 

- 5 219,09zł - zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia dla OSP w Szczuczynie (środki z 1% 

podatku) 

 

Jednostki OSP z terenu Gminy Szczuczyn co roku aktywnie uczestniczą w zawodach sportowo - 

pożarniczych, w których odnoszą sukcesy: 

 17.06.2019r. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP 

II miejsce – MDP Szczuczyn (dziewczęta) 

 22.09.2019r.  Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

      I miejsce - OSP Brzeźno  

      II  miejsce - OSP Bęćkowo 

      III  miejsce - OSP Bzury 

 06.10.2019r. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

      II miejsce  OSP Bzury 

IV miejsce OSP Brzeźno. 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE. 

 

             Realizacja większości nowych inwestycji przebiega w oparciu o ustalenia obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i 

lokalizacji celu publicznego. Wyjątkiem są inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym ( droga S61 

i gazociąg polska –Litwa), które realizowane są na podstawie tzw. specustaw wg. indywidualnych procedur 

z pominięciem przepisów dot. planowania przestrzennego.  

Na koniec 2019r. dla terenu miasta i gminy obowiązuje łącznie 17 m.p.z.p. (w tym 3 zmiany). Tereny 

pokryte planami obejmują około 309 ha, co stanowi 2,7% powierzchni miasta i gminy. Dla terenów 

wiejskich uchwalono plany o łącznej powierzchni około 143 ha. Na obszarze miasta Szczuczyn 

obowiązujące plany miejscowe mają łączną powierzchnię około 166 ha, co stanowi 12,5% powierzchni 

miasta. 

 

W 2019 r wydano łącznie 31 decyzji o warunkach zabudowy (w tym najwięcej 20 szt. na zabudowę 

zagrodową, 8 na zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, 1 zabudowa usługowa) łącznie obejmujących ok. 

12 ha oraz 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujących ok. 9ha, 

 

W  2019r. na planowanie przestrzenne  wydatkowano łącznie kwotę  65.965,90 zł.   

Najważniejsze wydatki poniesiono na : 

 opracowywanie zmiany studium    II i IV etap                                                   - 11.808,00zł. 

 przygotowanie wtórników geodezyjnych dla potrzeb sprządzania mpzp przy ul. Sportowej i Granicznej                                                                                  

20.000,00zł. 

 opracowanie m.p.z.p. przy ul. Granicznej i Sportowej I etap -                                 18 450,00zł.  

 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 

 celu publicznego                                                                                        – 12.950,90zł.  

 

Rok 2019 był kolejnym rokiem  dużych zmian w  przestrzeni gminy. Od kilku lat  gmina 

Szczuczyn jest wielkim placem budowy. Głównie w związku z realizacją liniowych inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym, przedsiębiorców realizujących swoje zakłady na terenach 

inwestycyjnych przy ul Przemysłowej oraz licznych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i 

społecznej realizowanych przez tutejszą gminę. 

Niewątpliwie największe zmiany w przestrzeni gminy generuje realizacja korytarza transportowego Via 

Baltica Polska -Litwa- Łotwa -Estonia (S61). Inwestycja przebiega przez grunty wsi Obrytki, Koniecki, 

Sokoły, miasto Szczuczyn, Danowo, Lipnik, Guty , Gutki, Bęćkowo i Tarachy. 

W 2019r kontynuowano budowę tzw. II nitki obwodnicy Szczuczyna (Polaqua) oraz rozpoczęto budowę 

odcinka S61 Stawiski - Szczuczyn o długości 18 km. (Budimex). Zakończono przygotowanie 

dokumentacyjne, wystąpiono z wnioskiem o decyzję ZRID i wykonawca (firma PORR) rozpoczął prace 

przygotowawcze do realizacji - odcinka S61 Szczuczyn -Ełk o długości ok. 23km. 

Budowa drogi ekspresowej S61 pociąga za sobą zupełną przebudowę układu komunikacyjnego  

miasta i gminy oraz . Ulice leżące w ciągu byłej drogi krajowej DK 61 utraciły swoją rangę pełniąc obecnie 

funkcję  dróg lokalnych powiatowych lub  gminnych. Zmienia się układ  funkcjonalno-użytkowy dróg w 

mieście i gminie, co pociąga za sobą duże zmiany w zagospodarowanie terenów do nich przylegających. 

Kolejne tereny stają się atrakcyjne i możliwe do wykorzystania w przyszłości pod inwestycje z zakresu 

usług i produkcji.  

Gmina chcąc wykorzystać szansę na rozwój jaka się pojawiła w związku z realizacją nowych połączeń 

komunikacyjnych, uchwałą Rady Miejskiej Nr 70/XII/19 z dnia 30 października 2020r., przyjęła zmianę 

studium dla części terenów miasta Szczuczyn, którą przeznaczyła ponad 200ha gruntów w granicach 

administracyjnych miasta pod nowe budownictwo. Pod funkcje produkcyjne i usługowe przeznaczono 

grunty położone  na zachód od węzła obwodnicy przy ul. Granicznej 22,24 ha oraz przy ul Szczuki 16,8ha 

w rejonie wylotu w kierunku Grajewa, Pod budownictwo mieszkaniowe obszary we wschodniej części 

gruntów miasta Szczuczyn na wschód od ulicy Sportowej. W tym pod zabudowę jednorodzinną (46,5 ha ) 

i jednorodzinną z usługami (25,76ha)- pod budownictwo wielorodzinne (18,23 ha) i wielorodzinne z 

usługami (21,87ha). Mając na uwadze przewidywany rozwój  budownictwa mieszkaniowego w tej części 

miasta zmiana studium przewiduje również wykonanie nowego połączenia komunikacyjnego przez dolinę 

Wissy łączącego ul. Łąkową z ulicą Sportową. 
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Kolejną inwestycją, która wprowadza duże zmiany i ograniczenia w rozwoju przestrzennym gminy jest 

budowa międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia  relacji Polska –Litwa ( 8,4 MPa, DN700). 

Jego budowa ruszyła już w 2020r.. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 03.09.2018r. 

operator gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., wybuduje odcinek gazociągu o długości ok. 

8,7 km, przebiegający przez grunty miasta Szczuczyn i wsi: Świdry Awissa, Niećkowo, Danowo, 

Lipnik, Bzury i Guty. 
 
W 2019 roku na terenach inwestycyjnych Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy 

Szczuczyn, przy ul. Przemysłowej: 

- zakończono budowę zakładu produkcyjnego opakowań papierowych - Torpol – pow. zabudowy -3.766,m2   

- rozpoczęto budowę zakładów przetwórstwa mięsnego Zakrzewscy, 

- pozwolenie na budowę posiada zakład przetwórstwa owoców i warzyw - Malfeed, 

- trwa przygotowanie dokumentacyjne budowy stacji regazyfikacji LNG  zasilającej miasto Szczuczyn w 

sieciowy gaz ziemny. 

 

Staraniem władz gminy Polska Spółka Gazownictwa  rozpoczęła realizację gazyfikacji  miasta Szczuczyn. 

Inwestycja  podzielona jest na dwa zadania : 

 zaprojektowanie i wybudowanie stacji regazyfikacji LNG oraz stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. 

Przemysłowej w Szczuczynie (wykonawca Tech-Gaz s.c., planowany termin wykonania październik 

2020r), 

 zaprojektowanie i wybudowanie  sieci gazowej średniego ciśnienia  na terenie miasta Szczuczyn 

(łącznie ok. 9,5 km)- wykonawca SAN-System Spółka z o.o. 

- I etap: ul. Przemysłowa , Majewskiego Pawełki, Spokojna  Słoneczna - planowany termin 

wybudowania - koniec 2020r. 

- II etap: ul. Łomżyńska, Kościelna, Plac 1000lecia, Senatorska, Sienkiewicza, Nowa 

Wołodyjowskiego, Falkowskiego, Krzywa, Pijarów, Wagi, Pioli, Kr.Marysieńki, Sobieskiego, 

Szpitalna, Kilińskiego, Szczuki – planowany termin wybudowania koniec 2021r..  
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I.  WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE INWESTYCJE GMINNE  ZREALIZOWANE W 2019R. (referat 

KP) 

 remont drogi gminnej nr 104221B Czarnówek - Niedźwiadna  (dł. 329m) w km: 0+260÷0+320, 

0+744÷0+804, 0+994÷1+203, wraz z przepustami drogowymi (3szt.) położonymi w ciągu w/w 

odcinków przedmiotowej drogi (intensywne opady deszczu 20-21.05.2019r.)                                                                 

- 445.799,99zł. 

