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Szanowni Państwo 

 
 
  

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Szczuczyn 

za 2020 r., przygotowany zgodnie z wprowadzoną w 2019r. 

nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. W każdym 

kolejnym roku tej kadencji do 31 maja będę przedstawiał 

Radzie Miejskiej w Szczuczynie oraz mieszkańcom Raport  

o Stanie Gminy, będący rocznym podsumowaniem 

działalności samorządu. Przygotowanie Raportu jest 

obowiązkiem i wymogiem prawnym, ale daje też szansę 

przedstawienia w jednym dokumencie efektów i rezultatów 

naszych działań. Raport może być doskonałym narzędziem 

dla wzmacniania i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do 

uczciwej i dojrzałej debaty o potrzebach i kierunkach 

rozwoju naszej Gminy oraz o środkach i sposobach 

osiągania wspólnych celów. Raport podsumowuje 

działalność samorządu gminnego w roku poprzednim i został przygotowany na podstawie twardych danych. 

Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, instytucji 

są źródłem informacji o stanie naszej Gminy. Opisują sytuację Gminy pod względem gospodarki, ochrony 

środowiska, spraw społecznych oraz zarządzania gminą. Zmiany jakie zachodzą corocznie w Gminie Szczuczyn 

są efektem pracy wielu środowisk zaangażowanych w rozwój społeczno-gospodarczy naszej Gminy. To również 

zasługa pozyskanych środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować kilka znaczących inicjatyw. 

Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe 

były realizowane w pełnym zakresie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy 

Szczuczyn do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego. 

 

Burmistrz Szczuczyna 
 

Artur Kuczyński 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

1.1 Informacje ogólne :  
Gmina Szczuczyn jest położona w północno–zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie 

grajewskim. Gmina graniczy: 

• od północy i zachodu z gminą Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie) 

• od wschodu z gminą Grajewo, 

• od południa z gminami Wąsosz (powiat grajewski) i Grabowo (powiat kolneński). 
 

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 116 km2  (w tym miasto 13 km2), liczba ludności na dzień  

31.12.2020 r. wynosiła 6.079 osób (w tym 3 281 osób zamieszkiwało miasto), przy średniej gęstości zaludnienia 

53 os/km2. Podstawowym działem gospodarki gminy i głównym źródłem dochodu mieszkańców jest rolnictwo 

oparte o indywidualną własność gospodarstw. W strukturze gruntów gminy Szczuczyn  (11.553 ha)powierzchnie 

użytków rolnych zajmują 9.183 ha, co stanowi 79,5% ogółu powierzchni. Stosunkowo małą powierzchnię 

zajmują lasy i grunty leśne, tylko 1.859 ha, co stanowi 16,1% ogółu powierzchni.  
 

1.2 Jednostki organizacyjne Gminy Szczuczyn: 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie 
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 
Instytucja kultury: Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie 
 

1.3 Władze Gminy: 
 

Burmistrz Szczuczyna: Artur Kuczyński kadencja 2018-2023 (trzecia kadencja). 
 

Rada Miejska w Szczuczynie - Kadencja 2018-2023 
 

1. Tomasz Mioduszewski - Przewodniczący Rady 

2. Józef Karwowski - Wiceprzewodniczący Rady 

3. Tomasz Bogdan 

4. Bogusław Chyliński 

5. Zofia Filipkowska 

6. Andrzej Waldemar Jaworski 

7. Tomasz Juszkiewicz 

8. Michał Kaliszewski 

9. Elżbieta Kryszczyńska 

10. Andrzej Marian Nagel 

11. Marek Niebrzydowski 

12. Adam Antoni Owsianko 

13. Przemysław Piwko 

14. Marek Stefan Radajewski 

15. Wiesława Wróblewska 
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1.4 Urząd Miejski 
 
 

Urząd Miejski  

w Szczuczynie z siedzibą  

w Szczuczynie przy placu 1000-

lecia 23 jest jednostką 

organizacyjną, przy pomocy której 

Burmistrz realizuje zadania 

wynikające z przepisów prawa 

oraz uchwał podejmowanych przez  

Radę Miejską. 

 
 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2020r. stan zatrudnienia w urzędzie wynosił: 26 osób na stanowiskach urzędniczych, 

4 osoby na stanowiskach pomocniczych i obsługi,  4 osoby w ramach robót publicznych, 1 osoba na umowie 

na zastępstwo oraz w ramach stażu – 5 osób.  
 

Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne,  

w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy 

kadry kierowniczej: Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników:  

➢ Referatu Finansowego,  

➢ Referatu Organizacyjno-Prawnego  

➢ Referatu Komunalnego, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej 

➢ Referatu Rozwoju i Inwestycji, 

➢ Referatu ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego.  

Burmistrz Szczuczyna w roku 2020 wydał 77 zarządzeń. 
 

 

1.5 Jednostki pomocnicze Gminy Szczuczyn: 

 

1. Sołectwo Bęćkowo 

2. Sołectwo Brzeźno 

3. Sołectwo Bzury 

4. Sołectwo Chojnowo 

5. Sołectwo Czarnowo 

6. Sołectwo Czarnówek 

7. Sołectwo Danowo 

8. Sołectwo Dołęgi 

9. Sołectwo Gutki 

10. Sołectwo Guty 

11. Sołectwo Jambrzyki 

12. Sołectwo Koniecki Małe 
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13. Sołectwo Koniecki Rostroszewo 

14. Sołectwo Kurki 

15. Sołectwo Lipnik 

16. Sołectwo Mazewo 

17. Sołectwo Milewo 

18. Sołectwo Niećkowo 

19. Sołectwo Niedźwiadna 

20. Sołectwo Niedźwiedzkie 

21. Sołectwo Obrytki 

22. Sołectwo Rakowo 

23. Sołectwo Skaje 

24. Sołectwo Sokoły 

25. Sołectwo Świdry-Awissa 

26. Sołectwo Tarachy 

27. Sołectwo Wólka 

28. Sołectwo Zacieczki 

29. Sołectwo Załuski 

 

 

2. DEMOGRAFIA 
 
2.1 Struktura wieku mieszkańców Gminy Szczuczyn 
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2.2  Liczba ludności według miejscowości na 31.12.2021 r.: 
 
 

Lp. Miejscowość 
Liczba ludności 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1. Szczuczyn 1665 1616 3281 

2. Bęćkowo 58 66 124 

3. Brzeźno 88 79 167 

4. Bzury 100 98 198 

5. Chojnowo 49 48 97 

6. Czarnowo 22 22 44 

7. Czarnówek 33 42 75 

8. Danowo 21 33 54 

9. Dołęgi 59 62 121 

10. Gutki 19 27 46 

11. Guty 35 47 82 

12. Jambrzyki 49 45 94 

13. Koniecki Małe 15 14 29 

14. Koniecki Rostroszewo 12 12 24 

15. Kurki 47 43 90 

16. Lipnik 22 26 48 

17. Mazewo 29 28 57 

18. Milewo 19 25 44 

19. Nieckowo 199 182 381 

20. Niedźwiadna 95 102 197 

21. Niedźwiedzkie 34 43 77 

22. Obrytki 25 25 50 

23. Rakowo 43 41 84 

24. Skaje 92 91 183 

25. Sokoły 22 24 46 

26. Świdry-Awissa 82 63 145 

27. Tarachy 34 45 79 

28. Wólka 28 38 66 

29. Zacieczki 24 25 49 

30. Załuski 21 26 47 

OGÓŁEM 3041 3038 6079 

 
 
 
 
2.3 Liczba ludności wg wieku 
 

Przedprodukcyjny  1133  
 

Produkcyjny  3820  
 

Poprodukcyjny  1126  
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3. BUDŻET GMINY SZCZUCZYN NA ROK 2020 
 

 

Budżet Gminy Szczuczyn na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 88/XV/19 z dnia 

20 grudnia 2019 roku.  

Plan dochodów budżetu na dzień 1 stycznia 2020 r. ustalony został w kwocie 31.630.354 zł, w tym 

dochody bieżące w kwocie 26.538.140 zł, a majątkowe w kwocie 5.092.214 zł. Planowane wydatki 

budżetu stanowiły 40.433.152 zł, przy czym wydatki bieżące 24.775.537 zł, natomiast majątkowe 

15.657.615 zł. Planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 8.802.798 zł. 

Przyjęte w uchwale budżetowej przychody stanowiły kwotę 10.166.646 zł, natomiast plan rozchodów 

stanowił kwotę 1.363.848 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 

2020 rok.  

W efekcie tych zmian planowany budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie  

9.617.339 zł. Natomiast wykonanie budżetu zamykało się deficytem w wysokości 5.134.123,18 zł. 

 

 
Porównanie planu pierwotnego, planu po zmianach z wykonaniem  dochodów i wydatków  

z 2020 rok.   
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Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2020 roku przedstawiono  

w poniższej tabeli: 

 

Wyszczególnienie 
Plan na 2020 rok 

po zmianach 

Wykonanie na 

dzień 31.12.2020r. 
% 

Dochody budżetu gminy ogółem 35 455 707,00 38 063 000,28 107,35 

➢ dochody bieżące 30 655 794,00 30 896 070,32 100,78 

➢ dochody majątkowe 4 799 913,00 7 166 929,96 149,31 

Wydatki budżetu gminy ogółem 45 073 046,00 43 197 123,46 95,84 

➢ wydatki bieżące 27 405 044,00 26 023 833,76 94,96 

➢ wydatki majątkowe 17 668 002,00 17 173 289,70 97,20 

Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus 

wydatki) 

-9 617 339,00 -5 134 123,18   

 X X X X 

Przychody ogółem 10 981 187,00 11 180 385,42 101,81 

Rozchody ogółem 1 363 848,00 1 363 848,00 100,00 

Przychody minus rozchody 9 617 339,00 9 816 537,42 102,07  

 

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż: 

1) zaplanowane dochody gminy za 2020 roku zostały wykonane w 107,35% i wyniosły  

38.063.000,28 zł,  

2) zaplanowane wydatki gminy za 2020 roku zostały wykonane w 95,84% i wyniosły 43.197.123,46 zł,  

3) planowany deficyt zmniejszył się i wyniósł 5.134.123,18 zł, 

4) wykonane przychody zwiększyły się o niezaangażowane wolne środki i wyniosły 11.180.385,42 zł, 

5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.363.848 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). 
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 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 11.032.856 zł, w stosunku do zrealizowanych 

dochodów stanowi 28,99%. 

W 2020 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 833.224,59 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2020 rok 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za zajęcie pasów drogowych i energię 

elektryczną. 

3.1. Przebieg realizacji dochodów 

 

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 38.063.000,28 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 

107,35 %, co obrazuje poniższe zestawienie: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udział 

Subwencja 10 635 236,00 10 635 236,00 100,00 27,94 

Dotacja celowe i inne środki na inwestycje 16 062 970,00 18 259 583,97 113,68 47,97 

Dochody własne, w tym: 8 757 501,00 9 168 180,31 104,69 24,09 

➢ podatki i opłaty 3 881 403,00 4 035 934,68 103,98   

➢ udziały w doch. budż. państwa 2 581 000,00 2 707 315,88 104,89   

➢ z majątku gminy 267 065,00 290 681,44 108,84   

➢ pozostałe 2 028 033,00 2 134 248,31 105,24   

Ogółem 35 455 707,00 38 063 000,28 107,35   

 
Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2020 roku w porównaniu 

 z 2019 roku. 

 

Z przedstawionych danych można zauważyć, że najwyższy wpływ na osiągnięte dochody miały 

dotacje celowe i inne środki na inwestycje – 47,97% dochodów. Natomiast subwencje stanowiły 27,94% 
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wykonanych dochodów. Dochody własne stanowiły 24,09 % dochodów. W porównaniu z 2019 rokiem 

struktura % udziału w dochodach ogółem poszczególnych kategorii nie uległa zmianie. 

 

Subwencje 

 

W 2020 roku subwencje zaplanowano w wysokości 10.635.236 zł, zostały wykonane w 100,00 %. 

 

 

Wyszczególnienie Plan na 2020 r. 
Wykonanie na 

31.12.2020 

Udział%  

w subwencjach 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

5 170 363,00 5 170 363,00 48,62 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 092 687,00 5 092 687,00 47,88 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 372 186,00 372 186,00 3,50 

Razem: 10 635 236,00 10 635 236,00 100,00 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy 

udział w otrzymanych subwencjach 48,62 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 47,88%. 

Najmniejszą część subwencji stanowiła subwencja równoważąca – 3,50%. Wskaźnik udziału subwencji 

oświatowej w ogólnych dochodach informuje o ważności zadania własnego gminy, jakim jest 

prowadzenie szkół podstawowych.  

W porównaniu do 2019 r. dochody w 2020 r. z tytułu subwencji wzrosły o kwotę 253.953zł. 

 

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 2020 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania 

zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem. 

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 16.062.970,00 zł zrealizowane zostały w 113,68 % - 

18.259.583,97 zł. 
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Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem  przez Gminę Szczuczyn  

w porównaniu 2020 roku do 2019 roku. 

 

Na przedstawionym wykresie można zauważyć jak zmieniła się struktura otrzymanych dotacji 

według rodzaju zdania w 2020 r. Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2020 

roku stanowią środki na zadania zlecone – 54,83%. W 2020 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 – 23,89% dochodów otrzymanych z dotacji. Natomiast dotacje celowe na 

zadnia bieżące stanowią 4,61% udziału w dochodach otrzymanych z dotacji,  dotacje i inne środki na 

inwestycje – 16,67%.  

  Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie zadań: 

➢ „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania 

przestrzennego” – 56.000,00 zł, 

➢ „Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności” – 254.778,86 zł, 

➢ „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 

154.999,92 zł, 

➢ „Aktywni lokalnie - skuteczni globalnie” – 40.929,95 zł, 

➢ „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina” – 3.376.094,70 zł. 

➢ „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” – 

480.184,00 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. 
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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 wyrównawczej 

subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji 

ogólnej dla gmin. 

 Dochody własne  ogółem zrealizowane zostały na kwotę 9.168.180,31 zł (104,69%).  