(w tym dotacja  z budżetu państwa – 336.639zł.) 

 remont dachu budynku mieszkalnego przy Placu 1000-lecia 23  

w Szczuczynie- część zachodnia                                                       - 124.472,99zł. 

 budowa budynku gospodarczego na sprzęt sportowy i zbiornika na ścieki  na działce nr 17/1 we 

wsi Kurki                                                               - 61.269,37zł. 

( w tym środki funduszu sołeckiego 11.725,00 zł.) 

 przystosowanie budynku po zlewni mleka  w Obrytkach  na potrzeby mieszkańców wsi ( środki 

funduszu sołeckiego)                                                         - 29.005,07zł. 

 utwardzenie części działki nr  35 przy bud. gospodarczym  w Dołęgach  (12.068,76zł. +umowa 

dodatkowa: 8.000,00zł.)                                   - 20.068,76zł. 

 
 

Gospodarowanie odpadami. 
Na terenie Gminy Szczuczyn zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Szczuczynie systemem 

odbioru odpadów komunalnych objęto nieruchomości zamieszkałe. Na nieruchomościach 

niezamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne obowiązuje ustalona górna  stawka opłaty za 

pojemnik firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej. W kwietniu 2019  wprowadzono nową 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.  
 

  
Rodzaj 
gospodarstwa 
domowego 

od 1 kwietnia 2019r. 

segregowane zmieszane 

1 -osobowe 17 34 

2 -osobowe 34 68 

3 -osobowe 51 102 

4 -osobowe 68 136 

5 -osobowe 85 170 

6 osobowe i więcej 89 178 

 

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2019 r. ogółem 1519 nieruchomości. 

 

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 718 849,74 zł.  przeznaczone były na 

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których 

wchodzi odbiór i  transport – 284 202,97zł. , zagospodarowanie odpadów- 408 109,85 zł., utrzymanie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)- 24 000,00zł. oraz koszt obsługi administracyjnej i informatycznej 

systemu.  
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W kwocie opłaty w 2019r.  przysługiwało mieszkańcom:  

− odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 razy w miesiącu,  

− odbiór odpadów segregowanych  2 razy w miesiącu,  

− odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy do roku 

- odbiór popiołów w okresie zimowym (październik-kwiecień)  

− możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina musi zapewnić osiągnięcie poziomów odzysku odpadów 

segregowanych oraz  ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych.  

Struktura odebranych odpadów w 2019 kształtowała się w następujący sposób: 
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W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku na Gminę zostanie nałożona przez WIOŚ 

kara finansowa, która w konsekwencji może spowodować wzrost przedmiotowej opłaty. Burmistrz corocznie 

sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada 

Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Nie odnotowano 

przekroczenia w poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięto 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

W 2017 r. w wyniku postępowania zlecono w trybie „in haus” zgodnie z prawem zamówień publicznych 

firmie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 

Szczuczynie zbiórkę i transport do RIPOK odpadów komunalnych z terenu gminy Szczuczyn.  

W 2019 roku została przeprowadzona ponownie procedura wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego 

odpady na rok 2020r. W wyniku postępowania zlecono w trybie „in haus” zgodnie z prawem zamówień 

publicznych, firmie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Szczuczynie zbiórkę i transport do RIPOK odpadów komunalnych z terenu gminy Szczuczyn. 

Odpady z terenu gminy Szczuczyn trafiają do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży gdzie są  

zagospodarowane. 

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie WPK-TBS Sp. z o.o. 

przy ulicy Sienkiewicza 15 w Szczuczynie. Na jego prowadzenie gmina zawarła oddzielną umowę ze spółką. 

Do PSZOK-u można nieodpłatnie przekazywać przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowalne i remontowe, 

odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady segregowane oraz odpady szklane. 
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Działalność gospodarcza: 

 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Szczuczyn  jest 546. 

W tym status „aktywny” posiada 183 podmioty, status „wykreślony” 325 podmiotów, status „zawieszony” 

posiada 36 podmioty. Tylko 1 podmiot gospodarczy prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej.  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, handel i naprawy pojazdów 

samochodowych. 

 
Spółka wodna: 

Na terenie Gminy Szczuczyn działa Gminna Spółka Wodna w Szczuczynie „SZCZUCZYN”, obejmującą 
swoja działalnością 1 170,5 ha zmeliorowanych użytków rolnych (w tym 260,4 zdrenowanych) i 102 km rowów. 
Dzięki dofinansowaniu Gminy Szczuczyn w wysokości  19 998,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
konserwacji urządzeń melioracji będących w zarządzie Gminnej Spółki Wodnej w Szczuczynie, wykonano 
konserwację  6 666 mb rowów melioracyjnych we wsi Czarnowo, Mazewo, Załuski, Czarnówek, Skaje, 
Bęćkowo. 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
             W 2019r. Gmina Szczuczyn realizowała działania w zakresie ochrony poszczególnych 

komponentów środowiska: powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb i powierzchni ziemi, 

przyrody oraz ochrony przed hałasem, głównie poprzez swoje działania administracyjne (wydawane 

zezwolenia i decyzje), opracowanie i realizacje programów z zakresu ochrony środowiska, 

przeprowadzanie kontroli interwencyjnych oraz realizację inwestycji z zakresu gospodarki 

wodnościekowej i drogownictwa. W ubiegłym roku wykonano następujące zadania wpisujące się swoim 

charakterem w działania proekologiczne : remonty i modernizacje dróg, (3,33 km), wymiana nawierzchni 

parkingów i chodników na terenie gminy, rozbudowa sieci wodociągowej (0,53 km) na terenie miasta, 

aktualizacja Ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni na terenie miasta 

Szczuczyn. Zadbano również o zachowanie istniejącej zieleni urządzonej oraz ochronę terenów 

przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania.  

  

Zasoby przyrodnicze Gminy Szczuczyn:  

Na terenie Gminy Szczuczyn występują następujące formy ochrony przyrody:  

 pomniki przyrody,  

 użytek ekologiczny  
Głównym celem ich funkcjonowania jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz 
zachowanie różnorodności biologicznej. 
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Użytek ekologiczny  

Na terenie gminy Szczuczyn położony jest użytek ekologiczny „Doliny Wissy” o powierzchni 11,13 ha, 
utworzony w 2018 r. Celem ochrony użytku ekologicznego „Doliny Wissy” jest zachowanie wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz bioróżnorodności ekosystemów wodno-błotnych ekosystemów wodnobłotnych oraz 
rzadkich i ustępujących gatunków roślin.  

 
 Fot. 1. Lokalizacja użytku ekologicznego „Dolina Wissy” na 
terenie miasta Szczuczyn  
 

 

 

 

 

 

Administracja w ochronie środowiska:  

1. Zezwolenia na usunięcie drzew:  

 Burmistrz Szczuczyna wyraził zgodę na usunięcie 243 szt. drzew (172 szt. drzew z terenu gminy i 74 

szt. drzew z terenu miasta). W ramach wydanych pozwoleń, udzielił zezwolenia Zarządowi Dróg 

Powiatowych w Grajewie na usunięcie 64 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1802 Bęćkowo – 

Szczuczyn w związku z modernizacją przedmiotowej drogi, zobowiązując wnioskodawcę do dokonania w 

jej pasie drogowym nasadzeń zastępczych w ilości 62 drzew liściastych.   

 Burmistrz Szczuczyna uzyskał zezwolenie na usunięcie 24 szt. drzew liściastych oraz 0,4 ha 

zakrzaczenia rosnących w pasie drogowym drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn – Bzury. W ramach 

uzyskanego zezwolenia zobowiązany został do nasadzenia 24 szt. drzew liściastych w pasie drogowym 

przedmiotowej drogi.  

2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

oddziaływać na środowisko.  

W 2019r. Burmistrz Szczuczyna rozpatrzył 9 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w 
tym:    
- 3 wnioski dotyczące inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynków inwentarskich 
– obór wolnostanowiskowych,  
- 1 wniosek dotyczący budowy zakładu do przetwórstwa owoców i warzyw wraz z niezbędną infrastrukturą  na 
terenach inwestycyjnych miasta Szczuczyn, 
- 2 wnioski dotyczące budowy stacji telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą, 
- 1 wniosek dotyczący rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego o pow. 1 750 m2 oraz zakupie linii do 
produkcji opakowań,   
- 1 wniosek dotyczący budowy 9 kurników o obsadzie łącznej 2 664 DJP z infrastrukturą towarzyszącą,  
- 2 wnioski dotyczące budowy stacji regazyfikacji gazu LNG wraz z towarzyszącą infrastrukturą na obszarach 
inwestycyjnych miasta Szczuczyn. 