 

3.2  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 w 2020 roku wydatki 

w kwocie 45.073.046 zł zrealizowano w wysokości 43.197.123,46 zł, co stanowi 95,84%. Wydatki 

majątkowe planowane w kwocie 17.668.002 zł, wykonano 17.173.289,70 zł, co stanowi 97,20%. Struktura 

wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco: 

 

Rodzaj Wykonanie 

Udział %  

w wykonaniu na 

dzień 31.12.2020 

Udział %  

w wykonaniu na 

dzień 31.12.2019 

Wydatki bieżące 26 023 833,76 60,24 78,18 

➢ wynagrodzenia i pochodne 9 096 182,53 21,06 27,66 

➢ dotacje 932 523,00 2,16 2,93 

➢ świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

9 701 667,89 22,46 27,71 

➢ pozostałe 6 293 460,34 14,57 19,88 

Wydatki majątkowe 17 173 289,70 39,76 21,82 

 Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2019 i 2020 

 

 

Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela: 
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Nazwa działu 
Plan 

ogółem 

Wykonanie 

ogółem 
% struktura 

w tym 

wydatki bieżące wydatki majątkowe 

plan wykonanie % plan wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 519 852 1 411 647,95 92,88 3,27 944 365 943 773,40 99,94 575 487 467 874,55 81,30 

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

218 000 151 341,61 69,42 0,35 218 000 151 341,61 69,42 0 0,00 0,00 

600 Transport i łączność 7 573 076 7 528 361,80 99,41 17,43 434 700 393 880,21 90,61 7 138 376 7 134 481,59 99,95 

700 Gospodarka mieszkaniowa 306 500 132 323,06 43,17 0,31 143 100 132 323,06 92,47 163 400 0,00 0,00 

710 Działalność usługowa 202 867 174 970,00 86,25 0,41 187 751 164 455,00 87,59 15 116 10 515,00 69,56 

720 Informatyka 45 000 41 160,00 91,47 0,10 45 000 41 160,00 91,47 0 0,00 0,00 

750 Administracja publiczna 3 586 086 3 302 296,43 92,09 7,64 3 523 086 3 240 240,43 91,97 63 000 62 056,00 98,50 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

60 309 59 603,70 98,83 0,14 60 309 59 603,70 98,83 0 0,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw 

pożarowa 

589 186 547 513,05 92,93 1,27 250 990 209 317,05 83,40 338 196 338 196,00 100,0

0 

757 Obsługa długu publicznego 150 000 101 143,41 67,43 0,23 150 000 101 143,41 67,43 0 0,00 0,00 

758 Różne rozliczenia 112 000 8 683,46 7,75 0,02 112 000 8 683,46 7,75 0 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 7 309 996 7 066 740,72 96,67 16,36 7 309 996 7 066 740,72 96,67 0 0,00 0,00 

851 Ochrona zdrowia 148 106 117 958,96 79,64 0,27 127 706 97 558,96 76,39 20 400 20 400,00 100,0

0 

852 Pomoc społeczna 1 464 082 1 267 586,45 86,58 2,93 1 464 082 1 267 586,45 86,58 0 0,00 0,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 755 77 454,95 99,61 0,18 77 755 77 454,95 99,61 0 0,00 0,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 365 028 354 308,11 97,06 0,82 365 028 354 308,11 97,06 0 0,00 0,00 

855 Rodzina 8 948 455 8 900 905,74 99,47 20,61 8 948 455 8 900 905,74 99,47 0 0,00 0,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 357 097 4 076 089,28 93,55 9,44 1 951 636 1 797 464,59 92,10 2 405 461 2 278 624,69 94,73 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 643 300 1 564 503,17 95,20 3,62 934 700 872 523,49 93,35 708 600 691 979,68 97,65 

926 Kultura fizyczna i sport 6 396 351 6 312 531,61 98,69 14,61 156 385 143 369,42 91,68 6 239 966 6 169 162,19 98,87 

Razem 45 073 046 43 197 123,46 95,84 100,00 27 405 044 26 023 833,76 94,96 17 668 002 17 173 289,70 97,20 
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 Struktura ważniejszych działów wydatków budżetu gminy w latach 2017-2020 

 

Należy zauważyć, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2020 rok, największe pozycje stanowią 

wydatki na: pomoc społeczną i rodzinę  – 23,54%. oświatę i wychowanie – 16,36%, transport i łączność – 

17,43% oraz kultura fizyczna i sport – 14,61%.  

 Z przedstawionego wykresu można zaobserwować, że zwiększyły się wydatki w porównaniu do roku 

ubiegłego w dziale „transport i łączność”, ponieważ w 2020 r. pozyskano środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację dużych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych w latach 

2019-2020 oraz poniesiono wydatki na budowę stadionu miejskiego. 

Wskaźnik wykonania planu niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 

95%. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „700- gospodarka mieszkaniowa” – 43,17% oraz w dziale „757 – 

obsługa długu publicznego” – 67,43 %.  

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 107,35% a wydatki 95,84 %. Wszystkie zadania majątkowe 

przewidziane do realizacji w 2020 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie. 
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4. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz jest organem 

wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki 

nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte 

przez Radę Miejską w 2020 r. w sposób określony tymi uchwałami. 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, 

przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – 

Wojewoda Podlaski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Stosownie do art. 7  

ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur  

i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

W 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń Rady Miejskiej w Szczuczynie na których podjęto łącznie 69 uchwał,  

w tym 39 uchwał podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

 

 

Uchwały podejmowane były w sprawach:  

➢ finansowych: dotyczyły głównie zmian w budżecie Gminy Szczuczyn na rok 2020  oraz  zmiany  Wieloletniej  

Prognozy  Finansowej  Gminy  Szczuczyn  na  lata  2019-2024,  a także udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Grajewskiemu – 24 uchwały,  

➢ z zakresu gospodarowania odpadami – 8 uchwał, 
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➢ z zakresu gospodarki nieruchomościami – 8 uchwał, 

➢ z zakresu pomocy społecznej – 5 uchwał, 

➢ podatków i opłat – 4 uchwały, 

➢ zagospodarowania przestrzennego – 2 uchwały, 

➢ zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych – 2 uchwały. 

 

Ponadto podjęto uchwały w sprawach: 

 

➢ wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 w odcinku Ełk - Knyszyn 

➢ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczuczyn 

➢ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczuczyn 

➢ przyjęcia na 2021 rok programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, 

którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

➢ ustalenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2021 rok 

➢ ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2021 rok 

➢ uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Szczuczyn 

➢ uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

➢ wspólnej realizacji projektu pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa 

Podlaskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  

2014-2020 

➢ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Szczuczyn do wykonania działalności  

w zakresie usług telekomunikacyjnych 

➢ udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

➢ przystąpienia Gminy Szczuczyn do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych 

➢ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczuczyn 

➢ udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna wotum zaufania 

➢ wyrażenia woli przystąpienia Miasta Szczuczyn do opracowania "Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian 

klimatu" 

➢ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczuczyn na rok 2021 środków stanowiących 

fundusz sołecki 

 
 

W 2020 r. stosownie do art. 239 ust.1 ustawy o finansach publicznych uchwalono budżet Gminy Szczuczyn na 

rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.138.XXV.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.156.XXVII.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.101.XX.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.151.XXVII.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.151.XXVII.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.150.XXVII.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.149.XXVII.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.141.XXVI.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.141.XXVI.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.140.XXVI.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.140.XXVI.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.130.XXIV.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.130.XXIV.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.130.XXIV.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.119.XXII.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.119.XXII.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.113.XXI.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.109.XXI.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.106.XXI.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.105.XXI.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.102.XX.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.102.XX.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.94.XVIII.20.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2018-2023/Uchwala.94.XVIII.20.pdf
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5. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU 2020 

 

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. Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę świetlicy w m. Lipnik. Prace budowlane 

na budynkach świetlic zostały zakończone 18.11.2020r. Świetlica w Lipniku została odebrana przez PINB 

Grajewo i  oddana do użytku. Świetlica w miejscowości Guty zostanie odebrana dopiero po wykonaniu 

zagospodarowania terenu, tj. utwardzenie dojazdu i wykonanie parkingu dla osób niepełnosprawnych. 

 

Całkowita wartość inwestycji obu świetlic  606 000,00 zł  

Dofinansowanie z UMWP   202 214,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek świetlicy w miejscowości Guty 

Budynek świetlicy w miejscowości Lipnik 
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Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn 

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków przez UMWP opracowano projekty techniczne i dokumentację 

aplikacyjną na wykonanie sześciu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie 

Szczuczyn. Wśród obiektów znalazły się: 

1) Publiczne Gimnazjum im. Stanisława 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) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szczuczynie, instalacja o mocy - 19,24 kWp, 

6) Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej, instalacja o mocy – 39,96 kWp. 

 

Całkowita wartość projektu   761 129,00 zł 

Dofinansowanie    640 159,65 zł  

 

 
Instalacja fotowoltaiczna wykonana na potrzeby SUW w Niedźwiadnej 

 

 
Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków  
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Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej  

w Szczuczynie 

 

W ramach RPO WP złożono dokumentację aplikacyjną na zadanie pn. Rewitalizacja zdegradowanej działki 

numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie.  

W ramach projektu zagospodarowano całą zdegradowaną działkę w sąsiedztwie ZOL przy ulicy Szpitalnej. 

Wykonano strefę aktywności fizycznej, gdzie głównym jej elementem jest tor Pump Track-owy, czyli tor do jazdy 

wyczynowej rowerem, na rolkach itp. Dodatkowo na działce powstały miejsca rekreacji dla różnych grup 

wiekowych tj. dla dzieci wybudowano urządzenia zabawowe, urządzenia do zajęć fizycznych oraz dwie duże 

zjeżdżalnie. Na obiekcie wykonano alejki spacerowe, miejsca do odpoczynku dla dorosłych. Cały teren został 

oświetlony latarniami parkowymi zasilanymi energią wytworzoną przez własne instalacje fotowoltaiczne.  

 

Całkowita wartość projektu  467 479,36 zł 

Dofinansowanie    268 286,39 zł 

 

 

 

 
 

Pump track  
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Przebudowa drogi gminnej Czarnówek – Niedźwiadna 

 

Zakres prac obejmował przebudowę drogi o długości 2 824 m. 

Wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego dla 

kategorii ruchu KR-1. Przebudowa drogi polegała na rozbiórce 

zużytych elementów dróg, 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 miejscowości Czarnowo oraz ustawieniu 

dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych w m. Czarnowo. 

Szerokość jezdni - 5,5m. W celu poprawienia odwodnienia drogi 

wykonano renowację istniejących rowów przydrożnych.                             Droga Niedźwiadna - Czarnówek 

 

Całkowity koszt zadania  2 334 401,97 zł  

Dofinansowanie   1 385 941,18 zł 

 

Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn – Bzury  

 

Zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej o długości  

3 640 m. Wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego dla 

kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni 

bitumicznej.  Przebudowa drogi gminnej polegała na rozbiórce 

elementów dróg, karczowaniu pozostałości po wycince drzew, 

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 prawej. Jezdnię wykonano o szerokości 5m, pobocze  

o szerokości  1m, natomiast ścieżkę rowerową o szerokości 1,5m.  

 

Całkowity koszt zadania  3 133 331,86 zł  

Dofinansowanie    1 879 999,12 zł                                       Droga Szczuczyn - Bzury                       
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Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn 

 

W związku z  naborem wniosków ogłoszonym przez Wojewodę 

Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

opracowano dokumentację 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) zakres 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 wykonano nową nawierzchnię 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 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 

wyniosła 5m, a szerokość poboczy 0,75m. Zjazdy na posesję  

z masy bitumicznej.  

 

Całkowity koszt zadania  254 427,20 zł 

Dofinansowanie   125 013,60 zł.  

 

 

b) zakres przebudowy drogi gminnej nr 104260B w miejscowości 

Szczuczyn (ul. Pawełki), odcinek drogi o długości 588,13 m 

uzyskał szerokość jezdni – 6,0 m oraz szerokość chodników – 

2,00 m. Wykonano następujące konstrukcje nawierzchni: 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm, warstwa 

wyrównawcza z betonu asfaltowego – gr.  5cm, podbudowa  

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –  

gr. 15 cm. Wykonano roboty towarzyszące takie jak montaż 

elementów bezpieczeństwa (znaki drogowe), regulacja 

infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej będącej w pasach 

dróg i chodników, zieleńców i trawników.  

 

Całkowity koszt zadania  888 164,55 zł  

Dofinansowanie   436 254,27 zł 

 

 

 

 

Przebudowany odcinek drogi w Chojnowie 

                       Przebudowany odcinek drogi ul. Pawełki 
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Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa  

 

Po wybudowaniu świetlicy wiejskiej we wsi Świdry-Awissa przystąpiono do kolejnego etapu robót 

polegającego na zagospodarowaniu terenu w sąsiedztwie świetlicy poprzez budowę parkingu w tym dla osób 

niepełnosprawnych oraz małego placu zabaw. W ramach zadania utwardzono plac o powierzchni około 130 m2 

oraz zamontowano dwa urządzenia zabawowe tj. huśtawkę dwustanowiskową oraz bujaka na sprężynie. Całość 

prac wykonało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Szczuczynie.  

 

 
Parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry- Awissa 

 

 

 

 

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. Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 

Ukraina 2014-2020. Wykonano szereg prac ziemnych związanych z fundamentowaniem obiektów kubaturowych, 

oraz zagospodarowaniem 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. 

Wykonano budynek administracyjny stan zamknięty, wykonano fundamenty, słupy i ściany pod trybuny, pod 

widownie, oraz zasiano trawę na płycie terenów zielonych. Zostały zamontowane prefabrykowane płyty tworzące 

trybuny oraz podpory zadaszenia trybun. Dodatkowo w związku z koniecznością podwyższenia terenu zaszła 
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konieczność zakupu dodatkowej ilości piasku na płytę główną i trybuny. Zakupiono 6 348,19 m3 piasku 0,2mm  

za kwotę 108 194,27 zł. Ponadto przed końcowym formowaniem płyty głównej postanowiono wyposażyć ten 

obiekt w instalację nawadniającą, która została wykonana. Powstały cztery obwody nawodnienia. Koszt 

nawodnienia wyniósł 27 tyś. zł. Przebudowano linię średniego napięcia. Została zakupiona i dostarczona mobilna 

scena koncertowa.  Trybuny zostały zadaszone, a obecnie na terenie obiektu prowadzone są roboty 

wykończeniowe wewnątrz budynku administracyjnego. Teren inwestycji został ogrodzony. Zaawansowanie robót 

wynosi około 98%. Zakończenie prac przewidziano na koniec maja 2021r.  

 

Całkowity koszt zadania  2 610 099,00 Euro  

Dofinansowanie   2 349 089,10 Euro 

 

 

 
Trybuny na Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur 

 

 

 

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 Granicznej, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z montażem dwóch zbiorników retencyjnych oraz 

modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych polegająca na przykryciu zbiorników i montażu 
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biofiltrów.  W grudniu przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Najkorzystniejszą ofertę nadzoru nad zadaniem złożyła firma z Białegostoku. W I kwartale 2020r ogłoszono 

postępowanie przetargowe na roboty w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie podzielono na dwie części  

tj. pierwszą związaną z zaprojektowaniem i wykonaniem infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, zaś część II  

to dostawa i montaż agregatów prądotwórczych. Termin realizacji zadania przewidziany został do sierpnia 2023r. 

W części I zadania została częściowo przebudowana stacja uzdatniania wody m. Szczuczyn wraz  

z montażem dwóch zbiorników. Natomiast w części II został dostarczony i uruchomiony agregat  prądotwórczy 

dla przepompowni P3 (ul. Nadstawna). Zaawansowanie prac dla całego zadania szacuje się na 28%.  

 

Całkowity koszt zadania  19 259 858,50 zł  

Dofinansowanie   13 289 826,28 zł 

 

 
 

Przebudowywana Stacja Uzdatniania Wody w m. Szczuczyn 

 

 

Usprawnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szczuczyn 

 

Przeprowadzono nabór uczestników projektu i sporządzono dokumentację aplikacyjną na budowę  

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę SUW w Wólce. Do programu przystąpiło 46 właścicieli 

nieruchomości, którzy wyposażyli 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 
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przedłużeniu ulicy Falkowskiego w mieście Szczuczyn. Gmina w odpowiedzi na ogłoszony przez UMWP nabór 

złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie. W I kwartale 2020r. rozpoczęto prace budowlane. W ramach zadania  

wykonano 46 przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy. Jednocześnie 

Wykonawca wybudował odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ulicy Falkowskiego. Zaawansowanie 

prac wynosi 86%.  Obecnie trwają prace przygotowawcze do odbioru końcowego przebudowy SUW w Wólce. 

Termin zakończenia prac przewidziano na 31.01.2022r. lecz ulegnie on skróceniu do III kwartału 2021r.  

 

Całkowita wartość projektu   1 952 329,23 zł 

Dofinansowanie    1 104 379,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn – etap II 

 

 

Opracowano wniosek aplikacyjny, przeprowadzono wstępny nabór Beneficjentów na granty związane  

z budową instalacji fotowoltaicznych i hybrydowych na posesjach prywatnych. Wniosek o dotację został 

ul. Falkowskiego, w której została 
wykonana sieć kanalizacji sanitarnej 

Przykładowa realizacja przydomowej 
oczyszczalni ścieków 
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rozpatrzony pozytywnie. Gmina Szczuczyn podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim. W najbliższym czasie 

zostanie przeprowadzony nabór Beneficjentów na instalacje odnawialnych źródeł energii.  

Zakres projektu obejmuje montaż 75 źródeł odnawialnej energii, w tym: 

1. 26 instalacji hybrydowych (instalacja fotowoltaiczna + instalacja solarna), 

2. 49 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kW. 

Zakończenie inwestycji przewidziano na 30.09.2022r. 

 

 

Wartość całkowita projektu  2 015 000,00 zł 

Dofinansowanie   1 299 999,99 zł 

 

 
Przykładowa realizacja instalacji fotowoltaicznej 

 

Budowa budynku centrum rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektu Rozwój usług wsparcia biznesu 

dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie 

 

 

Ogłoszono procedurę przetargową na zadanie pn. Budowa budynku centrum rozwoju przedsiębiorczości  

w ramach projektu Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie. Projekt 

realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Postępowanie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem, złożono 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Grajewa za kwotę 1 241 500,00 zł. 

Zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy. Termin zakończenia przewidziano na 

31.12.2021r. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek podzielony na dwie części funkcjonalno-

przestrzenne, tj. jednokondygnacyjna hala z przeznaczeniem na prowadzenie różnego rodzaju zajęć oraz 

dwukondygnacyjna część biurowo-socjalna. Wykonano fundamenty i wzniesiono ściany nośne. Obecnie trwają 

prace nad wykonaniem stropu nad częścią biurowo-socjalną.  Zaawansowanie prac wynosi około 23%.  

Całkowity koszt zadania  387 425,23 Euro 

Dofinansowanie   329 338,64 Euro 
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Obiekt Centrum Rozwoju przedsiębiorczości w trakcie budowy 

 

Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap I 

 

Uzyskano pozwolenie na budowę zaplecza komunalnego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

– Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp., z o.o. przy ulicy Kolneńskiej w Szczuczynie. Został złożony 

wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. 

Szczuczyn – etap I w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja obejmuje budowę 

kompleksu budynków w stanie surowym zamkniętym. Zakres prac obejmuje: roboty ziemne, fundamenty, ściany 

nośne i działowe, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa. Ogłoszono 

procedurę przetargową na ww. zadanie. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony Wykonawca. Termin realizacji 

zadania 30.09.2022r. 

 

Całkowity koszt zadania  3 427 121,92 zł 

Dofinansowanie   2 917 318,00 zł 
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Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn – etap II 

 

Zlecono opracowanie dokumentacji, tj. analizy efektywności kosztowej oraz Programu Funkcjonalno-

Użytkowego na ww. zadanie. W związku z naborem złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW WP 

2014-2020.  

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do istniejących budynków mieszkalnych 

na przedłużeniu ulicy Pawełki od skrzyżowania z ulicą Falkowskiego do projektowanej przepompowni ścieków 

P2 (budynek Świdry Awissa 2) wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi po zakończonych robotach ziemnych. 

Druga część zadania dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiadna. Zakres prac 

obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 100m3, wykonanie rurociągów zasilających zbiornik 

retencyjny oraz łączących zbiornik z zasilaniem stacji wraz z wykonaniem okablowania instalacji sygnalizacji 

poziomu wody i sterowania pomp zestawu hydroforowego. Przewidywany termin realizacji inwestycji 2022 – 2023. 

Została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. 

 

Szacowana wartość zadania       1 849 005,10 zł 

Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych,      956 521,00 zł  

 

 

 

 
 

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Niedźwiadna (obecnie) 
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Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w mieście Szczuczyn 

 

Opracowano dokumentację aplikacyjną i złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego 

na budowie Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w mieście Szczuczyn w ramach działania 1.4 RPO 

WP. W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy. Zadanie zostało 

podzielone na dwie części, I część dotyczyła zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, natomiast 

II dostawy i montażu wyposażenia. W sumie wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na część I złożyła 

firma z Grajewa na kwotę 7 673 970,00 zł, natomiast na część II najkorzystniejszą i jedyną ofertę złożyła 

firma z Białegostoku na kwotę 396 227,34 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano 

akceptację Inwestora. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zaawansowanie prac wynosi 1%. 

Termin realizacji zadania 30.06.2022r. 

 

Całkowity koszt zadania  8 070 197,34 zł  

Dofinansowanie   4 999 770,23 zł 

 
Szczuczyn – Miasto z Klimatem 
 
 Przygotowano dokumentację projektową, analizy oraz opracowano wniosek celem ubiegania się  
o dofinansowanie zadania mającego na celu budowę specjalnego zbiornika wodnego połączonego  
z systemem kładek i ścieżek spacerowych. Zaprojektowany został system zieleni miejskiej oraz 
zlokalizowane zostały ładowarki elektryczne w mieście. Projekt opracowano celem pozyskania środków 
z UE w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.  
Projekt w trakcie oceny. 
 
 
6. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

 

Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak  

i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne 

obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami 

działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie związane z nowymi kierunkami 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o zasady ładu przestrzennego i zrównoważonego 

rozwoju. 

           Do aktywnych narzędzi prawnych kształtowania gospodarki przestrzennej gminy, będących 

jednocześnie dokumentami strategicznymi, wymienionymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.), należą: 

➢ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (studium), 

➢ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe), 

➢ decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Szczuczyn udostępnia obowiązujące dokumenty 

planistyczne w gminnym Systemie Informacji Przestrzennej dostępnym pod adresem: 

https://szczuczyn.e-mapa.net/ 

 

https://szczuczyn.e-mapa.net/
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6.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 

Szczuczyn 

 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

i miasta Szczuczyn przyjęte zostało uchwałą nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dniem  

23 marca 2010r. Do końca 2020 r zostało ono poddane 6 zmianom, które uchwalano kolejno w latach 

2011, 2012, 2015, 2017, 2018 i 2019.   

Najnowsza zmiana Studium przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 70/XII/19 z dnia 30 października 

2020r., przeznaczyła ponad 200 ha 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. 

 

 

 

Poniższy rysunek ukazuje załącznik graficzny studium dla terenów miasta Szczuczyn. 
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Obecne Studium uwzględnia większość kierunków rozwoju zawartych w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podlaskiego, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

krajowym realizowanych na obszarze gminy na podstawie specustaw, wg. indywidualnych procedur  

z pominięciem przepisów dot. planowania przestrzennego. 

 

 

Są to:   

➢ budowa międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, DN700 relacji 

Rembelszczyzna – Granica RP (Polska – Litwa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie  

z wydaną przez Wojewodę Podlaskiego decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 27.10.2017r. 

znak AB-IV.747.2.1.2017.AM, 

➢ budowa dwóch odcinków trasy Via Baltica, łączącej docelowo Polskę, Litwę, Łotwę 

 i Estonię, 

➢ odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Stawiski do początku obwodnicy 

Szczuczyna o długości 18 km, 

➢ odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od końca obwodnicy Szczuczyna do węzła  Ełk 

Południe o długości ok. 23 km, 

➢ budowa II nitki obwodnicy Szczuczyna o długości 6,58 km (cała obwodnica 8km). 

W związku z powyższym  Studium wymaga aktualizacji i w kolejnych jego edycjach  należy wprowadzić 

przebiegi wyżej wymienionych inwestycji a także korytarze ekologiczne wyznaczone w Planie 

Zagospodarowania Województwa Podlaskiego.  

 

6.2.  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Szczuczyn 

 

Na koniec 2020r. dla terenu miasta i gminy obowiązuje łącznie 18 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (w tym 4 zmiany). Ich rozmieszczenie obrazuje poniższy rysunek. 

 

 
Źródło: strona internetowa: szczuczyn.e-mapa.net, prowadzona przez firmę Geo-System. 
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Tereny pokryte planami obejmują około 338,15 ha, co stanowi 2,9% 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  

202,21 ha, co stanowi 15,28% powierzchni miasta. 

 

 
 

 

 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących dla terenu miasta  

i gminy Szczuczyn  

 

 

Lp. Nazwa planu 
Dane o uchwaleniu i 

publikacji 
Tereny objęte planem Aktualność 

1 

MPZP  miasta Szczuczyn  
w części dotyczącej terenów 
objętych strefą ochrony 
konserwatorskiej 

Uchwała Nr X/62/99 
z dn. 23.11.1999r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 43, 
poz. 670 z dn. 20.12.1999r. 

Powierzchnia 122,80 ha, 
(centrum miasta 
Szczuczyna objęte 
ochroną konserwatorską) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

2 
MPZP  targowicy miejskiej  
w Szczuczynie 

Uchwała Nr XXIV/94/97 
z dn. 30.12.1997r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 1, 
poz. 12, z dn. 06.03.1998r. 

Powierzchnia 5,80 ha, 
(północna część miasta 
oraz odcinek drogi 
gruntowej przy ul. 
Grunwaldzkiej) 

Nieaktualny 

3 
MPZP miejsko – gminnego 
wysypiska odpadów stałych  
w Szczuczynie 

Uchwała Nr XXIV/93/97 
z dn. 30.12.1997r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 1  
poz. 11, z dn. 06.03.1998r. 

Powierzchnia 4,0ha 
(południowa – wschodnia 
część miasta oraz odcinek 
drogi gruntowej) 

Aktualny  
w trakcie 
realizacji 

17%

7%

6%

35%

19%

2%

14%

PROCENTOWY UDZIAŁ  FUNKCJI TERENÓW  W OGÓLNEJ 
POWIERZCHNI PLANÓW MIEJSCOWYCH

tereny zabudowy
mieszkaniowej

tereny zabudowy usługowej

tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej

tereny uzytkowane rolniczo

tereny komunikacji

tereny infrastruktury
technicznej

tereny zieleni i wód
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4 

MPZP przebiegu drogi 
krajowej nr. 61, odcinek 
miasto Szczuczyn do granicy 
administracyjnej z gminą 
Grajewo 

Uchwała Nr XX/137/01 
z dn. 26.06.2001r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 24, 
poz. 397, z dn. 18.07.2001r. 

Powierzchnia ok.14,07 ha 
 (odcinek drogi krajowej nr 
61 długości 6,12km, na 
gruntach  miasta 
Szczuczyn oraz wsi 
Danowo, Bzury i Stare 
Guty) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

5 

MPZP przebiegu drogi 
krajowej nr 61 na odcinku 
miasto Szczuczyn do granicy 
administracyjnej z gminą 
Grabowo 

Uchwała Nr XXV/165/02 
z  dn. 28.05.2002r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, 
poz. 655, z dn. 02.07.2002r. 

Powierzchnia ok.10,49 ha 
(odcinek drogi krajowej  
nr 61 długości 4,56 km, na 
gruntach  miasta 
Szczuczyn oraz wsi  
Jambrzyki, Sokoły, 
Koniecki Małe i Obrytki) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

 
6 

MPZP części gminy 
Szczuczyn wieś Świdry 
Awissa, tereny zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Uchwała Nr XXV/166/02 
z dn. 28.05.2002r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, 
poz. 656, z dn. 02.07.2002r. 

Powierzchnia 1,69ha 
(część działki nr 157 
na gruntach wsi Świdry 
Awissa) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

7 

MPZP miasta Szczuczyn, 
teren zabudowy usługowo – 
produkcyjnej położonego przy 
ulicy Granicznej 

Uchwała Nr XXV/167/02 
z dn. 28.05.2002r Dz. Urz. 
Woj. Podl. Nr 26, poz. 657,  
z dn. 02.07.2002r. 

Powierzchnia 0,84ha 
(działka nr 308/1 przy  
ul. Granicznej  
w Szczuczynie) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

8 
MPZP gminy Szczuczyn  
w części dotyczącej terenu 
usług wsi Jambrzyki 

Uchwała Nr 42/VI/03 
z dn. 30.06.2003r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, 
poz. 1406,  
z dn. 10.07.2003r. 

Powierzchnia 1,00 ha 
(działki nr 124/5, 124/8, 
część działki nr 6 i odcinek 
drogi gminnej przy drodze 
krajowej nr 61) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

9 
MPZP gminy Szczuczyn wieś 
Obrytki – teren usług  
z zakresu obsługi podróżnych 

Uchwała Nr 43/VI/03 
z dn. 30.06.2003r 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, 
poz. 1407,  
z dn. 10.07.2003r. 