Wszystkie inwestycje należały do przedsięwzięć z tzw. II grupy – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, oprócz inwestycji polegającej na budowie 9 kurników wraz infrastrukturą towarzyszącą, która zaliczała 
się do grupy I - przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać, dla których sporządzenie raportu 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjnie wymagane.  

W 2019r., z uwagi na rodzaj, skalę i charakter inwestycji, ich usytuowanie, szkodliwe oddziaływania na środowisko 
oraz protesty mieszkańców, Burmistrz Szczuczyna odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji 
dwóch przedsięwzięć: 
- budowy 9 kurników o obsadzie łącznej 2 664 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  
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- budowy drugiej stacji LNG wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenach inwestycyjnych miasta Szczuczyn. 

 

Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 
Gmina Szczuczyn przyjęła uchwałą nr 10/II/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczuczyn na rok 2019, w ramach 

którego:  

 zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku - Schronisko dla 

bezdomnych zwierząt w Radysach Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska. W roku 

ubiegłym koszt utrzymania psów w schronisku wyniósł 60 000,00 zł. 

Na koniec 2019r. w schronisku przebywało 26 psów pochodzących z terenu gminy Szczuczyn. W ciągu 

roku 7 psów zostało adoptowanych, a 1 padł. 

 odławiała bezdomne zwierzęta,  
 realizowała gminną akcję sterylizacji i kastracji psów z terenu Gminy Szczuczyn współfinansowaną w 50% przez 
Burmistrza Szczuczyna. W ubiegłym roku kwota zabezpieczona w budżecie gminy na ten cel wynosiła 3 00,00 zł. W 
ramach dofinansowania wykonano 18 zabiegów sterylizacji i 8 zabiegów kastracji psów, których koszt wyniósł 
1 910,00 zł. 

 wskazała gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które straciły 

swoich właścicieli lub zostały im odebrane - gospodarstwo rolne należące do Zespołu Szkół w Niećkowie,    

 zapewniała całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na wypadek następstw 

zdarzeń drogowych - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Jankiewicz, ul. Pawełki 7A, 19-230 

Szczuczyn),  
 
Kontrole interwencyjne przeprowadzone w 2019 r.  
 - kontrola Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach w zakresie merytorycznego wykonywania zadania, 
- kontrola warunków bytowania i utrzymania zwierzęcia domowego (psa) na terenie posesji w Niećkowie,  
- kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie posesji w Milewie,   
- kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie posesji w Niedźwiadnej. 
 
Program usuwania wyrobów azbestowych w gminie Szczuczyn 
W 2019 r. Gmina Szczuczyn zaktualizowała Program usuwania azbestu na terenie gminy Szczuczyn, przeprowadziła 
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz uzupełniła i zaktualizowała Bazę Azbestową. Całkowity koszt 
wykonanych zadań wyniósł 18 700 zł, z czego 4 400,00 zł stanowiło koszt własny Gminy, a pozostałą kwotę w 
wysokości 14 300,00 zł pozyskano w formie dofinansowania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.  
Rada Miejska w Szczuczynie uchwałą nr 81/XV/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.  zatwierdziła „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla gminy Szczuczyn na lata 2019-2032.” W ramach Programu mieszkańcy mogą 
liczyć na kompleksową, bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych na terenie całej gminy, transportu tych 
materiałów na specjalnie wyznaczone miejsce oraz ich utylizację. 
 
Inne działania: 

 Na bieżąco prowadzona jest sprawozdawczość dla GUS i innych organów dla których wymagane jest 
sporządzanie sprawozdań. 

 Na bieżąco udzielane są odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

 Na bieżąco wydawane są zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
DROGOWNICTWO 

 
        Gmina Szczuczyn ma w bieżącym utrzymaniu około 138 km dróg gminnych, w tym 14,63km w 

granicach miasta oraz 123,37 km w obrębie29 sołectw. Na terenie miasta posiadamy 5,32 km dróg 

asfaltowych, 1,74 km dróg z kostki a 7,02 km to drogi gruntowe. Na terenach wiejskich jesteśmy zarządcą 

28,59 km dróg asfaltowych, 0,20 km dróg z kostki i 93,39 km to drogi gruntowe ( 0,408 km drogi brukowe).   

Kolejne inwestycje gminy w zakresie dróg to zwiększenie ilości ulic o nawierzchni utwardzonej, 

chodników oraz ulicznych trawników co pociąga za sobą  systematyczny wzrost wydatków na usługi ich 

utrzymania  
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W 2019r. na podstawie zawartych umów Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Szczuczynie wykonywało  na rzecz gminy usługi:  

 zimowe utrzymanie  ulic, dróg i chodników (przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości 

nawierzchni dróg i chodników, odśnieżanie ulic miejskich i chodników w ciągu 12 godzin od 

opadów, odśnieżenie dróg gminnych)                                        - 70.000,00 zł 

(2018 - 64.000,00 zł.   ) 

 oczyszczanie ulic , placów i parków  miejskich (bieżące prace na jezdniach oraz poboczach dróg 

gminnych)                                                                              - 55.000,00 zł.  

(2018- 50.000,00 zł) 

 utrzymanie zieleni miejskiej                                                                  - 35.000,00 zł. 

 (2018-30 tys. zł.)                                              

 

Ponadto w 2019 roku zostały zrealizowane następujące wydatki: 

1) Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej lub gruntowej –   53.774,46 zł. 

2) Remont masą bitumiczną dróg asfaltowych–  8.199,91 zł.   

3) Zakup znaków drogowych –     3.806,04   zł. 

4) Profilowanie dróg równiarką –    10.799,88 zł.   

W 2019 roku zostało wydanych 27 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego. 

 

2.  WODOCIĄGI, OCZYSZCZALNIA I KANALIZACJA 
        Na terenie miasta i gminy Szczuczyn znajduje się 83,81 km wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę (miasto -13,8 km, gmina 70,01 km) które są  funkcjonują w oparciu o  trzy niezależne ujęcia wód 

podziemnych: 

 ujęcie w Szczuczynie składające się z dwóch czynnych studni na działce o nr geod. 969/34, 2 

 ujęcie w Wólce, dwie czynne studnie na działce o nr geod. 101/5,   

 ujęcie w Niedźwiadnej, dwie czynne studnie na działce o nr geod. 101/2. 

 

Obecnie sieć kanalizacyjna na terenie aglomeracji (miasta) Szczuczyn ma długość  ogółem 8,7 km (w tym 

sieci  grawitacyjnej 6,3 km). Na jej potrzeby pracuje 7 przepompowni ścieków. 

W Szczuczynie  funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ECOLO-CHIEF o 

projektowej przepustowości  500m 3 /d. i max przepustowości 630m3 /d., która posiada możliwość przyjęcia 

ścieków z całej aglomeracji Szczuczyn. 

Zarządcą w/w obiektów jest WPK – TBS Spółka z o.o. w Szczuczynie.  

 

   2. OŚWIETLENIE ULICZNE  
Na oświetlenie uliczne w 2019r wydatkowano  

-dostawa energii elektrycznej                 -  122 844,26 zł.  

- bieżąca konserwacja oświetlenia          -  18.882,73 zł.    

 

Dostawcą energii elektrycznej do 31.12.2019r. była Energa Obrót S.A. wyłoniona we wspólnym  przetargu 

z miastem Grajewo i innymi gminami. Cena za1 kWh wynosiła 0,23 zł. 

W końcówce ubiegłego roku Gmina Szczuczyn przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. Niestety w związku z 

dużym ryzykiem wzrostu cen energii w kolejnych latach w przetargu nie wpłynęła żadna oferta . 

W związku z powyższym gmina podpisała umowę na dostawę energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego i 

zaopatrzenia obiektów gminnych (łącznie 77 punktów poboru) na kolejny rok z firmą VEOLIA Energia 

Polska S.A., która  zaoferowała najkorzystniejszą cenę 0,42 zł za 1 kWh. 

Tak duże podwyżki cen energii nie generują proporcjonalego wzrostu kosztów oświetlenia ponieważ w 

2018 r gmina przeprowadziła w mieście modernizację oświetlenia na ledowe. Zamontowano 413 opraw 

oświetleniowych i 50 źródeł światła parkowych. Na majątku gminy łącznie pozostaje  859 szt. opraw 

oświetleniowych i 38szt opraw parkowych. 
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Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, przejść dla 

pieszych itp., prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELEKTROMET”  z Białej 

Piskiej. 

 

3. PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE.      
Na terenie miasta Szczuczyn posiadamy trzy place zabaw: 

- w parku przy ul. Senatorskiej,  

- na osiedlu Pawełki przy ulicy Słonecznej  

- przy ulicy Sienkiewicza 

oraz trzy siłownie zewnętrzne : 

- w parku przy ulicy Senatorskiej, 

- przy hali sportowej na ul. Nadstawnej, 

- przy hali sportowej na  ul. Grunwaldzkiej 2. 

 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 10 placów zabaw w miejscowościach: Bęćkowo, Brzeźno, Bzury, 

Chojnowo, Czarnówek, Czarnowo, Kurki, Mazewo, Skaje, Zacieczki oraz  2 boiska w Dołęgach i Bzurach.  

W roku 2019  na bieżące konserwacje i remonty placów zabaw na terenie miasta i gminy Szczuczyn  łącznie 

wydatkowano  6.000,00 zł. 

 

4.OBIEKTY GMINNE 
      Obecnie na terenie gminy Szczuczyn mamy wybudowane i wyremontowane świetlice  i budynki 

gospodarcze w następujących miejscowościach : Bęćkowo, Bzury, Brzeźno, Danowo, Dołęgi, Czarnowo, 

Jambrzyki, Niedźwieckie, Niećkowo, Skaje i Świdry Awissa. 

Remonty świetlic wiejskich: 

1.  Remont pomieszczeń świetlicy w Niedźwiadnej: 3.400,00 zł. 

2. Remont świetlicy wiejskiej w Bęćkowie: 4.800,00 zł. 

3. Remont ogrodzenia w Danowie fundusz sołecki: 10.536,00 zł. i wkład własny Urzędu Miejskiego: 

10.664,00 zł. 

Koszt dostawy i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb świetlic wiejskich i budynków gospodarczych na 

terenie gminy Szczuczyn wyniósł w 2019 roku – 24.608,04zł. 

 

5. FUNDUSZ SOŁECKI 
                   W roku 2019 sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego miały do dyspozycji środki finansowe 

w wysokości 359.023,87zł. Zadania sołeckie, zgodnie ze złożonymi wnioskami 29 sołectw, zrealizowano 

na kwotę 357.434,83 zł. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy sołectw mogą 

przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcia te muszą dotyczyć zadań na obszarze 

sołectwa i spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców sołectwa, należeć do zadań 

własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. W następnym roku Gmina uzyska 26% zwrot 

z budżetu  państwa wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego za 2019 – będzie stanowić 

kwotę ok. 93.662zł. 

Najważniejsze zadania z F.S. zrealizowane w 2019 r.: 

 wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Czarnowie, 

 przystosowanie budynku po zlewni mleka w Obrytkach dla potrzeb mieszkańców wsi- I etap,  

 kontynuacja budowy budynku gospodarczego w Kurkach, 

 remont świetlic w Skajach i Niedźwiadnej, 

 zakup altany  na plac  przy świetlicy w  Bęćkowie,  

 remont chodnika w Jambrzykach, 

 utwardzenie placu parkingowego w Dołęgach, 

 wyposażenie świetlic we wsiach Niećkowo, Brzeżno, Świdry Awissa, Czarnowo, 

 remonty dróg żwirowych w Czarnówku, Milewie, Sokołach i Tarachach, 

 budowa lub remont ogrodzeń placów gminnych w Danowie,  Wólce i Bzurach,  

 zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych do wsi Mazewo, Wólka, Zacieczki.  
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Własność i inne prawa majątkowe. 
 

1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn. 
 
Na koniec miesiąca grudnia 2019 roku stan Gmina i Miasto Szczuczyn jest 

właścicielem 262,8468 ha gruntów. 
 

W ujęciu czysto arytmetycznym, w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku 
powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 4,3269 ha, z czego największym obszarowo 
„ubytkiem” było przekształcenie działek o pow. 4,3269 ha będących dotychczas w 
użytkowaniu wieczystym w prawo własności na mocy obowiązującej ustawy. 
  

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu 
może liczyć na dochody ze sprzedaży działek. Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży 
wolnych (samodzielnych) działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe 
jest natomiast wydzielenie dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, 
na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.  

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich 
wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy, co pozwala na osiągnięcie pewnych 
dochodów do budżetu, jednakże w wielu wypadkach są to czynności długotrwałe        i 
stosunkowo kosztowne, z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy 
też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia.  
        Ponadto, trwają postępowania administracyjne zmierzające do przejęcia na majątek 
gminy części działek rolnych na poszerzenie pasa drogowego działki drogi gminnej ul. 
Jakuba Falkowskiego, w rejonie dawnego wysypiska odpadów komunalnych, do drogi 
krajowej Nr 61.  

 
2. Lokale mieszkalne. 

Większość mieszkaniowego zasobu gminy stanowią budynki, których wiek sięga 
znacznie powyżej 90 lat. Zasób ten charakteryzuje się znacznym stopniem dekapitalizacji. 
Ze względu na wiek budynków oraz brak od wielu lat dostatecznej ilości środków 
finansowych na ich bieżącą konserwację, zasoby mieszkaniowe wymagają 
przeprowadzenia znacznych remontów. Dotyczy to głównie wymiany pokryć dachowych 
wraz z obróbkami blacharskimi, wymiany instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i 
wodociągowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zdecydowana większość budynków 
wymaga działań termomodernizacyjnych. Powszechną wadą budynków, zwłaszcza tych 
wzniesionych przed 1945 r., jest wadliwa izolacja pozioma i pionowa ścian 
fundamentowych lub jej całkowity brak.  
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Obecnie 4 spośród 8 budynków stanowiących w całości własność gminy wymaga 

przeprowadzenia remontu kapitalnego. 

Strukturę wiekową zasobu stanowiącego własność lub współwłasność gminy, w/g na 

dzień 31 grudnia 2019 roku, przedstawia poniższa tabela. 

 

Wiek budynków 
Ilość budynków        

w szt. 

W tym 100%   

gminy 

W tym budynki 

wspólnot mieszk. 

 do 1945 r. 17 3 0 

od 1945 – 1960 r. 4 1 0 

od 1960 r. 16 4 4 

 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest 

właścicielem 102 lokali mieszkalnych mieszczących się 37 budynkach mieszkalnych, z 
czego: 
- 87 lokali mieszczących się w 30 budynkach znajduje się w administracji WPK-TBS Spółka z 
o.o.  w Szczuczynie, 
 
- 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku przy Szkole Podstawowej                              w 
Niedźwiadnej, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, 
 
- 3 lokale mieszkalne, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, z czego: 2 lokale mieszczące 

się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Niećkowie, 1 lokal          w budynku przy ul. 
Szpitalnej 14 w Szczuczynie, 

 
- 7 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach funkcjonujących 4 wspólnot 
mieszkaniowych. 
 
Dodatkowo, gmina jest właścicielem 22 budynków gospodarczych (boksów). 
 

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i Wspólnoty 
Mieszkaniowe poniesiono w roku 2019 wydatki w kwocie 86.555,76 zł. Ponadto, zgodnie z 
zawartą umową z WPK-TBS Spółka z o.o. Gmina Szczuczyn, począwszy od 1 października 
2019 r., pokrywa deficyt kosztów dostawy energii cieplnej dostarczanej z kotłowni 
zarządzanych przez spółkę. W roku 2019 deficyt ten stanowił kwotę 11.915,76 złotych. 

 
W roku 2019 z mieszkaniowego zasobu gminy ubyło dwa lokale mieszkalne, które 

zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.  

Należy stwierdzić, że w ostatnich latach statystycznie sprzedaż lokali mieszkalnych 
stale maleje pomimo zwiększenia przez radę gminy wysokości bonifikaty stosowanej przy 
ich sprzedaży do 80%, a w indywidualnych przypadkach nawet większej, co spowodowane 
jest głównie niezbyt wysokim ich stanem technicznym a także sytuacją finansową ich 
najemców. 
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3. Spółki komunalne.  
 

Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego 
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza 15. Kapitał 
zakładowy spółki wynosi 309.000,00 złotych i dzieli się na 618 udziałów po 500 złotych 
każdy. 
 

Głównym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy 
polegających na świadczeniu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty,                      a w 
szczególności w zakresie: 

 gospodarki nieruchomościami, 

 utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i placów, 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania                              i 
oczyszczania ścieków komunalnych,  

 utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

 wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 zaopatrzenia w energię cieplną, 

 gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

 targowisk i hal targowych, 

 zieleni gminnej i zadrzewień. 
 