Powierzchnia 0,62ha 
(działka nr 26/3 i odcinek 
drogi gminnej przy drodze 
krajowej nr 61) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

10 
MPZP obszaru zabudowy  
wsi Niedźwiadna 

Uchwała Nr 111/XVII/04 
z dn. 30.11.2004r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 6, 
poz. 112, z dn. 10.01.2005r. 

Powierzchnia ok. 48,40ha 
(grunty w obrębie 
zabudowy wsi  
Niedźwiadna) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

 
11 

Zmiana MPZP miasta 
Szczuczyn, teren stacji paliw  
i usług przy ulicy 
Grunwaldzkiej 

Uchwała Nr 136/XXII/05 
z dn. 18.05.2005r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 144, 
poz. 1692,  
z dn. 16.06.2005r. 

Powierzchnia ok. 0,25ha 
(działki nr 607/1, 607/4 
i odcinek drogi powiatowej) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

12 

MPZP miasta Szczuczyn, 
tereny w rejonie ulic  
J. Falkowskiego i Królowej 
Marysieńki 

Uchwała Nr 185/XXXIII/06 
z dn. 17.10.2006r 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 269, 
poz. 2697,  
z dn. 14.11.2006r. 

Powierzchnia ok. 8,55ha 
(południowo - wschodnia 
część miasta) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

13 
MPZP terenu położonego  
w granicach gruntów wsi 
Świdry Awissa 

Uchwała nr 156/XXXVII/10  
z dn. 01.06.2010r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 164, 
poz. 2032 i nr 2041,  
z dn. 07.07.2010r. 

Powierzchnia ok. 4,75 ha 
(działka nr 160 na gruntach 
wsi Świdry- Awissa przy 
drodze Szczuczyn -
Wąsosz) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 
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14 
 MPZP terenów zabudowy 
produkcyjno -usługowej  
i produkcyjnej w Szczuczynie 

Uchwała Nr 97/XVII/12 Rady 
Miejskiej w Szczuczynie 
 z dnia 28.02.2012r. 
 Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 1 
poz. 946 z dn. 20.03.2012r. 

Powierzchnia ok. 14,3 ha 
(działki przy drodze 
Szczuczyn - Niećkowo) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

15 

MPZP odcinka trasy 
dwutorowej linii 
elektroenergetycznej 400 kV 
Ełk- Łomża na terenie gminy 
Szczuczyn 

Uchwała Nr 186/XXX/13 
Rady Miejskiej  
w Szczuczynie  
z dnia 18.04.2013r.  
Dz. Urz. Woj. Podl. 
 z dn. 9.05.2013r. poz. 2124 

Powierzchnia ok.70,52 ha 
(odcinek trasy linii 
elektroenergetycznej 400 
kV Ełk- Łomża na terenie 
gminy Szczuczyn, grunty 
wsi: Tarachy, Bęćkowo, 
Gutki, Lipnik, Guty, Bzury, 
Danowo, Milewo, 
Niećkowo) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

16 
 

Zmiana MPZP miasta 
Szczuczyn: obszaru 
położonego w strefie ochrony 
konserwatorskiej, w części 
obejmującej  tereny w rejonie 
ulic Krzywej i Łąkowej 

Uchwała Nr 280/XXXIX/17 
Rady Miejskiej w 
Szczuczynie  
z dnia 30.11.2017r.  
Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 
13.12.2017r. poz. 4622. 

Powierzchnia ok. 3,77 ha 
(- ok. 0,86 ha  w rejonie  
ul Krzywej- teren na 
zapleczu ul. Krzywej  
w sąsiedztwie Przychodni 
Rejonowej w Szczuczynie  
i Gimnazjum,- ok. 2,91 ha 
w rejonie ul. Łąkowej- 
teren tzw. garaży, na 
północ od zabudowy  
ul. Łąkowej, i na południe 
od  terenu ruin pałacu 
Szczuków i oczyszczalni 
ścieków w Szczuczynie) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

17 

Zmiana MPZP miasta 
Szczuczyn: obszaru 
położonego w strefie ochrony 
konserwatorskiej, w części 
obejmującej  teren w rejonie 
ulicy Sobieskiego. 

Uchwała Nr 314/XLIII/18 
Rady Miejskiej  
w Szczuczynie  
z dnia 25.04.2018r.  
Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 
30.04.2018r. poz. 2086 

Powierzchnia ok. 0,93 ha 
( w rejonie ul Sobieskiego 
– teren przystanku 
autobusowego z 
przyległym terenem zieleni, 
marketu Biedronka  
i restauracji Biesiadna) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

18 
MPZP miasta Szczuczyn: 
obszaru we wschodniej części 
miasta w rejonie ul. Sportowej 

Uchwała Nr 131/XXIV/20 
Rady Miejskiej  
w Szczuczynie 
z dnia 22.10.2020r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 
29.10.2020r poz. 4497 

Powierzchnia 36,21 ha 
(dwa obszary na wschód 
od ul. Sportowej- MNU 
przy drodze do Danowa  
i przy drodze do Bzur MW  
i MWU) 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

 
Razem powierzchnia gruntów objętych planami: 

 
             ~ 338,15 ha 

 

 

 

 

W 2020 roku Rada Miejska podjęła 2 uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego: 

➢ uchwałę intencyjną Nr 95/XVIII/20 z dnia 24 marca 2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, w części 

obejmującej teren nieruchomości  przy ul. Kilińskiego 43 



Strona 35 z 90 
 

➢ uchwałę końcową Nr: 131/XXIV/20 z dnia 22 października 2020r., w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszarów we wschodniej części miasta 

w rejonie ulicy Sportowej. 

Ww. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty w 2020r. wywołany został uchwałą Rady 

Miejskiej w Szczuczynie Nr 52/VIII/19 z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obszarów we wschodniej 

części miasta w rejonie ul. Sportowej. W celu zapewnienia zgodności projektowanych rozwiązań  

ze studium - wyprzedzająco uchwalona została zmiana ze studium, obejmująca  ten teren (uchwała  

nr 70/XII/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 października 2019r.). Plan obejmuje obszar  

o powierzchni 36,14 ha. i wyznacza nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z usługami 

- 9,11ha (zał. nr 1 - obszar  przylegający od północnej strony przy drodze do Danowa) oraz mieszkaniową 

wielorodzinną - 4,23 ha i  wielorodzinną z usługami - 4,75 ha  (zał. nr 2 - obszar przylegający od północnej 

strony do drogi do Bzur - ul. Majewskiego).  

 

 

  
 

Prezentacja obszarów wyznaczonych pod zabudowę uchwałą Nr: 131/XXIV/20 z dnia  

22 października 2020r., na tle mapy miasta, w  gminnym Systemie Informacji Przestrzennej prowadzonym 

przez firmę Geo-System 

 

6.3 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

 

Ostatnim aktywnym instrumentem kształtowania przestrzeni w gminie są decyzje  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:  

➢ lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego;  

➢ sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze 

decyzji o warunkach zabudowy.  

W 2020 r  Burmistrz Szczuczyna wydał: 

➢ 26 decyzji o warunkach zabudowy (w tym najwięcej 20 szt. na zabudowę zagrodową,  

4 na zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, 2 zabudowa usługowa) łącznie obejmujących  

ok. 25,7 ha  

➢ 3 decyzje o zmianie decyzji o warunkach zabudowy 

➢ 2 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 

➢ 2 postępowania zawieszono 

➢ 1 postępowanie pozostawiono bez rozpatrzenia 

➢ 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujących łącznie  ok. 14,6 ha, 

dla niżej wymienionych inwestycji: 

✓ budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15kV, 

kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, napowietrznej i kablowej linii niskiego 

napięcia nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV, na działkach o nr ewid. gruntu 23, 78, 79  

w obrębie miejscowości Guty oraz na działkach nr ewid. gruntu 1/6, 1/4, 1/3, 5, 6, 2 w obrębie 

miejscowości Bzury,  

✓ budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15kV i nN-0,4V, budowie 

słupowej stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr ewid. gruntu 35/4, 38/4, 39, 19/4, 20, 

22, 41, 40 w obrębie 0011 - Koniecki Małe, 

✓ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Szczuczyn – ETAP I, obejmującą ulicę 

Przemysłową, Sportową, Majewskiego z rur PE100 RC SDR17 Φ160, na działkach o nr ewid. 

gruntu 254, 560/2, 561/2 oraz 122 w obrębie 0005 - Szczuczyn, 

✓ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Szczuczyn – ETAP II, obejmująca 

ulicę Pawełki z rur PE100 RC SDR17 Φ125 o długości około 300,0m oraz z rur PE100 RC SDR11 

Φ63 obejmująca ulicę Falkowskiego, Wołodyjowskiego, J. Pioli, J. Wagi o długości około 900,0m, 

na działkach o nr ewid. gruntu 457, 1536, 1431/4, 416/14, 1435, 1433, 1434, 

✓ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Szczuczyn – ETAP II, obejmującej 

ulicę Pawełki, z rur PE100 RC SDR17 Φ125 o długości około 350,0m, na działce o nr ewid. gruntu 

457 w obrębie 0005 – Szczuczyn,. 

✓ budowa dwóch zbiorników wyrównawczych z infrastrukturą techniczną na stacji uzdatniania 

wody, na działkach o nr ewid. gruntu 101/5 i 101/7, w obrębie 0027 – Wólka, gmina Szczuczyn. 

✓ budowa strzelnicy sportowej, na części działki nr ewid. gr. 254/4 we wsi Niećkowo. 

 

6.4 Wydatki na planowanie przestrzenne 

 

W  2020r. na planowanie przestrzenne  wydatkowano łącznie kwotę  35.405,48 zł.   
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Najważniejsze wydatki poniesiono na : 

➢ opracowywanie projektu mpzp dla obszarów na wschód od ul. Sportowej (II i III etap) - 7.380,00 zł. 

➢ opracowywanie projektu mpzp dla obszaru nieruchomości Kilińskiego 43 –I etap  - 9.100,00 zł.   

➢ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 

 celu publicznego                   – 12.100,00 zł.  

➢ posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej   -  4.966,00 zł. 

➢ utrzymanie gminnego systemu Informacji Przestrzennej z modułami iMPA i GeoPlan   - 1.845,00 zł.   

 
  W ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Działania 2.19 
Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego Programu 
Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój zrealizowano projekt:  Konsultacje społeczne metodą na 
podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
 
Koszt całkowity zadania  56 000 zł 

Dofinansowanie       100% 

 
 
7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

7.1  Zaopatrzenie w wodę 
 

 

Sieć wodociągowa w Gminie Szczuczyn zaopatrywana jest ze studni głębinowych w trzech ujęciach  

i obejmuje swoim zasięgiem 100% sołectw.  

➢ ujęcie wody w  Szczuczynie, który posiada dwie czynne studnie ujęć wód podziemnych. Wydajność 

godzinowa 100 m3/h Woda dostarczana jest dla mieszkańców miasta Szczuczyn oraz mieszkańców 

sołectwa Świdry-Awissa, 

➢ ujęcie wody w miejscowości Wólka, który posiada dwie czynne studnie ujęć wód podziemnych na 

działce o nr geod. 101/5, obręb 0027 Wólka, gmina Szczuczyn. Woda dostarczana jest dla 

mieszkańców sołectw: Bęćkowo, Bzury, Gutki, Guty, Lipnik, Milewo, Niećkowo, Niedźwiedzkie, 

Rakowo, Skaje i Tarachy, 

➢ ujęcie wody w miejscowości Niedźwiadna, który posiada dwie czynne studnie ujęć wód podziemnych 

na działce o nr geod. 101/2, obręb 0018 Niedźwiadna, gmina Szczuczyn. Woda dostarczana jest dla 

mieszkańców sołectw: Brzeźno, Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek, Danowo, Dołęgi, Jambrzyki, 

Koniecki Małe, Koniecki Rostroszewo, Kurki, Mazewo, Niedźwiadna, Obrytki, Sokoły, Wólka, 

Zacieczki i Załuski. 

Na terenie miasta i gminy Szczuczyn znajduje się 83,81 km wodociągów zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę (miasto -13,8 km, gmina 70,01 km).   

 
 

7.2  Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 
 

 

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.   
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W Szczuczynie funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ECOLO-CHIEF  

o projektowej przepustowości 500 m3 /d. i max przepustowości 630 m3 /d., która posiada możliwość 

przyjęcia ścieków z całej aglomeracji Szczuczyn. Oczyszczalnia miejska w Szczuczynie przyjmuje ścieki 

z centralnych, skanalizowanych rejonów miasta (wielorodzinne osiedle mieszkaniowe i część domków 

osiedla jednorodzinnego) oraz ścieki dowożone z indywidualnych bezodpływowych zbiorników 

zlokalizowanych na terenie gminy Szczuczyn. 

Zarządcą ww. obiektów jest WPK – TBS Spółka z o.o. w Szczuczynie 
 

7.3  Gospodarka 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 2020 zostały podzielone zostały gospodarstwa domowe według ich 

wielkości na 1 osobowe, 2 osobowe, 3 osobowe, 4 osobowe, 5 osobowe, 6 i więcej osobowe. 

Obowiązującą stawką opłat w 2020 r było:   

 

 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Stawki obowiązujące w 2020 r. 

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 2020 r. ogółem 1543 nieruchomości  

tj. nieruchomości zamieszkałe. 

 

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 927 213,40 zł. 

 

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, 

zagospodarowanie odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz koszt 

obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp.  
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W kwocie opłaty w 2020 r.  przysługiwało mieszkańcom:  

➢ odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością 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 2020 kształtowała się w następujący sposób: 
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W 2020 r. nie osiągnięto poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła pomimo coraz większej ilości odebranych odpadów segregowanych, może to 

spowodować nałożenia kary przez WIOŚ która w konsekwencji może spowodować wzrost przedmiotowej 

opłaty.  

 

 

 
 

W wyniku postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych firma Wielobranżowe 

Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie 

zajmowała się zbiórką, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy 

Szczuczyn w 2020r.  

W 2020 roku została przeprowadzona procedura wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego odpady  

w formie przetargu nieograniczonego na rok 2020r. Wykonawcą zostało ponownie WPK-TBS Sp. z o.o.  
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Odpady z terenu gminy Szczuczyn trafiały do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży gdzie zostały  

zagospodarowane. 

 

 

 
 

 

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie WPK-TBS Sp. z o.o. przy 

ulicy Sienkiewicza 15 w Szczuczynie na prowadzenie którego 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. 

 

 

7.4  Oświetlenie uliczne 
 

Na terenie Gminy Szczuczyn konserwacją oraz czynnościami eksploatacyjnymi zajmuje się 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELEKTROMET” Biała Piska – koszt tej usługi  

w 2020 roku  wyniósł 21.801,35 zł.    