Przedmiotem działalności TBS jest: 

 budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, 

 nabywanie budynków mieszkalnych, 

 sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, 

 przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na 
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadzie najmu, 

 wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach TBS, 

 sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami 
mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności,     z tym,  
że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być 
większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych, 

 prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem 
mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. 

 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 
 

 wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych, 

 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

 zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

 zbieranie odpadów niebezpiecznych, 
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 obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 

 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

 demontaż wyrobów zużytych, 

 odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami, 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych, 

 roboty związane z budową dróg i autostrad, 

 roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych, 

 rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

 przygotowanie terenu pod budowę, 

 wykonywanie instalacji elektrycznych, 

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych                           i 

klimatyzacyjnych, 

 wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

 tynkowanie, 

 zakładanie stolarki budowlanej, 

 posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian, 

 malowanie i szklenie, 

 wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 

 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami     i 

targowiskami, 

 pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

 transport drogowy towarów, 

 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

 działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 

 niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 pozostałe sprzątanie, 

 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. 
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4. Majątek Gminy Szczuczyn  
 

Biorąc pod uwagę rozliczenie czysto kwotowe, w roku 2019 majątek Gminy 
Szczuczyn zwiększył się o kwotę 6.004.173,95 złotych. Szczegółowo, zmiany obrazują zapisy 
poniższej tabeli. 

 
Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2019  
roku     
     
stan na 31.12.2018 - 70.912.920,68     
stan na 31.12.2019 - 76.917.094,63     
     
     
z mienia Urzędu ubyło:     
     
Autobus Mercedez Benz sprzedaż 76 759,27   
Renault Kango likwidacja 13 898,18   
Motocykl KTM sprzedaż 18 503,82   
Aparaty podstawowe OSP likwidacja 9 223,40   
grunty sprzedaż 190 042,90   
    308 427,57   
 
     
     
zwiększenia na koncie 011 w 2019 roku     
     
budynek gospodarczy Dołęgi budowa 20 068,76   

Centrum Produktu Lokalnego budowa 
1 876 

737,86   
świetlica Swidry Awissa budowa 238 937,43   
rozdzielcza sieć wod. ul. Senatorska budowa 53 045,50   
tablica upamiętniająca ul. Kościelna budowa 35 000,00   
altana drewniana Bęćkowo budowa 10 999,00   
zagospodarowanie Ruin Szczuki renowacja 181 610,96   
ogrodzenie ul. Strażacka i Nowa budowa 15 000,00   
Otwarte Strefy Aktywności Brzeźno, Dołęgi, 
Chojnowo, Bzury, Niedzwiadna budowa 233 775,21   
ogrodzenie działki Rakowo budowa 12 000,00   
plac zabaw Czarnowo budowa 19 925,00   
utwardzenie wokół hali ul.Grunwaldzka budowa 105 650,02   
oświetlenie uliczne modernizacja 946 374,48   
ciągnik jednoosiowy zakup 27 060,00   
zamiatarka z pojemnikiem zakup 11 070,00   
motopompa zakup 37 884,00   
system klimatyzacji zakup i montaż 156 775,80   
kserokopiarka Minolta zakup 12 054,00   
ozdoba iluminacyjna zakup 14 000,00   
grunty zakup 94 009,10   
rów odwadniający,przebudowa drogi 
Niedzwiedzkie-Niećkowo, Dołęgi, ciąg pieszo 
jezdniowy Pawełki,    

2 210 
624,40   

  

6 312 
601,52   
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W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych 

decyzji administracyjnych, majątek Gminy i Miasta Szczuczyn zmniejszył się o: 
 
- 2 lokale mieszkalne, o łącznej pow. użytkowej 91,82 m2, zbyte na rzecz ich najemców, 
- 11 działek gruntów rolnych o łącznej pow. 0,6814 ha, położone w Szczuczynie w rejonie 
ul. Falkowskiego, sprzedane w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działek 
siedliskowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na poprawę warunków ich 
zagospodarowania,  
- udział ½ części w działce wjazdu o pow. 0,0041 ha, położonej przy ul. Szpitalnej w 
Szczuczynie. 
 
W procedurze sprzedaży znajdują się obecnie 2 lokale mieszkalne, położone  w budynku 
mieszkalnym ul. Kilińskiego 43, przeznaczone do zbycia na rzecz ich głównych najemców. 
 

Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w roku 2019 roku stanowią 
kwotę  100.452,61 złotych, które pochodzą w całości ze sprzedaży nieruchomości (lokale + 
grunty). 

W związku z wejściem w życie, od 1 stycznia 2019 roku, przepisów Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wydano blisko 1.200 egzemplarzy 
zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w stosunku do 42 nieruchomości. 

Prowadzona regularnie kontrola wpływów opłat za użytkowanie wieczyste pozwala 
zdecydowanie zredukować zadłużenie zaległych opłat z tego tytułu, głównie po stronie 
osób fizycznych. Pozostałe zaległości należące do jednej ze spółek zostały już wcześniej 
odpisane w roku 2018, w związku z sądowym zakończeniem procesu likwidacji spółki.  

Dodatkowo należy zauważyć, iż gminny zasób nieruchomości powiększył się w 2019 
roku o 0,9372 ha, zgodnie z przeznaczeniem wyżej opisanym, z czego na szczególną uwagę 
zasługuje pozyskanie w negocjacjach z osobami prywatnymi działki rolnej z 
przeznaczeniem na cele publiczne związane z wykonaniem kanału tłocznego kanalizacji 
sanitarnej z ul. Sportowej, z wcinką do istniejącej kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowej oraz 
wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z ujściem do rzeki Wissy i w konsekwencji 
budowę drogi publicznej łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową. 
 Ponadto należy stwierdzić, że gmina czerpie stałe pożytki z tytułu gospodarowania 
mieniem gminnym, co pozwoliło w roku 2019 osiągnąć dochód (bez odsetek) w wysokości 
337.726,12 złotych, w tym z tytułu dzierżaw i najmu 164.931,57 złotych, z tytułu tzw. opłat 
przekształceniowych w wysokości 21.112,69 złotych oraz za użytkowanie wieczyste w 
kwocie 32.260,26 złotych a także za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej i dzierżawę przystanków w kwocie 119.421,60 złotych.  

Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2019 uzyskano łączne wpływy do 
budżetu gminy w wysokości 438.178,73 złotych.                                                       
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REFERAT ROZWOJU I INWESTYCJI 
 

1. Motto Referatu  

„Czy praca urzędnika może być powołaniem? Nie tylko może, ale powinna. Jej istotą jest bowiem służba. 
– By urzędnik dobrze pracował, nie wystarczy, że będzie stosował się do przepisów prawnych, ale powinien 
wierzyć w sens tego, co robi. Jeśli ktoś będzie działał niezgodnie ze swoim sumieniem, to praca nie da mu 
radości, co szybko doprowadzi do wypalenia zawodowego” –  ks. prof. Krzysztof Kietliński. 
 

2. Charakterystyka Referatu  

Referat Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie powstał w 2011r. po przeprowadzaniu 
reorganizacji struktury Urzędu Miejskiego. W skład Referatu wchodzą trzy osoby.  

 
3. Skład osobowy Referatu 

 
 
 
 
 

Waldemar Filipkowski - Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji 
Wykształcenie wyższe, inżynieria i ochrona środowiska. Staż pracy 26 lat. Staż 
pracy w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 18 lat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogusław Ramotowski – Inspektor w Referacie Rozwoju i Inwestycji  
Wykształcenie wyższe, administracja. Staż pracy 15 lat. Staż pracy w Urzędzie 
Miejskim w Szczuczynie 15 lat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Joanna Kurzątkowska – Referent w Referacie Rozwoju i Inwestycji  
Wykształcenie wyższe, budownictwo. Staż pracy 3 lata. Staż pracy w Urzędzie 
Miejskim w Szczuczynie 3 lata.  
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Inwestycje realizowane przez Referat Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie 
 