Zakupiono i zamontowano oprawy solarne ze słupami na terenie miasta, placach zabaw oraz 

boiska do piłki nożnej  w następujących lokalizacjach:  

➢ teren „Ruin Szczuki”,  

➢ plac zabaw na Osiedlu Pawełki,  

➢ plac zabaw w Chojnowie,  

➢ plac zabaw w Niedźwiadnej, 

➢ boisko w Bzurach – koszt 13.999,96 zł.    

Naprawa oświetlenia pomnika Antoniego Szczuki znajdującego się w parku przy Placu 1000-lecia 

w Szczuczynie – koszt 4.000,00 zł.  
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7.5  Drogi 
 

Gmina Szczuczyn posiada  w bieżącym utrzymaniu  około 138 km dróg gminnych z czego  

14,63 km to drogi w granicach miasta, a pozostałe 123,37 km to drogi poza miastem znajdujące się  

w 29 sołectwach. Wśród dróg gminnych na terenie miasta posiadamy 5,32 km dróg asfaltowych, 1,74 km 

dróg z kostki, a 7,02 km to drogi gruntowe. Poza miastem posiadamy 28,59 km dróg asfaltowych,  

0,2 dróg z kostki, a pozostałe 93,39 km to drogi gruntowe (0,408 km drogi brukowe). 

W 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania: 

➢ masą bitumiczną uzupełniono braki w asfaltowych drogach na terenie miasta i gminy  

koszt  7.499,93 zł, 

➢ zakupiono znaki drogowe –  koszt 5.381,05 zł, 

➢ zakupiono znaki na potrzeby terenów leśnych i parków miejskich- koszt 194,62 zł,  

➢ zakupiono  tablice ogłoszeniowe  z przeznaczeniem dla sołectw - koszt 8.689,91 zł, 

➢ wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Szczuczyn polegające na wykonaniu 

wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej lub żwirowej mieszanką kruszywa (śr. 0-31,5 mm  

z zawartością 50 % kruszywa łamanego) –  koszt  118.823,42 zł, 

➢ remont po lewej stronie jezdni ul. Łąkowej chodnika- koszt 145.995,75 zł, 

➢ profilowanie dróg równiarką – koszt  6.199,94 zł.   

W 2020 roku zostało wydanych 16 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o. o. w Szczuczynie wykonywało następujące prace: 

➢ bieżące prace związane z  oczyszczaniem ulic i placów zabaw -  koszt 60.000,00. zł, 

➢ utrzymanie zieleni na poboczach oraz w parkach – koszt 35.000,00 zł, 

➢ koszenie placów zabaw i terenów zielonych wokół budynków gminnych na terenie sołectw – koszt 

7.500,00 zł, 

➢ koszenie rowów i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych– koszt 3.450,15 zł.  

W okresie zimowym utrzymaniem ulic, dróg i chodników na terenie miasta i gminy Szczuczyn 

zajmuje się  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o. o. w Szczuczynie. Koszt tego zadania wyniósł 70.000,00zł. 

 

7.6 Place zabaw i świetlice 
 

W roku 2020 bieżące konserwacje i remonty placów zabaw na terenie miasta i gminy Szczuczyn 

wykonało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o. o. – koszt 6.000,00 zł.   

Na terenie miasta Szczuczyn posiadamy trzy place zabaw: 

➢ plac zabaw w parku przy ul. Senatorskiej, 

➢ plac zabaw na osiedlu Pawełki przy ulicy Słonecznej, 

➢ plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza. 

Na terenie gminy obecnie posiadamy place zabaw w następujących sołectwach: Bęćkowo, Bzury, 

Mazewo, Chojnowo, Niedźwiadna, Brzeźno, Kurki, Zacieczki, Czarnówek, Czarnowo, Skaje, Świdry 

Awissa.  
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Na terenie gminy Szczuczyn mamy wybudowane  świetlice  i budynki gospodarcze  

w następujących miejscowościach : Bęćkowo, Bzury, Brzeźno, Danowo, Dołęgi, Czarnowo, Jambrzyki, 

Niedźwieckie, Niećkowo, Skaje i Świdry Awissa. 

W 2020 roku wykonano następujące remonty i inwestycje w obiektach gminnych: 

➢ zakup 3szt. regałów, zmywarki do naczyń, mebli kuchennych na potrzeby doposażenia świetlicy 

wiejskiej w Niedźwiadnej – koszt 5.999,00 zł, 

➢ zakup trwa na potrzeby zagospodarowania placu wokół budynku gospodarczego w miejscowości 

Brzeźno – koszt 281,69 zł, 

➢ wykonanie przyłącza kablowego, zakup materiałów budowlanych na potrzeby budowy budynku 

gospodarczego w miejscowości Kurki – koszt 49.474,67 zł, 

➢ remont budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki – koszt 30.000,00 zł, 

➢ wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w miejscowości Czarnówek – koszt 7.600,00 zł, 

➢ wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w miejscowości Wólka – koszt 12.100,00 zł, 

➢ wykonanie ogrodzenia panelowego wokół  terenu ze świetlicą wiejską w miejscowości Świdry Awissa 

– koszt 21.080,00 zł, 

➢ remont dachu w budynku gminnym ul. Wiśniowa w Szczuczynie – koszt 30.000,00 zł. 

Koszt dostawy i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb świetlic wiejskich i budynków 

gospodarczych na terenie gminy Szczuczyn wyniósł w 2020 roku – 9.592,74 zł. 

 

7.7 Internet 
 
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie na 

wykonanie 10 hotspotów zewnętrznych z WiFi o prędkości na poziomie 1000Mb/s. Hotspoty zostaną 

zlokalizowane w następujących miejscach: Hala Sportowa  ul. Grunwaldzka, Stadion, Stary Park, plac 

1000-lecia przy Urzędzie Miejskim, Hala Sportowa przy ul. Nadstawnej, przystanek PKS, teren Biblioteki 

– Centrum Kultury, teren przy Centrum Produktu Lokalnego, Pumtruck, Ogrody przy Klasztorze. 

 
 
 
 
8. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIE KOMUNALNE 
 
 

8.1 Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn. 
 
Na koniec 2020 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 260,5531 ha gruntów.  

W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się  

o 2,2937 ha, z czego największym obszarowo „ubytkiem” było wywłaszczenie przez Skarb Państwa 

działek gminnych pod budowę drogi S61 w obszarze 3,1231 ha. Gminny zasób nieruchomości 

powiększył się natomiast między innymi o działkę drogi stanowiącej ul. Graniczną o pow. 1,4324 ha  

a także dwie działki przy ul. Grunwaldzkiej o łącznej pow. 0,2405 ha, przekazane gminie przez powiat 

grajewski, na regulację stanu prawnego budynku Hali Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

  

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 
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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.  

 

8.2 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.  

Obecnie 4 spośród 8 budynków stanowiących w całości własność gminy wymaga 

przeprowadzenia remontu kapitalnego. 

Strukturę wiekową zasobu stanowiącego własność lub współwłasność gminy na dzień 31 grudnia  

2020 roku, przedstawia poniższa tabela. 

 

Wiek budynków Ilość budynków szt. w tym 100%  gminy 
w tym budynki 

wspólnot mieszk. 

do 1945 r. 16 3 0 

od 1945 – 1960 r. 4 2 0 

od 1960 r. 16 4 4 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem  

97 lokali mieszkalnych mieszczących się 36 budynkach mieszkalnych, z czego: 

➢ 85 lokali mieszczących się w 29 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
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➢ 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, 

➢ 4 lokale mieszkalne mieszczących się w budynkach funkcjonujących 4 wspólnot mieszkaniowych. 

Dodatkowo, gmina jest właścicielem 19 budynków gospodarczych (boksów). 

W roku 2020 z mieszkaniowego zasobu gminy ubyło sześć lokali mieszkalnych, które zostały 

zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. 

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i Wspólnoty 

Mieszkaniowe poniesiono w roku 2020 wydatki w kwocie  83.114,84 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 2020 

deficyt ten stanowił kwotę 44.827,48 złotych. 

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. 

 

8.3 Majątek Gminy Szczuczyn (konto 011). 

 

W roku 2020 majątek Gminy Szczuczyn zwiększył się o kwotę 6.004.173,95 złotych. 

Szczegółowo, zmiany obrazują zapisy poniższej tabeli. 

 

 

 

stan na 31.12.2019 - 76.917.094,63 

stan na 31.12.2020 - 96.171.268,15 

z mienia Urzędu ubyło: 

samochód Star OSP Niećkowo BGRF265 likwidacja 38 340,24 zł 

Instalacje solarne przekazanie dla mieszkańców 1 332 920,00 zł 

przydomowe oczyszczalnie przekazanie dla mieszkańców 37 000,00 zł 

kocioł centralnego ogrzewania OSP likwidacja 8 400,00 zł 

budynek gospodarczy Łomżyńska 15 sprzedaż 3 079,00 zł 

budynek mieszkalny Łomżyńska 15 sprzedaż 34 177,00 zł 

budynek mieszkalny Kilińskiego 7 sprzedaż 83 332,00 zł 

budynek mieszkalny Wąsowska 6 sprzedaż 16 056,00 zł 

grunty sprzedaż 16 099,60 zł 
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wyksięgowanie wartości  
z terenów inwestycyjnych 

1 309 328,74 zł 

RAZEM 2 878 732,58 zł 

 

zwiększenia na koncie 011 w 2020  roku 

drukarka HP Ploter zakup 10 515,00 zł 

samochód Skoda Yeti BGR 23800 zakup 41 721,50 zł 

Samochód Toyota RAV4 BGR 23504 zakup 20 334,50 zł 

kamera termowizyjna  zakup 28 536,00 zł 

droga Czarnówek-Niedźwiadna przebudowa 2 349 085,97 zł 

droga Szczuczyn-Bzury przebudowa 3 181 815,87 zł 

droga Chojnowo przebudowa 256 577,20 zł 

ul. Graniczna (była droga krajowa 58) przekazanie z GDDKiA 8 910 982,51 zł 

ul. Osiedle Pawełki przebudowa 888 164,55 zł 

drogi na terenach inwestycyjnych 

ujawnienie majątku 
(wyksięgowanie w wartości 

gruntów terenów 
inwestycyjnych) 

1 133 831,86 zł 

lampy oświetleniowe  172 824,30 zł 

kanalizacja sanitarna  883 137,08 zł 

kanalizacja deszczowa  1 434 551,90 zł 

sieć wodociągowa  410 484,50 zł 

przydomowe oczyszczalnie budowa 467 874,55 zł 

kanalizacja ul. Falkowskiego budowa 440 207,32 zł 

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu OSP Bzury budowa 17 900,00 zł 

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu świetlicy 
Świdry- Awissa 

budowa 56 980,00 zł 

świetlica Lipnik budowa 335 949,68 zł 

świetlica Guty budowa 325 189,99 zł 

PUMP TRUCK budowa 523 928,91 zł 

plac zabaw i ogrodzenie Czarnówek budowa 26 328,15 zł 

ogrodzenie placu Wólka budowa 12 100,00 zł 

grunty przekazane przez GDDKiA 203 711,76 zł 

przekazane przez Starostwo 173,00 zł 

RAZEM 22 132 906,10 zł 
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W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji 

administracyjnych, majątek Gminy i Miasta Szczuczyn zmniejszył się o: 

➢ 6 lokali mieszkalnych, o łącznej pow. użytkowej 283,51 m2, zbyte na rzecz ich najemców, 

➢ 1 niezabudowaną działkę gruntu o pow. 0,0117 ha, położoną w Obrytkach, sprzedaną w drodze 

bezprzetargowej dla właściciela działki przyległej, zabudowanej budynkami gospodarczymi, na 

poprawę warunków jej zagospodarowania,  

➢ 2 działki garażowe o pow. 0,0052 ha, położonej w rejonie ul. Łąkowej, zbyte w drodze 

bezprzetargowej, dla właściciela boksów garażowych usytuowanych na tym terenie, na regulację 

stanu prawnego,  

➢ 1 niezabudowaną działkę gruntu o pow. 0,328 ha, położoną przy ul. Spokojnej, w drodze 

nieograniczonego przetargu ustnego, 

➢ 2 działki gruntu o łącznej pow. 0,0408 ha, położone w Niedźwiadnej, przejęte z mocy prawa na Skarb 

Państwa – Powiat Grajewski, pod rozbudowę drogi powiatowej, 

➢ 36 działek gruntu o łącznej powierzchni 3,1231 ha, w tym 2,1094 ha działek dróg gminnych oraz 

1,0137 ha działek stanowiących grunty orne, pod budowę drogi S-61, 

➢ budynki mieszkalne: ul. Wąsoska 6, ul. Kilińskiego 7 i Łomżyńska 15, w związku ze sprzedażą 

znajdujących się w nich ostatnich lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta 

Szczuczyn. 

W procedurze sprzedaży znajdują się obecnie 3 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 2020 roku stanowią kwotę  

106.286,66 złotych, które pochodzą w całości ze sprzedaży nieruchomości (lokale + grunty). 

Prowadzona regularnie kontrola wpływów opłat za użytkowanie wieczyste pozwala 

zdecydowanie zredukować zadłużenie zaległych opłat z tego tytułu, głównie po stronie osób fizycznych. 

Istniejące na koniec roku zaległości bieżące w kwocie 192,59 złotych zostaną niezwłocznie ściągnięte  

w postępowaniu upominawczym, natomiast pozostała należność w kwocie 1.269,49 złotych należy do 

osób czasowo przebywających za granicą bądź też do spadkobierców osób zmarłych, co w sposób 

oczywisty opóźnia w czasie egzekucję należności. 

Na szczególną uwagę w zakresie gospodarowania majątkiem gminy w roku 2020 należy zwrócić 

uwagę na kwestię zagospodarowania budynku Hali Sportowej oraz tzw. ogólnodostępnej siłowni 

plenerowej przy ul. Grunwaldzkiej, o czym wspomniano już wcześniej. Dzięki długotrwałym staraniom  

i obopólnemu porozumieniu Powiat Grajewski przekazał Gminie i Miastu Szczuczyn – w drodze darowizny 

– na cel publiczny tj. działalność sportowo-rekreacyjną, dwie działki gruntu o łącznej pow. 0,2405 ha, na 

których znajduje się budynek przedmiotowej Hali Sportowej wraz z infrastrukturą oraz w/w Siłownią. 

Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem zarówno budynku Hali oraz Siłowni jak i działek gruntu.  

Dodatkowo należy zauważyć, iż gminny zasób nieruchomości powiększył się w 2020 roku  

o nieruchomość - 1,4324 ha, stanowiącą działkę drogi ul. Granicznej, od ul. Kilińskiego do węzła drogi  

S-61 wraz z istniejąca infrastrukturą. Nabycie nastąpiło w drodze nieodpłatnego przekazania od GDDKiA 

w Białymstoku, a jego wartość stanowi kwotę 8.910.982,51 złotych.  

 Gmina czerpie stałe pożytki z tytułu gospodarowania mieniem gminnym, co pozwoliło w roku 

2020 osiągnąć dochód (bez odsetek) w wysokości 253.329,04 złotych, w tym: 

➢ z tytułu dzierżaw i najmu 166.196,27 zł,  

➢ z tytułu tzw. opłat przekształceniowych w wysokości 18.198,57 zł, 
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➢ za użytkowanie wieczyste w kwocie 15.779,94 zł, 

➢ za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i dzierżawę 

przystanków w kwocie 67.674,25 zł.  

Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2020 uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy  

w wysokości 377.814,21 złotych.  

 

 
 
 
9.  OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

9.1  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  
 

W 2020 r. Burmistrz Szczuczyna rozpatrzył 12 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w wyniku czego wydał 10 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jedną decyzję o zmianie  

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w jednym przypadku odmówił wszczęcia postępowania . 

W 2020 r.  wszystkie rozpatrywane wnioski dotyczyły przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany. W wyniku 

przeprowadzonych postepowań wszystkie inwestycje uzyskały pozytywne opinie  Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie  i  Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie bez konieczności sporządzenia 

raportu. Wydane decyzje środowiskowe umożliwią realizację na terenie miasta i gminy niżej wymienionych 

inwestycji: 

➢ farmy fotowoltaicznej PV Gutki o łącznej mocy do 15 MWp zlokalizowanej na dz. ewid. nr 6, nr 9, nr 50, nr 52, 

obręb Gutki,  

➢ elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na dz. nr 83, obręb 0025 Świdry-Awissa,  

➢ instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 142/3 obręb Niećkowo, 

➢ zespołu paneli fotowoltaicznych "Szczuczyn I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy  

do 1,5 MW w miejscowości Szczuczyn na dz. ewid. nr 103, 

➢ zespołu paneli fotowoltaicznych "Szczuczyn II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 4 MW 

w miejscowości Szczuczyn na dz. ewid. nr 234 obręb Skaje, 

➢ punktu do zbierania złomu na działce nr 135, obręb 0001 Bęćkowo, w miejscowości Bęćkowo 25,  

➢ wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną i anteną telewizyjną,  

wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz.  o nr ewid. 253, w miejscowości Bzury,  

➢ dwóch studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10m3/h i głębokości przekraczającej 

100 m, na dz. o nr ewid. 1584/1 obręb Szczuczyn, 

➢ sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Szczuczyn, na dz. nr 168/2, 560/1, 560/2, 565/6, 564/2, 566/4, 

569, 968/1, 122, 40/1, 570/1, 40/2, 378, 927, 931, 937/9, 936/1, 938/8, 963/1, 939/4, 977/1, 1543, 

1234, 1245, 730, 1081, 1105/1, 1071, 1094, 886, 834, 821/1, 341/1, 378, 802, 110/2, 608/2 wraz  

z montażem przepompowni ścieków na dz. nr 650/2 oraz odcinków sieci wodociągowej na dz. nr 802, 

378, 1094, 1081, 1105/1, 785, 783/5, 786, 791, 789, 782/2, 1150, 

➢ obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 59 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok 59 DJP, na dz. nr 25 i 26/1 we wsi Załuski. 
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Zmiana decyzji dotyczyła warunków realizacji stacji regazyfikacji gazu LNG w dwóch etapach 

(ETAP I Q=1250Nm3/h, ETAP II Q=2500Nm3/h) wraz ze stacją redukcyjno -pomiarową o przepustowości 

Q=2500Nm3/h oraz infrastruktura towarzyszącą w Szczuczynie, ul. Przemysłowa, dz. nr 1584/9.  

 
 
9.2  Zasoby przyrodnicze Gminy Szczuczyn 

 
Na terenie Gminy Szczuczyn występują następujące formy ochrony przyrody:  

➢ pomniki przyrody,  

➢ użytek ekologiczny  

Ich głównym celem jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie 

różnorodności biologicznej. 

 

Użytek ekologiczny  

Na terenie gminy Szczuczyn położony jest użytek ekologiczny „Doliny Wissy” o powierzchni 11,13 ha, 

utworzony w 2018 r. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego „Doliny Wissy” jest zachowanie 

wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz bioróżnorodności wodno-błotnych ekosystemów oraz 

rzadkich i ustępujących gatunków roślin.  

 

Pomniki przyrody:  

 

Lp. Przedmiot ochrony Obiekt Miejscowość 

1. pojedyncze drzewo jesion wyniosły Bzury 

2. pojedyncze drzewo jesion wyniosły Chojnowo 

3. pojedyncze drzewo sosna pospolita Obrytki 

4. grupa drzew 
grupa 27 lip 

drobnolistnych 
Niećkowo 

5. pojedyncze drzewo kasztanowiec Niećkowo 

6. pojedyncze drzewo kasztanowiec Niećkowo 

7. pojedyncze drzewo jesion wyniosły Niećkowo 

8. grupa drzew aleja lipowa – 105 drzew Niećkowo 

9. pojedyncze drzewo kasztanowiec Niećkowo 

10. grupa drzew 18 jesionów wyniosłych Niećkowo 

11. grupa drzew 8 dębów szypułkowych Niećkowo 

12. pojedyncze drzewo klon pospolity Bzury 

13. pojedyncze drzewo jesion wyniosły Bzury 

14. pojedyncze drzewo jesion wyniosły Bzury 

 

 
 

9.3  Zezwolenia na usunięcie drzew 
 
  Burmistrz Szczuczyna wyraził zgodę na usunięcie 300 szt. drzew (226 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 7 drzew z pasów drogowych drogi powiatowej nr 1806 przy  
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ul. Grunwaldzkiej oraz nr 1869B przy ul. Kolneńskiej w Szczuczynie, zobowiązując wnioskodawcę  
do dokonania w jej pasie drogowym nasadzeń zastępczych w ilości 7 drzew liściastych.   
  Burmistrz Szczuczyna uzyskał zezwolenie na usunięcie 11 szt. drzew liściastych rosnących  
w pasach drogowych dróg gminnych. W ramach uzyskanego zezwolenia zobowiązany został  
do nasadzenia 11 szt. drzew liściastych.  
 
 
 
9.4 Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 
 

Gmina Szczuczyn przyjęła uchwałą nr 77/XIV/19 z dnia 29 listopada  2019 r. w sprawie Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczuczyn na 

rok 2020, w ramach którego: 

➢ w 2020 r.  Gmina Szczuczyn miała do 16 lipca umowę z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 

Dworakowski Zygmunt i Dworakowska Grażyna Jadwiga S.C. Radysy 13, 12-230 Biała Piska, 

natomiast od 1 października 2020 r. Gmina Szczuczyn zawarła umowę z Panią Martą Chmielewską 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Sonieczkowo” Marta Chmielewska Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów.  - koszt 52.413,82 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),  

➢ realizowała gminną akcję sterylizacji i kastracji psów z terenu Gminy Szczuczyn współfinansowaną 

w 50% przez Burmistrza Szczuczyna.  

Kwota w budżecie gminy na ten cel wyniosła 3 000,00 zł. W ramach dofinansowania wykonano  

14 zabiegów sterylizacji i 7 zabiegów kastracji psów, których koszt wyniósł  1 505,00 zł. 

 

 

 

10. EDUKACJA 
 

10.1 Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Szczuczyn 

 

 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba  

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

nauczycieli 
Etaty 

nauczycieli 

1. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Szczuczynie 

525 23 47 44,75 

2. 
Szkoła Podstawowa  
im. Zesłańców Sybiru  
w Niedźwiadnej 

75 8 14 11,03 

* wg stanu na dzień 30.09.2020r. 

 



Strona 51 z 90 
 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzi Przedszkole Samorządowe liczące  

5 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziały zerowe z liczbą 143 wychowanków oraz Szkoła Podstawowa 

licząca 16 oddziałów z liczbą 382 uczniów. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru posiada jeden 

oddział przedszkolny z liczbą 13 wychowanków oraz 7 oddziałów klas I-VIII z liczbą 62 uczniów. 

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. Placówka przedszkolna spełnia 

wymogi bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego. 

 
 

10.2 Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

W 2020 r w szkołach gminnych zapewniano wspólne kształcenie wszystkim uczniom. Uczniowie 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczyli się w klasach ogólnodostępnych, ale ich zajęcia były 

indywidualizowane. Uczniowie otrzymywali dodatkowe wsparcie polegające na udziale w zajęciach 

rewalidacyjnych, indywidualnych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych – zgodnie 

z zaleceniami wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dla każdego ucznia  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany został indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny, który był realizowany przez wykwalifikowanych nauczycieli. Programy 

opracowały w szkole zespoły samokształceniowe dla poszczególnych etapów kształcenia. Szkoły gminne 

oraz poszczególni nauczyciele podejmowali działania mające na celu dostosowanie wymagań do 

możliwości psychofizycznych i poziomu rozwoju danego ucznia. Szkoły gminne współpracowały na 

bieżącą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grajewie w zakresie badania uczniów  

i organizowania zajęć specjalistycznych. 

 
 

10.3   Wydatki  jednostek  oświatowych  Gminy  Szczuczyn  w  2020 r.  (wykonanie  wg  stanu  
na  dzień 31.12.2020 r.) 

 

Poniższa tabela prezentuje wykonane wydatki jednostek oświatowych, dla których Gmina 

Szczuczyn  jest organem prowadzącym: 

Wydatki wg rodzaju 
Razem 

jednostki 
oświatowe 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 

Szczuczynie 

Szkoła 
Podstawowa  

im. Zesłańców 
Sybiru  

w Niedźwiadnej 

Wydatki ogółem,  

w tym: 
6 802 220,73 5 404 840,45 1 397 380,28 

➢ wynagrodzenia  

i składki od 

nich naliczane 

5 878 711,26 4 648 581,64 1 230 129,62 

➢ wydatki 

remontowe 
49 785,05 14 294,55 35 490,50 
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Pozostałe wydatki 

bieżące, w tym: 
873 724,42 741 964,26 131 760,16 

➢ wydatki na 

zakup 

podręczników 

48 560,13 40 930,90 7629,23 

Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

W roku 2020 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 86 % wszystkich 

wydatków poniesionych na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące z udziałem 13% w wydatkach 

ogółem obejmowały utrzymanie budynków (media, energia elektryczna), zakup środków czystości, 

materiałów biurowych, doposażenia klas w nowe meble, materiałów remontowych,  itp. W Szkole 

Podstawowej w Niedźwiadnej wykonano kapitalny remont łazienki dziewcząt. Doposażono 

pracownię komputerową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie o 8 komputerów wraz  

z oprogramowaniem. Na wniosek Burmistrza Szczuczyna Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Szczuczynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 45.200,00 zł ze środków Ministerstwa 

Edukacji Narodowej na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania takich przedmiotów jak: 

biologia, geografia, chemia i fizyka. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz 

urządzeń sportowo – rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych i znacznych 

nakładów finansowanych na oświatę czynionych od kilku lat. W zakresie pozostałych wydatków 

bieżących zakupiono także podręczniki i inne materiały edukacyjne na kwotę 48 560,13 zł. Koszty 

przeprowadzonych remontów wyniosły 1% ogółu wydatków, co nominalnie stanowi kwotę  

49 785,05 zł. Przedstawione wydatki nie dotyczą kosztów dowozu dzieci do szkół. W 2020 r. nie 

poniesiono wydatków majątkowych. 

86%

1% 13%

Struktura wydatków jednostek oświatowych w 2020r.

wynagrodzenia i pochodne

wydatki remontowe

pozostałe wydatki bieżące
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10.4 Subwencja oświatowa  i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 

oświatowych 

 

Wykonane w 2020 r. dochody ze źródeł zewnętrznych na sfinansowanie zadań oświatowych Gminy 

Szczuczyn wyniosły łącznie 5 302 742,35 zł, z tego: 

➢ część oświatowa subwencji ogólnej: 5 101 163,00 zł 

➢ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: 

153 500,00 zł, 

➢ dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz 

materiały ćwiczeniowe: 48 079,35 zł. 

 

Poniższa tabela prezentują relację wykonanych wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych 

do źródeł ich finansowania oraz ich wysokość wg tej relacji 

 

Wydatki jednostek oświatowych ogółem 6 802 220,73 zł 

Wydatki sfinansowane z subwencji oraz dotacji z budżetu państwa 5 302 742,35 zł 

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy 1 500 521,62 zł 

Relacja subwencji i dotacji do wydatków ogółem 78% 

Relacja środków własnych do wydatków ogółem 22% 

 

 

 

10.5 Wyniki egzaminów w 2020 r. (dane w %) 

 

Wyszczególnienie 
Język 

polski 
Matematyka Język angielski 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Szczuczynie 
50% 43% 39% 

Szkoła Podstawowa im. 

Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej 
52% 33% 56% 

Powiat grajewski 54% 43% 46% 

Województwo 58% 47% 54% 

Kraj 59% 46% 54% 
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10.6 Dowóz uczniów do szkół 

 

W 2020 r. zorganizowano dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie dla około  

146 uczniów z terenu Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewoźnikiem była firma „FASTER” 

z Kolna. Koszt dowozu za rok 2020 wyniósł 199 659,62 zł. Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych z 

terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie wyniósł 48 863,46 zł 

 

 

 
10.7 Realizacja projektów 

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

Gmina Szczuczyn jako organ prowadzący, po uzyskaniu informacji od dyrektorów szkół 

podstawowych, złożyła wniosek do Kuratorium Oświaty w Białymstoku o przyznanie środków na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dzięki dotacji 

zapewniono uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Szczuczyn bezpłatne podręczniki i ćwiczenia 

do nauki. 

Kwota otrzymanej dotacji   48 079,35 zł. 
 

Akademia Przedszkolaka 

Projekt realizowany 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 

Koszt całkowity zadania  353 902,50 zł 

Dofinansowanie   300 810,50 zł 

 

Zdalna szkoła 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 

Umożliwił Gminie Szczuczyn pozyskanie środków na zakup 17 komputerów stacjonarnych wraz  

z oprogramowaniem. Komputery zostały przekazane uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Szczuczynie, jako wsparcie umożliwiające zdalne nauczanie. 