1. Budowa targowiska miejskiego  

  Od marca 2018r. Gmina realizowała istotny dla społeczności lokalnej oraz ponadlokalnej projekt polegający 
na budowie targu miejskiego z handlem produktem lokalnym. W miejscu tym rolnicy, wytwórcy lokalnych 
produktów mogą w godnych warunkach prowadzić sprzedaż swoich produktów, zaś kupujący w jednym miejscu 
zaopatrzą się w pełnowartościowe produkty, w tym również ekologiczne. Dąży się, aby targ był udostępniony 
zarówno dla sprzedających jak i kupujących 7 dni w tygodniu. W ramach zadania powstał budynek handlowy, wiaty 
handlowe, kioski oraz obszerny parking. Cały obiekt  dzięki instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku, jak 
i oświetleniu zewnętrznemu uzbrojonemu w indywidualne panele z akumulatorami jest oszczędny energetycznie. 
Na ten cel Gmina pozyskała działkę oraz maksymalne dofinansowanie w kwocie 991 299,00 zł. Zadanie zostało 
zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, oraz złożono wniosek o refundację kosztów inwestycji. 
Przeprowadzona została kontrola przez UMWP z wynikiem pozytywnym. Zadanie zakończone i rozliczone 
pozytywnie. Obiekt obecnie funkcjonuje i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 
 

2. Wymiana opraw oświetlania ulicznego 

W celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszeniu kosztów za energię elektryczną zużytą na potrzeby 
oświetlenia ulic i placów została przeprowadzona wymiana przestarzałych energochłonnych opraw sodowych na 
nowoczesne w pełni sterowalne oprawy LED-owe. W projekcie na który Gmina Szczuczyn pozyskała dofinansowanie 
w kwocie 711 710,95  tyś. dokonano wymiany 463 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz inteligentnym 
systemem sterowania i monitoringu oświetleniem. Dodatkowo w celu monitoringu stanu powietrza w mieście 
Szczuczyn zakupiona została stacja pomiarów zanieczyszczeń powietrza z systemem powiadamiania mieszkańców. 
Wyniki badań powietrza w mieście można na bieżąco śledzić na zawieszonym na budynku Urzędu Miejskiego 
ekranie LED.  Roboty zakończono i wystąpiono z wnioskiem o wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania do UMWP. 
Zadanie zakończone i rozliczone pozytywnie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 938 450,00 zł.  

 
3. Budowa świetlicy wiejskie we wsi Świdry Awissa  

W ramach realizacji zadania została wybudowana świetlica wiejska, pełniąca funkcję rekreacyjno- społeczno -
kulturalną. Świetlica w Świdrach Awissa pełni rolę miejsca spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Celem była budowa miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz miejsca gdzie mogą się edukować oraz 
integrować. Roboty budowlane wykonywała lokalna firma Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ze Szczuczyna. Na cel budowy świetlicy Gmina pozyskała środki 
finansowe z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 187 210,50 zł. z czego 
dofinasowanie wyniosło 112 602,00 zł. Zadanie zostało zakończone, przeprowadzona przez UMWP kontrola obiektu 
zakończyła się wynikiem pozytywnym. Obiekt obecnie funkcjonuje. W najbliższym czasie planuje się utwardzenie 
parkingu kostką brukową oraz montaż dwóch zestawów zabawowych dla najmłodszych w sąsiedztwie obiektu.     

 
4. Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn 

  W dniu 25 lipca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. 
Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja polegała na zabezpieczeniu i odsłonięciu zabytkowych 
fundamentów Pałacu Szczuków, założycieli i właścicieli Szczuczyna oraz udostępnieniu ich do zwiedzania 
mieszkańcom miasta, a w szczególności zwiedzającym turystom. 
    W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane: 
• rozbiórkę istniejącego zniszczonego ogrodzenia z płyt ażurowych  
• odsłonięciu fundamentów pałacu poprzez usunięcie ziemi i zabezpieczenie ruin,  
• wykonanie ogrodzenia od strony drogi (działka nr 971/4) w postaci ogrodzenia gabionowego, w pozostałej 
części panelowego, montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy, tablic informacyjnych,  
• wykonanie chodników  z kostki betonowej dla zwiedzających wokół zabytku, oraz parkingu, 
•  formowanie zieleni (zasiew trawników, obsadzenie krzewami ozdobnymi), 
    Głównym celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz nadanie nowych funkcji edukacyjno – 
turystycznych zabytkowemu obiektowi budowlanemu. Działanie to również utworzenie nowej atrakcji turystycznej 
regionu, która zostanie oznaczona na regionalnych szlakach turystycznych. Na to działanie Gmina trzykrotnie 
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składała wniosek z działania poświęconego restauracji zabytków  lecz trzykrotnie bez pozytywnego rozpatrzenia. Po 
uruchomieniu naboru wniosków przez UMWP postanowiono po raz czwarty spróbować złożyć dokumentację 
aplikacyjną i uzyskać dofinansowanie. Tym razem udało się pozyskać dofinasowanie w kwocie 201 659,23 zł.  przy 
całkowitych kosztach zadania 367 127,54 zł. Roboty wykonywała nasza spółka Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym. Zadanie zakończono w 
terminie umownym, złożono wniosek o refundację kosztów do UMWP. Przeprowadzona przez UMWP kontrola 
obiektu zakończyła się wynikiem pozytywnym.  
 

5. Otwarta Strefa Aktywności 

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naborem wniosków w ramach Programu małej 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Edycja 
2019. na budowę siłowni plenerowych Gmina Szczuczyn przygotowała dokumentację techniczną i złożyła wniosek 
na budowę pięciu obiektów siłowni plenerowych (4 warianty podstawowe i 1 wariant rozszerzony). W wyniku 
naboru Gmina Szczuczyn otrzymała jedno z największych w powiecie grajewskim dofinansowań na wszystkie 
obiekty określone we wniosku. W ramach zadania na działkach gminnych w miejscowościach: Chojnowo, Brzeźno, 
Bzury, Dołęgi i Niedźwiadna powstały nowoczesne, dobrze wyposażone terenowe obiekty sportowe.   Celem 
programu była budowa ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych, które stały się miejscem pierwszej 
aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które w sposób znaczący podnoszą estetykę 
przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 
299 900,00 zł. gdzie wysokość dofinansowania wyniosła 117 502,60 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w całości.  

 
6. Budowa Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 

560/2 położonych przy ul. Sportowej 

Z początkiem roku 2019 Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę zadania Budowa 
Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy 
ul. Sportowej. Wykonano szereg prac ziemnych związane z fundamentowaniem obiektów kubaturowych, oraz 
zagospodarowanie terenu. W trakcie prowadzenia prac wystąpiły zjawiska atmosferyczne, które spowodowały i 
ujawniły podtapianie terenu obiektu. Stąd też podjęto decyzję o przeprojektowaniu rzędnych posadowienia całego 
obiektu Centrum w celu wyeliminowania lokalnych podtopień podczas ulewnych deszczy. Opracowano projekt 
zamienny, uzyskano zamienne pozwolenie na budowę i wznowiono prowadzenie robót. Obecnie wykonano 
budynek administracyjny stan zamknięty, wykonano fundamenty i słupy pod widownie, oraz rozpoczęto prace na 
płycie głównej terenów zielonych. Zaawansowanie robót wynosi około 45%. Całkowita wartość zadania wynosi 
8 552 038,39 zł. 

 
7. Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Lipnik 

i Guty, gm. Szczuczyn. 

Gmina Szczuczyn ogłosiła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie dwóch świetlic wiejskich w m. Guty i Lipnik. Jednocześnie przystąpiono do 
ogłoszonego przez UMWP programu w celu uzyskania dofinansowania do budowy jednej ze świetlic. Podpisano 
umowę z Wykonawcą inwestycji jednocześnie złożono wniosek o dofinansowanie. Gmina otrzymała 
dofinansowanie na budowę świetlicy w m. Lipnik. Obecnie trwają prace budowlane wykończeniowe wewnątrz 
obiektu. Zaawansowanie prac 65 %. Termin zakończenia zadania planowany jest na listopad 2020r. Całkowita 
wartość inwestycji obu świetlic wynosi 606 000,00 zł. , z czego dofinansowanie do jednej z nich wyniosło 
222 214,00 zł.  
8. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Szczuczynie, ul. Senatorska 

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w 
Szczuczynie, ul. Senatorska. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę inwestycji, którym 
jest lokalna firma WPK-TBS Sp. z o.o. w Szczuczynie. Całkowity koszt zadania wyniósł 53 045,50 zł. Roboty 
zrealizowano i odebrano.  
9. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szczuczyn. 

Opracowano dokumentację aplikacyjną i złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na 
kompleksowym rozwiązaniu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szczuczyn z działania 6.2 RPO WP. W 
zakres zadania wchodzi wykonanie kanalizacji sanitarnej w wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej i 
chodników w ulicach: Łomżyńskiej, Kilińskiego, Sportowej, Szczuki, Krzywej Przelotnej, Grunwaldzkiej i 
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Granicznej, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z montażem dwóch zbiorników retencyjnych oraz 
modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych polegająca na przykryciu zbiorników i montażu 
biofiltrów.  Na ten cel uzyskano wysokie dofinansowanie w kwocie 13 289 826,28 zł.  przy całkowitej wartości 
zadania w kwocie 19 259 858,50 zł. W grudniu przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę nadzoru nad zadaniem złożyła firma z 
Białegostoku. W I kwartale 2020r planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na roboty w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji zadania przewidziany został do sierpnia 2023r.  
10. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn.   

W związku zaplanowanym ogłoszeniem naboru wniosków przez UMWP przystąpiono do  opracowania 
projektów technicznych i dokumentacji aplikacyjnej na wykonanie sześciu instalacji fotowoltaicznych na 
obiektach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn. Wśród obiektów znalazły się: 
1) Publiczne Gimnazjum im. St. Antoniego Szczuki w Szczuczynie (obecnie Szkoła Podstawowa w Szczuczynie), 
instalacja o mocy - 39,96 kWp, 
2) Oczyszczalnia ścieków w Szczuczynie, instalacja o mocy - 39,96 kWp,  
3) Stacja Uzdatniania Wody w Niedźwiadnej, instalacja o mocy - 34,78 kWp, 
4) Stacja Uzdatniania wody w Wólce, instalacja o mocy - 29,60 kWp, 
5) Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, instalacja o mocy - 19,24 kWp, 
6) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej, instalacja o mocy – 39,96 kWp. 

Złożono wniosek o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. Na ten cel otrzymano 
dofinansowanie w kwocie 1 208 198,34 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1 421 409,84 zł. W II kwartale 
2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy instalacji.  

 
11. Usprawnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szczuczyn.  

Przeprowadzono nabór uczestników projektu i sporządzono dokumentację aplikacyjną na budowę  
programu przystąpiło 46 właścicieli nieruchomości, którzy planują wyposażyć swoje nieruchomości w 
biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dodatkowo do projektu i wniosku o dofinansowanie ujęto 
przebudowę SUW w Wólce (wymiana dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej na większe o objętości 100 
m3 każdy) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ulicy Falkowskiego w mieście Szczuczyn. 
Gmina w odpowiedzi na ogłoszony przez UMWP nabór złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 1 952 329,23 zł., zaś przyznane dofinansowanie wynosi 1 104 379,00 zł. W I kwartale 
2020r. rozpoczęto prace budowlane. 

 
12. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn.  

W ramach kolejnego naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych opracowano dokumentacje techniczną i złożono dwa wnioski o dofinansowanie przebudowy 
dwóch odcinków dróg gminnych tj. drogi gminnej w m. Chojnowo oraz ulicy Pawełki od skrzyżowania z ul. 
Majewskiego do skrzyżowania z ulicą Falkowskiego.  
a) Zakresem przebudowy drogi gminnej nr 104235B w miejscowości Chojnowo, na odcinku I w km  o długości 

240 m oraz na odcinku II  o długości 170 m. przyjęto wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni żwirowej. Warstwa ścieralna 
i wiążąca z betonu asfaltowego grubości po 4cm każda. Przebudowa obu odcinków drogi będzie polegała 
na wykonaniu robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z 
betonu asfaltowego oraz uzupełnieniu poboczy. Szerokość jezdni na obu odcinkach drogi gminnej będzie 
wynosić 5m, a szerokość poboczy 0,75m. Zjazdy na posesję z masy bitumicznej. Całkowity koszt zadania 
wynosi 254 427,20 zł. z czego uzyskane dofinansowanie w kwocie 125 013,60 zł. Termin zakończenia całości 
zadania mija z dniem 31 lipca 2020r.  

b) W zakres przebudowy drogi gminnej nr 104260B w miejscowości Szczuczyn (ul. Pawełki) o długości 588,13 
m  przyjęto szerokość jezdni 6,0 - 7,50 m, szerokość chodników - 2,00 m. Zaprojektowano następujące 
konstrukcje nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grub. 4 cm, warstwa wyrównawcza z 
betonu asfaltowego – grub.  do 5cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 
grub. 15 cm. Dodatkowo przewidziano roboty towarzyszące takie jak montaż elementów bezpieczeństwa 
(znaki drogowe), regulacja infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej będącej w pasach dróg i 
chodników, wykonanie zieleńców i trawników. Termin zakończenia całości zadania mija z dniem 31 lipca 
2020r. Całkowity koszt zadania wynosi 888 164,55 zł. z czego uzyskane dofinansowanie w kwocie 
436 254,27 zł.  
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13. Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w 

Szczuczynie 

Opracowano projekt budowlany uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
pozwolenie na budowę, oraz złożono dokumentację aplikacyjną na zadanie pn. Rewitalizacja zdegradowanej 
działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie. Po wnikliwej analizie złożonego 
wniosku i wielu wyjaśnieniach Gmina Szczuczyn otrzymała dofinasowanie w kwocie 268 286,39 zł. Całkowita 
wartość inwestycji wynosi 467 479,36 zł. Rewitalizacja terenu objętego opracowaniem polega na 
zagospodarowaniu całej zdegradowanej działki w sąsiedztwie ZOL przy ulicy Szpitalnej na potrzeby pumptracka 
tj. toru do jazdy wyczynowej rowerem, na rolkach itp. Dodatkowo na działce powstaną miejsca rekreacji dla 
różnych grup wiekowych tj. dla dzieci wybudowane zostaną urządzenia zabawowe, urządzenia do zajęć 
fizycznych oraz duża zjeżdżalnia. Na obiekcie wykonane zostaną alejki spacerowe, miejsca do odpoczynku dla 
dorosłych. Cały teren zostanie ogrodzony i oświetlony latarniami parkowymi zasilanymi energią wytworzoną 
przez własne instalacje fotowoltaiczne.   Obecnie trwają roboty budowlano – montażowe na obiekcie. 
Zakończenie zadania planowane jest na 30 września 2020r. 

 
14. Utwardzenie nawierzchni dróg, placów i chodników kostką brukową na terenie miasta i gminy Szczuczyn.  

W związku z wykonaniem termomodernizacji obiektu hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej w Szczuczynie 
zaszła potrzeba rozbiórki zniszczonego betonowego parkingu w sąsiedztwie obiektu i wykonanie placu 
utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 660 m2. Do zadania tego dołączono również wykonanie ciągu 
pieszo - jezdnego przy ulicy Pawełki utwardzonego kostką betonową gr. 8 cm. o łącznej powierzchni 800 m2. 
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma z Grajewa. Całkowity 
koszt przebudowy ciągu pieszo – jezdnego wyniósł 145 600,09 zł. zaś przebudowy placu utwardzonego przy 
ulicy Grunwaldzkiej 105 650,02 zł.  

 
15. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczuczyn  

W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Podlaskiego konkurs na składanie wniosków w programie 
Fundusz Dróg Samorządowych, Gmina Szczuczyn opracowała dokumentację techniczną, następnie aplikacyjną 
i złożono cztery wnioski na cztery odcinki dróg gminnych. Wśród tych odcinków wyróżnić można: drogę 
Czarnówek – Niedźwiadna, Niedźwiedzkie – Niećkowo, Szczuczyn – Bzury, Dołęgi. Wnioski na wszystkie złożone 
odcinki dróg uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 60% kosztów. W 2019r. zrealizowano w całości dwa odcinki dróg tj. w m. Dołęgi oraz Niedźwiedzkie 
– Niećkowo. Rozpoczęto również prace związane z przebudową przepustów na drogach gminnych Bzury – 
Szczuczyn oraz Czarnówek – Niedźwiadna. Charakterystyka poszczególnych odcinków dróg przedstawia się 
następująco:  

 
a) Przebudowa drogi gminnej Czarnówek – Niedźwiadna 

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi o długości 2 824 m . Rozwiązania projektowe przewidują 
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1. Przebudowa drogi 
polega na rozbiórce elementów dróg, na usunięciu lokalnego zakrzaczenia i karczy, remoncie istniejących 
przepustów pod drogą, renowacji istniejących rowów przydrożnych, wykonaniu przepustów zjazdowych, 
uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z betonu na poszerzeniu jezdni, wykonaniu 
podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na 
jezdni i zjazdach, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego po 4 cm. każda, uzupełnieniu 
poboczy, wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej przy przystankach i kapliczkach przydrożnych, 
wykonaniu zatoki autobusowej  o nawierzchni bitumicznej w m. Czarnowo oraz ustawieniu dwóch lamp 
oświetleniowych hybrydowych w m. Czarnowo. Szerokość jezdni wynosi 5,5m. W celu poprawienia 
odwodnienia drogi przyjęto renowację istniejących rowów przydrożnych. Całkowity koszt zadania wynosi 
2 334 401,97 zł. z czego uzyskane dofinansowanie 1 385 941,18 zł. Termin zakończenia całości zadania 
ustalona do dnia 6 lipca 2020r.  
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Fot. 1. Droga gminna Czarnówek – Niedźwiadna (w budowie)  
 