Koszt całkowity zadania  59 999,97 zł 

Dofinansowanie          100% 
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Zdalna szkoła+ 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 

Skierowany do uczniów z ograniczonym dostępem do sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie. 

Zakupiono 24 komputery stacjonarne, 3 laptopy oraz 27 kompletów oprogramowania 

Koszt całkowity zadania  91 999,95 zł 

Dofinansowanie          100% 

Doposażenie pracowni przyrodniczych 

Projekt zrealizowany dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej. Za otrzymane dofinansowanie wyposażono 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie w pomoce dydaktyczne do pracowni: biologicznej, 

chemicznej i fizycznej. Zakupiono m.in. mapy fizyczno-polityczne, zestawy skał i minerałów, globusy, 

model Ziemi, wagi, Interaktywne Plansze Przyrodnicze – fizyka kl. 7-8, próbówki, zestaw odczynników  

i chemikaliów do nauki chemii, plansze dydaktyczne (węglowodory, związki nieorganiczne), komórka 

roślin, model kwiatu, szkielety gadów i ptaków 

Koszt całkowity zadania  45 200 zł 

Dofinansowanie       100% 

 

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; Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna  

i kształtowanie kapitału społecznego. Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności oferty nauczania 

w szkole prowadzące do zmniejszenia 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. 

Realizowane działania: 

➢ zakup sprzętu multimedialnego, TIK oraz pomocy dydaktycznych, 

➢ organizacja szkoleń dla nauczycieli oraz sfinansowanie studiów podyplomowych, 

➢ organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych. 

Koszt całkowity zadania  119 950,00 zł 

Dofinansowanie   111 862,50 zł 

 

Umiem pływać 

Pozyskanie dofinansowania nauki pływania w 2020 roku dla dzieci szkolnych w ramach Programu 

Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Program adresowany jest do uczniów szkół 

podstawowych z klas I – III i zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych 
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z zakresu nauki pływania. W zajęciach uczestniczyło 30. dzieci  Uczniowie dojeżdżali wraz z instruktorami 

oraz opiekunami na Pływalnię Miejską w Grajewie jeden raz w tygodniu. Zajęcia rozpoczęły się  

od 25 września 2020 r.  

 
 
 
11. POMOC SPOŁECZNA 
  
 

 Realizacją zdań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Szczuczyn zajmuje się Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szczuczynie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie jest jednostką organizacyjną 

gminy, działającą na podstawie: 

➢ uchwały Nr 48/XII Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szczuczynie z dnia 24 kwietnia 1990 r.  

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie,  

➢ uchwały Nr 141/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie, ze zmianami. 

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. 

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. 

W 2020r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ośrodek wydał 492 decyzje w sprawie 

przyznania różnych form pomocy. Dominującym powodem przyznawanej pomocy w 2020 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.  
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Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok 2020 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA  

Liczba osób  1 501 458 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE  

Liczba osób  2 383 312 

w tym: osoby długotrwale 

korzystające  

 

3 

 

262 

 

207 

Liczba rodzin  4 211 176 

Liczba osób w rodzinach  5 671 557 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE  

Liczba osób ogółem  6 383 312 

Liczba rodzin  7 211 176 

Liczba osób w rodzinach  8 671 557 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY  

Liczba osób ogółem  9 383 312 

Liczba rodzin  10 211 176 

Liczba osób w rodzinach  11 671 557 

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

 

 
 

 

Powody udzielania pomocy i wsparcia 

4,3 2,5

501 458

2 2

2019 2020

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY 
SPOŁECZNEJ

Seria 1 Seria 2 Seria 3

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

 2019 2020 2019 2020 

ubóstwo 130 109 388 296 

bezdomność 2 2 2 2 

potrzeba ochrony macierzyństwa  58 43 314 235 

w tym:   
             wielodzietność 

55 40 304 225 

bezrobocie 106 100 285 265 
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Rodzaje oraz koszty świadczeń przyznawanych przez OPS W 2020 roku 

 

 
Rodzaje świadczeń 

 

 
Liczba przyznanych 

świadczeń 
(osoby/rodziny) 

 
Łączna kwota (zł) 

Środki 
własne 

Środki  
z dotacji 

Zasiłki stałe 23 osoby 0,00 124 533,80 

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby 
pobierające zasiłki stałe 

20 osób  10 494, 54 

Zasiłki okresowe 83 rodziny 0,00 189 445,83 

Dożywianie dzieci posiłki w szkole 180 osób 9 200,98 36 803,53 

Zasiłki celowe na żywność 53 rodzin 3 960,00 15 840,00 

Zasiłki celowe i specjalne 89 rodzin/osoby 20 708,00 0,00 

Pobyt w DPS 3 osoby 102 743,16 0,00 

Usługi opiekuńcze 6 osób 51 882,63 0,00 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

7 osób 0,00 119 797,18 

RAZEM 188 494,77 496 914,88 

 

 

 

Oprócz zadań z ustawy o pomocy społecznej tutejszy Ośrodek przyznaje i wypłaca następujące 

świadczenia: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowawcze 500 +. 

 

 

11.1 Świadczenie wychowawcze 

 

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu  

lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - 

niezależnie od dochodu rodziny.  

niepełnosprawność 44 37 126 100 

długotrwała choroba 61 47 185 125 

bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego - ogółem 

76 58 317 243 

w tym: 
– rodziny niepełne 

24 19 90 70 

– rodziny wielodzietne 
 

17 12 93 64 

   przemoc w rodzinie 10 4 34 27 

  0 0 0 0 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie wypłacił 11 669 świadczeń, tj. miesięcznie około 966 

dzieciom dla około 550 rodzin, na łączną kwotę 5 795 126, 82 zł natomiast koszt obsługi zadania wyniósł 

– 51 458,40 zł. 

 

 

11.2 Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu 

alimentacyjnego 

 

W okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 r. roku złożono 13 186 świadczeń rodzinnych. Świadczenia 

rodzinne obejmują: 

 

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: 

Dodatki do zasiłku rodzinnego to: 

➢ z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł 

➢ z tytułu urlopu wychowawczego - 400 zł 

➢ z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci) 

➢ z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko - 95 zł 

➢ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 90 zł powyżej 5 lat – 110 zł  

➢ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł 

➢ z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - 69 zł dojazdy, 113 zł zamieszkiwanie  

w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły; 

2. Zasiłek pielęgnacyjny  

3. Świadczenie pielęgnacyjne  

4. Zasiłek dla opiekunów  

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

6. Świadczenie rodzicielskie 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy  

 

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

to kwota 78 518,55 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi 

pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych. 

W 2020 roku dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie 25 723,60 zł, z czego wpływy 

do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych wyniosły - fundusz alimentacyjny 6 636,21 zł. 

 

Rodzaje oraz koszty świadczeń rodzinnych i wychowawczych przyznawanych przez OPS w 2020 

roku 

 

 
Rodzaje świadczeń 

 

 
Liczba 

wypłaconych 
świadczeń 

 
Łączna kwota (zł) 

Środki własne Środki z dotacji 

Świadczenia wychowawcze 11 669 0,00 5 795 126, 82 

Świadczenia rodzinne wraz  
z dodatkami 

11 342  1 209 140,06 



Strona 60 z 90 
 

Zasiłek pielęgnacyjny 1 178 0,00 254 260,00 

Świadczenie pielęgnacyjne  
 

351 0,00 641 588,13 

Zasiłek dla opiekunów  
 

56 0,00 34 720,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 
 

30 0,00 30 000,00 

Świadczenie rodzicielskie 
 

181 0,00 162 599,40 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 
  

104 0,00 64 480,00 

Fundusz alimentacyjny 384 0,00 127 381, 43 

Składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe 

355 0,00 111 236,32 

Składek na ubezpieczenia zdrowotne 141 0,00 12 627,78 

RAZEM 0,00 8 443 159 ,94 

 

 

11.3 Wspieranie rodziny - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 

W związku z uchwałą Rady Miejskiej 135/XXIII/12 z dnia 28 września 2012 r. tutejszy Ośrodek 

realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Do zadań realizowanych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:  

1)  realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021;  

2)  tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny- uczestnictwo  

w szkoleniach oraz samokształcenie (korzystanie z literatury, stron internetowych poświęconych 

tej tematyce); 

3)  tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz 

praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

przez: 

➢ zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa poprzez:  

➢ organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających – nie 

wystąpiła potrzeba;  

➢ promowanie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  

4) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku adopcyjnym .  

5) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodzin zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.  

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy  z rodziną poprzez pomoc w opiece i wychowaniu 

dziecka.  W ramach tego działania zatrudniony został asystent rodziny. Swoją pracą w roku 2020 objął  

5 rodzin. Asystent podnosił kwalifikacje poprzez samokształcenie i uczestnictwo w szkoleniach. Ponadto 
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ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych - 21 280,34 zł i 3 dzieci  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 21 179,35 zł. 

 

 

 

 

 

 

11.4  Dobry start 

„ Dobry start” to świadczenie przysługujące osobom uczącym się 

do 20 roku życia lub 24 w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem 

o niepełnosprawności, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest 

ono wypłacane raz w roku w wysokości 300 zł.  

W 2020roku z tej formy pomocy skorzystało 707 uczniów. 

Łącznie wydatkowano kwotę 219 169,48 zł wraz z kosztami obsług 

 

 

 

11.5 Pomoc materialna dla uczniów 

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

➢ stypendia szkolne 

➢ zasiłki szkolne.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

nie może przekroczyć kwoty 528 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  W okresie od stycznia do 
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grudnia 2020 r. wydano łącznie 305 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym na łączną sumę  132 100, 00 zł (kwota ta stanowi część dotacji  i środki własne gminy), z czego: 

➢ 298 stypendiów szkolnych na kwotę 129 000,00 zł 

➢ 7 zasiłków szkolnych na kwotę 3 100,00 zł 

 

11.6 Karta Dużej Rodziny 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na 

realizację Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę – 200,24 zł. 

Ogółem wydano  karty dla 36 rodzin, w tym: 64 kart rodzicom  

i 35 karty dzieciom. W ww. okresie złożono 23 wniosków  

o przyznanie Karty Dużej Rodziny z czego 8 wniosków 

o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę 

wielodzietną, 15 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę 

wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców. Wydano również 1 kartę dla członków rodziny 

wielodzietnej, którzy byli wcześniej jej posiadaczem.  

 

 

11.7 Dodatki mieszkaniowe  

 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Od 01 sierpnia 2011r. zadanie 

to realizuje tut. Ośrodek. W 2020 r. na realizację dodatków mieszkaniowych wydatkowano  

kwotę – 41 965,06 zł.   Ogółem wydano 43 decyzje przyznające.  

 

11.8 Przemoc 

Z zakresu przeciwdziałania przemocy pracownicy podejmują m.in. następujące zadania: obsługa 

administracyjno-kancelaryjna zespołu interdyscyplinarnego, 

➢ realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony przemocy  

w rodzinie na lata 2018-2023, 

➢ uczestnictwo w pracach grupy roboczej, 

➢ praca socjalna, w tym wizyty w środowisku,  

➢ informowanie o warunkach korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, 

➢ wskazanie na możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej oraz prawnej,  

➢ w razie potrzeby skierowanie do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie (specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie), 

➢ w razie konieczności powiadamianie Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego. 

 

11.9 Program „Wspieraj seniora” 

 

Gmina Szczuczyn w roku 2020 przystąpiła do 

programu - WSPIERAJ SENIORA ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego 

realizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie.  
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Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy  

w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała  

w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 

spożywcze, środki higieny osobistej, a także umówienie wizyt lekarskich, zakup leków, opłacenie 

rachunków, załatwienie spraw urzędowych itp.  

W roku 2020 do programu zgłosiło się 7 osób. 3 osoby zgłosiły się poprzez system Centralnej Aplikacji 

Statystycznej, 3 osoby zostały zgłoszone z własnego rozpoznania pracowników socjalnych pracujących 

na danym terenie. 1 senior zgłosił potrzebę wsparcia bezpośrednio do OPS. Ostatecznie pomocy  

w ramach programu udzielono 4 osobom. Całkowity koszt zadania to 2 993,75 zł. 

 

11.10 Czyste Powietrze 

 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem  

i realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego 

ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić 

stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu 

wymiany starych, wysokoemisyjnych kołów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, 

instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania. Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 

zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.  

W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązek wydawania 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka 

gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Do ustalania 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie po uprzednim złożeniu 

wniosku.  

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie wydał 3 zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla 

potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.  

 

 

11.11 Realizacja Projektu „Aktywni Lokalnie -Skuteczni Globalnie” 

 

Od stycznia 2020 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Lider) oraz Gmina Szczuczyn 

(Partner) reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie realizowali projekt 

pn. "Aktywni lokalnie – skuteczni globalnie". Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dział 9.11 Rewitalizacja Społeczna  

i Kształtowanie kapitału społecznego. Celem głównym realizowanego projektu była aktywizacja 

społeczno–zawodowa mieszkańców gminy Szczuczyn. Jak również, wsparcie osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną 

indywidualnie dla każdej osoby i rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

uwzględniając diagnozę sytuacji problemowej, zasoby, potencjał, predyspozycje oraz potrzeby, 
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W okresie od 11.05.2020 r. do 19.05.2020 r. odbyły się kursy o charakterze zawodowym 

w których uczestniczyło 30 osób: 

➢ 6 osób kurs pracownika pielęgnacji terenów zielonych, 

➢ 2 osoby kurs pracownika biurowego, 

➢ 3 osoby kurs sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej, 

➢ 7 osób kurs kucharza, 

➢ 5 osób kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego, 

➢ 7 osób kurs opiekuna osób starszych i dzieci. 

Uczestnicy zdobyli certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności oraz kwalifikacji. Natomiast 

21 osób w okresie od 22.06.2020 r. do 31.10.2020 r. uczestniczyło w 3 miesięcznych stażach 

zawodowych, mających na celu wykorzystanie w praktyce zdobytych podczas kursów umiejętności. 

Koszty poniesione na realizację w/w. projektu to 64 929,95 zł. 