b) Przebudowa drogi gminnej Niedźwiedzkie – Niećkowo  

Zakres prac przewidywał przebudowę drogi gminnej o długości 2 290 m. Rozwiązania projektowe 
przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z 
wykorzystaniem istniejącej nawierzchni żwirowej i brukowej.  Przebudowa drogi gminnej polegała na 
rozbiórce elementów dróg, na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie trzech istniejących przepustów 
pod drogą, odbudowie istniejących rowów przydrożnych, wykonaniu dwóch przepustów zjazdowych, 
uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównaniu podbudowy 
kruszywem łamanym, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu nawierzchni 
bitumicznej na zjazdach, uzupełnieniu poboczy, wykonaniu chodników i wjazdów do posesji z kostki 
brukowej betonowej w miejscowości Niedźwiedzkie i Niećkowo oraz ustawieniu dwóch lamp 
oświetleniowych hybrydowych. Szerokość jezdni wynosi od 5,5m do 6m, a szerokość chodników od 0,8m 
do 2m. W celu poprawienia odwodnienia drogi przyjęto renowację istniejących rowów przydrożnych. 
Całkowity koszt zadania wynosi 1 590 000,00 z czego uzyskane dofinansowanie 921 191,97 zł. Termin 
zakończenia całości zadania ustalona do dnia 6 lipca 2020r. Roboty całkowicie zakończone i rozliczone w 
grudniu 2019r.  

               
Fot. 2 i 3. Droga gminna Niedźwiedzkie – Niećkowo.  
 

c) Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn – Bzury  

Zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej o długości 3 640 m. Rozwiązania projektowe 
przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z 
wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej.  Przebudowa drogi gminnej polega na rozbiórce 
elementów dróg, na karczowaniu pozostałości po wycince drzew, na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, 
remoncie czterech istniejących przepustów pod drogą, renowacji istniejących rowów przydrożnych, 
wykonaniu przepustów zjazdowych, uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa 
łamanego, ułożeniu dwóch warstw bitumicznych po 4 cm każda na jezdni i ścieżce rowerowej po stronie 
lewej, uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym, wykonaniu chodników i wjazdów z kostki brukowej 
betonowej w miejscowości Bzury, na wykonaniu ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej po stronie 



Raport o stanie gminy Szczuczyn za 2019 rok 

prawej. Szerokość jezdni wynosi 5m, a szerokość poboczy po 1m. Szerokość ścieżki rowerowej będzie 
wynosić 1,5m. Całkowity koszt zadania wynosi 3 133 331,86 zł. z czego uzyskane dofinansowanie 
1 879 999,12 zł. Termin zakończenia całości zadania ustalona do dnia 6 lipca 2020r.  
 

 
Fot. 4. Początek odcinka drogi gminnej Szczuczyn – Bzury (w budowie) 

 
d) Przebudowa drogi gminnej w m. kolonia Dołęgi.  

Zakres robót obejmował przebudowa drogi gminnej na trzech odcinakach tj. odcinek I   o długości 720 
m, odcinek II o długości  80 m, odcinek III o długości 60 m., oraz rozjazd odcinka I z drogą powiatową nr 
1873B Jambrzyki – Dołęgi. Dokumentacja techniczna przewidywała  wykonanie nowej nawierzchni jezdni  z  
betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1  z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni żwirowej i żwirowo-
gruntowej, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch 
warstw jezdnych z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. każda, oraz uzupełnieniu poboczy. Szerokość jezdni  
na wszystkich odcinkach dróg gminnych 4m, zaś szerokość poboczy po 1m.  Wykonano też przebudowę 
skrzyżowania odcinka drogi gminnej z drogą powiatową nr 1873B co wpłynęło na zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu i poprawę widoczności. Całkowity koszt zadania wynosi 488 125, 45 zł. z czego 
uzyskane dofinansowanie 289 223,93 zł. Termin zakończenia całości zadania ustalona do dnia 6 lipiec 2020r. 
Roboty całkowicie zakończone i rozliczone w grudniu 2019r.  

 

 
Fot. 5 Przebudowany odcinek drogi w m. Dołęgi.  
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Podsumowując, priorytetem postawionym przez Gminę Szczuczyn  jest realizacja na przełomie lat 
2019-2020 przebudów dróg gminnych, co wiąże się z poprawą warunków życia mieszkańców, poprawą 
bezpieczeństwa oraz przyspieszeniem rozwoju gospodarczego Gminy. Poniżej przedstawia się wykaz 
zadań zrealizowanych i w trakcie realizacji z uwidocznieniem całkowitych kosztów jakie Gmina ponosi na 
przebudowę dróg, oraz dotacjach jakie Gmina Szczuczyn otrzymała na ten cel.  

 
Lp. Nazwa inwestycji Długość  

(m) 
Łączny koszt 
przebudowy (zł.) 

Otrzymane 
dofinansowanie (zł.)  

1 Przebudowa drogi gminnej Czarnówek 
– Niedźwiadna 
 

2 824 2 334 401,97 1 385 941,18 

2 Przebudowa drogi gminnej 
Niedźwiedzkie – Niećkowo  
 

2 290 1 590 000,00 921 191,97 

3 Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn – 
Bzury 

3 640 3 133 331,86 1 879 999,12 

4 Przebudowa drogi gminnej w m. 
kolonia Dołęgi. 

860 488 125,45 289 223,93 

5 Przebudowy drogi gminnej w 
miejscowości Chojnowo 

410 254 427,20 125 013,60 

6 Przebudowy drogi gminnej w 
miejscowości Szczuczyn (ul. Pawełki) 

588,13 888 164,55 436 254,27 

Podsumowanie 10 612,13  8 688 451,03 5 037 624,07  
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Gmina Szczuczyn w 2020 roku i latach kolejnych… 
 

 W chwili gdy powstaje ten Raport mamy już prawie połowę roku, w którym doświadczenie 

pandemii koronawirusa odcisnęło piętno nie tylko na naszym życiu osobistym, ale również tym 

zawodowym. Dla Urzędu Miejskiego to spadek dochodów powodowany tak długim zatrzymaniem 

pewnych sektorów gospodarki, konieczność poniesienia dodatkowych wydatków w celu poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Wśród wydarzeń i zadań, których przebieg i ranga nie były 

przewidywane w najczarniejszych scenariuszach znalazło się kilka, no może kilkanaście dobrych 

wiadomości, które sprawiły, że wirusowy pesymizm mogliśmy łatwiej znieść w oczekiwaniu na poprawę 

sytuacji. 

 

 Wśród zadań, które właśnie realizujemy, lub do których będziemy przystępowali niebawem 

chciałbym wspomnieć o: 

 Remoncie i przebudowie ponad 10 kilometrów dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy 

Szczuczyn, 

 Uruchomieniu olbrzymiego zadania, obejmującego przebudowę oczyszczalni ścieków, stacji 

uzdatniania wody, budowy brakujących odcinków kanalizacji w mieście, odbudowy dróg na kwotę 

łączną ponad osiemnastu milionów złotych, 

 Lokalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości na którego budowę udało się nam zdobyć 5 milionów 

złotych z RPO Województwa Podlaskiego, 

 Ogłoszonym i już rozstrzygniętym przetargu na budowę Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości na 

ul. Strażackiej, na które środki otrzymaliśmy z programu Polska-Litwa, 

 Trwającej budowie Stadionu Miejskiego, która zostanie ukończona wiosną 2021 roku, 

 Montażu paneli fotowoltaicznych, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, budowie 

odcinków kanalizacji sanitarnej, 

 Stałym inwestowaniu w wyposażenie szkół prowadzonych przez Gminę Szczuczyn, 

 Planowanym zakupie nowego samochodu dla szczuczyńskich strażaków. 

Jak widzicie plany mamy bardzo rozbudowanie. Jestem przekonany, że dzięki zdyscyplinowaniu 

budżetu i przy Waszym wsparciu uda się je wszystkie zrealizować. 

 

Artur Kuczyński 

Burmistrz Szczuczyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