 

 

Rodzaje oraz koszty programów  realizowanych przez OPS W 2020 roku 

 

 

 
Rodzaje świadczeń 

 

 
Łączna kwota (zł) 

Środki własne Środki z dotacji 

Rodziny zastępcze 21 280,34 0,00 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 21 179,35 0,00 

Dobry Start 0,00 212 100,00 

Stypendia szkolne 
 

12 900,00 116 100,00 

Zasiłki szkolne  
 

310,00 2 790,00 

KDR 
 

0,00 200,24 

Dodatki mieszkaniowe 
 

41 965,06 0,00 

Przemoc 1 488,10 0,00 

Wspieraj seniora 600,35 2 393,40 

Aktywni lokalnie – skuteczni globalnie 24 000,00 40 929,95 

RAZEM 123 723,20 374 513,59 
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11.12 Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2020 roku 

 

 Poniższy wykres przedstawia analizę rzeczowo-finansową  Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Szczuczynie za 2020 rok z podziałem na plan środków własnych i środków zewnętrznych: zlecone + 

dotacje, oraz wydatek tychże środków. 

 

 
 

 

Plan finansowy w roku 2020 wyniósł 10 517 268,00 zł z czego środki własne 847 987,00 zł; 

natomiast kwota planowanych dotacji wyniosła 9 669 281,00 zł, z tego wydatkowano ogółem 

10 291 128,86 zł (z dotacji 9 537 084,37 zł, środki własne 754 044,49 zł.) Dokonując analizy wydatków 

pomocy społecznej w gminie Szczuczyn, należy stwierdzić, że największy udział w strukturze tych 

wydatków w 2020r. stanowią świadczenia wychowawcze „500 PLUS”, kolejnym znacznym wydatkiem są 

świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki na pomoc społeczną 

stanowią 8% ogółu wydatków poniesionych w 2020 r. 
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12.  DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 
 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską. Do głównych zadań realizowanych przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należało prowadzenie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Podejmowano działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów  

w zakresie spożywania tych napojów, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw spożywania 

środków psychoaktywnych, a także wspierania działalności w tym zakresie instytucji oświatowych. Z tytułu 

opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do budżetu gminy w 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 

108 032,44 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 97 059,98 zł  tj. w 89,9%. Środki 

niewykorzystane tj. 17 620,48zł  przychodzą do budżetu na kolejny rok.  

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczuczynie odbyła  

8 posiedzeń. Ponadto GKRPA: 

➢ wydała 6 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 2 jednorazowe zezwolenia, 

➢ prowadziła 32 sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 

➢ skierowała 13 wniosków do Sądu Rodzinnego w Grajewie o zastosowanie przymusowego leczenia 

odwykowego -  cztery osoby odbyło leczenie odwykowe  stacjonarne w Choroszczy, 

➢ skierowała 21 osób na badanie przez biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu, 

➢ wysłała 8 zapytań na policję o uczestnika postępowania. 

 

 W 2020 roku swoją działalność kontynuował Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych  

od alkoholu i ich rodzin. Raz w tygodniu, przez dwie godziny swoje usługi świadczył tam wykwalifikowany, 

praktykujący psycholog. Dyżury pełnione były w każdą środę miesiąca w godz.17.00-19.00 przy Bibliotece 

Centrum Kultury  w Szczuczynie. Punkt ten pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom 

uzależnionym  i współuzależnionym. Punkt udzielał  porad wszystkim w zakresie;  

➢ motywowania i udzielania informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,  

➢ omawianie programów odwykowych  - prowadzenia rozmów motywujących zarówno z osobami 

uzależnionymi jak i  współuzależnionymi, 

➢ spotkań motywacyjną – wspierających. 

Z Punktu Konsultacyjnego skorzystało 34 osób,  udzielono  78 porad, przeprowadzono 21 rozmów  

motywacyjno – interwencyjnych. 

 Komisja przeprowadziła 2 kontrole punktów sprzedaży alkoholu na  terenie miasta i gminy 

Szczuczyn - na wniosek policji. Kontrole miały na celu :  

➢ diagnozę rzeczywistej dostępności alkoholu dla osób poniżej 18 roku życia,  

➢ wykrycie punktów sprzedaży, w których nie przestrzega się zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim  

i podjęcie działań  informacyjno – naprawczych,  

➢ uwrażliwienie sprzedawców alkoholu na problem alkoholizmu i zachęcenie do kontroli dowodów 

osobistych, 

➢ promowanie odpowiedzialnych postaw wśród właścicieli i pracowników punktów sprzedaży alkoholu,  

➢ sprawdzenie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.  
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Członkowie GKRPA uczestniczyli w spotkaniach na temat profilaktyki i zapobieganiu 

uzależnieniom w mieście i gminie. Komisja rozpatrywała również wiele spraw dotyczących różnych 

kierunków profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. W Szkole 

Podstawowej w Szczuczynie realizowano program profilaktyczny pt. „Drugi elementarz czyli program 

siedmiu kroków”, z uczniami klas VIII. Celem programu było:   

➢ dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz  o zagrożeniach 

towarzyszących ich używaniu,  

➢ wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,  pokazanie  

perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania alkoholu i innych 

substancji uzależniających.  

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie wzięła udział w konkursie ,, Mam wybór 

wybieram rozsądek” na hasło profilaktyczne promujący zdrowy styl życia bez uzależnienia. Zespół 

Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie zorganizowali konkurs plastyczny ,,Zgrana Rodzinka”. W trakcie 

części edukacyjnej poruszane były zagadnienia profilaktyki uzależnień, negatywnego wpływu dopalaczy 

i narkotyków na zdrowie człowieka. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w szczególności dla młodzieży realizowane było poprzez:  

➢ zakupiono: - pakiet materiałów ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” , 

➢ w okresie ferii zimowych i wakacji  zorganizowano zajęcia dla dzieci zagrożonych patologią 

społeczną, 

➢ dofinansowano udział dzieci z rodzin patologicznych oraz uzyskujących dobre wyniki w sporcie.  

Zadania GKRPA były realizowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów 

na profilaktykę i walkę z problemem alkoholowym. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła 

zamierzone efekty. Wskazane jest dalsze podejmowanie działań profilaktycznych, w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy osobom uzależnionym i 

współuzależnionym.  

 
 
 

13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO 
 
13.1  Ochotnicza Straż Pożarna 
 
 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Gminie Szczuczyn 

zapewnia 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Skupiają one 

226 strażaków będących w jednostkach operacyjno - taktycznych czyli 

mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. 

Prawie połowa z nich posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki tym kwalifikacjom 

niejednokrotnie jako pierwsi na miejscu zdarzenia udzielają pierwszej 

pomocy. W celu podniesienia kwalifikacji strażacy – ochotnicy 

uczestniczą w szkoleniach, manewrach, kursach. W 2020 r. jednostki 

OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn wyjeżdżały do akcji ratowniczych 

177 razy.  
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Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należy do zadań Gminy. 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.  

W 2020 r. na OSP wydatkowano   

Ogółem      1 011 474,77zł  

w tym:  

➢ z budżetu gminy        319 364,77 zł 

➢ dotacje        692 110,00 zł 

 

 

Najważniejsze inwestycje oraz pozyskane dotacje dla jednostek OSP w 2020r.:  

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szczuczyn   – 789 660,00zł  

➢ 350 000,00 zł – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

➢ 110 000,00 zł – dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP 

w KSRG 

➢ 30 000,00 zł – darowizna Biebrzański Park Narodowy 

➢ 299 660,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy Szczuczyn 

Źródła finansowania dotacji celowej:  

✓ 50 000,00zł środki własne Gminy Wąsosz,  

✓ 50 000,00zł środki własne Powiatu Grajewskiego,  

✓ 199 660,00zł środki własne Gminy Szczuczyn 

2. Remont strażnicy OSP w Danowie – 55 000,00 zł (wkład własny Gminy Szczuczyn). 

3. Remont strażnicy OSP w Szczuczynie – 14 000,00 zł (dotacja Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej dla jednostek OSP w KSRG). 

4. Remont podjazdu do remizy OSP Danowo – 12 260,00zł (dotacja MSWiA). 

5. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Szczuczyn – 28 536,00zł  

➢ 26 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 

➢ 2 536,00 zł – wkład własny Gminy Szczuczyn 

6. Zakup sprzętu i wyposażenia (OSP Szczuczyn, Niedźwiadna, Bzury) –45 670,00zł  

➢ 13 000,00zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 

➢ 30 000,00zł – darowizna Biebrzański Park Narodowy 

➢ 2 670,00 zł – dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP  

w KSRG 

7. Renowacja sztandaru OSP Niedźwiadna – 4 180,00zł (dotacja MSWiA). 

 
13.2 Bezpieczeństwo i ochrona mienia 
 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy Szczuczyn wykonano na 

terenie miasta monitoring, który znajduję się na „Ruinach Szczuki” oraz placu „PUMPTRACK”  - koszt 

15.500,00 zł. 
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14. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020 przyjęty został przez Radę Miejską w Szczuczynie uchwałą 

Nr 79/XIV/19 z dnia 29 listopada 2019 r. 

Główną zasadą współpracy z organizacjami pozarządowymi jest działanie na rzecz danej wspólnoty 

lokalnej, tworzenie i realizacja rozwiązań zmierzających do szeroko rozumianej poprawy jakości życia. 

Elementami systemu wsparcia typowymi dla urzędu są: 

➢ baza organizacji pozarządowych; 

➢ wymiana informacji między sektorami, udostępnianie zasobów gminy (sprzętu, lokali), 

➢ wsparcie informacyjne, szkoleniowe i doradcze, 

➢ zlecanie zadań, udzielanie dotacji, 

➢ fundusz pożyczkowy. 

 

Na terenie Gminy Szczuczyn działają następujące organizacje pozarządowe: 

 

➢ Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, 19-230 Szczuczyn, ul. Grunwaldzka 2 

➢ Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”, 19-230 Szczuczyn ul. Łomżyńska 11,  

➢ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim 

w Szczuczynie, pl. 1000-lecia 23, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Bęćkowie, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Bzurach, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Danowie, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Niećkowie, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiadnej, 

➢ Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny WESTA, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie 

➢ Stowarzyszenie „Szczuczyn 29”, 

➢ Fundacja Wszystko dla Dzieci im. Macieja Makuszewskiego, 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich „Niedźwiadnianki” w Niedźwiadnej, 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Dołęgach, 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniku, 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Danowie, 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźniu 

 

Program zakładał współpracę w bardzo szerokim spektrum zadań publicznych: 

➢ nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

➢ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

➢ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

➢ turystyka, wypoczynek dzieci i młodzieży, 
 

Na realizację zadań w programie w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości: 

50.000,00 zł  
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W roku 2020 przeprowadzono jeden konkurs ofert na realizację zadań priorytetowych: upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu - na kwotę 50 000,- zł. W wyniku konkursu została wybrana oferta Miejskiego 

Ludowego Klubu Sportowego „WISSA”. 
 

 
 
15. INSTYTUCJA KULTURY: BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY 
 

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

 

15.1 Finanse 

 

1.  Dochody ogółem 937.038,12 zł : 

1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Szczuczyn - 850.000,00 zł. 

➢ środki pozyskane z zewnątrz (granty) - 33.230,00 zł, w tym: 

✓ dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci  

i Młodzieży na realizacje projektu pt. „Akcja reaktywacja – ludowe pieśni i przyśpiewki  

z zapiśnika dziadków” w kwocie - 20.000,00 zł. (druga transza na rok 2020),  

✓ dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie - 

7.000,00 zł. 

✓ dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup usługi dostępu do e-boków - 6.230,00 zł. 

2) przychody w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS  

za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r. - 29.407,68 zł. 

3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy - 22.597,94 zł. 

4) darowizna pieniężna Banku Spółdzielczego w Szczuczynie na organizacje zajęć wakacyjnych - 

500,00 zł. 

5) pozostałe dochody (refakturowanie, wynajem, odsetki na rachunku bankowym itp.) - 1.302,50 zł. 

2. Wydatki ogółem - 916.078,19 zł.: 

1) wydatki pokryte dotacją podmiotową: 

➢ wynagrodzenia (wynagrodzenie, dodatki stażowe, funkcyjne, nagrody uznaniowe, nagrody 

jubileuszowe, nagrody roczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz pochodnymi 

finansowane z dotacji podmiotowej - 651.633,67  zł. 

➢ zakup książek do księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci oraz Filii 

bibliotecznej w Niećkowie - 10.591,62zł. 

➢ zakup prenumeraty prasy - 4.597,51  zł. 

➢ świadczenia na rzecz pracowników, w tym: świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za używanie 

i pranie odzieży roboczej, badania lekarskie, szkolenia pracowników oraz środków ochrony 

indywidualnej dla pracowników w związku z epidemią COVID-19 - 23.060,60 zł. 

➢ podróże służbowe  - 1.511,20 zł. 

➢ ubezpieczenia majątkowe - 3.162,00 zł. 
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➢ organizacja wystaw, występów, koncertów, zawodów rekreacyjno-sportowych, happeningów, 

akcji promujących czytelnictwo, konkursów, turniejów, organizacji zajęć dla dzieci itp. - 

15.991,52  zł.  

➢ pozostałe  (np. wydatki na utrzymanie budynków) - 139.453,77 zł. 

3. Wydatki pokryte z dotacji i pozostałych przychodów - 66.076,30 zł.  

 

 

 

15.2 Infrastruktura  

 

Biblioteka – Centrum Kultury jest właścicielem budynku i działki 

przy ul. Łomżyńskiej 11, oraz świetlicy wiejskiej wraz z działką   

w miejscowości Niećkowo w której znajduje się Filia Biblioteczna. 

Administrujemy Halą Sportową w Szczuczynie  przy ul. Grunwaldzkiej 2. 

W Bibliotece –  Centrum Kultury w Szczuczynie zatrudniani na umowę 

zlecenie są: specjalista od BHP i Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

 

15.3 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. W minionym tak trudnym dla nas wszystkich roku, szczuczyńskie Centrum Kultury, mimo 

obostrzeń związanych z Covid-19 realizowało zadania własne w formie stacjonarnej lub online m.in.: 

➢ zorganizowano spotkanie z cyklu „O Matko”, gościem była Iza Randzio, która przeprowadziła 

warsztaty integracyjne pt. „Szalony naukowiec”;  

➢ odbyło się spotkanie „Zawsze Aktywnych” tym razem w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”;  

➢ w BCK goszczono dr inż. Tomasza Grzesia z Wydziału Informatyki, reprezentanta trenerów projektu 

Programowanie od Podstaw, w warsztatach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej  

w Szczuczynie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej, 

➢ od lipca, wznowiono cykl „Wieczornych seansów filmowych”. 

➢ w styczniu i lutym, 2 razy w tygodniu odbywały się zajęcia w sali plastycznej;  

➢ systematycznie odbywały się również zajęcia z robotyki-kodowania gdzie wykorzystywane są roboty 

„FINCH”, powstał klub „młodych koderów”. 

➢ od marca, wprowadzono ofertę online m.in.: „Magnesowe  Zabawy”, „Zajęć na Nudę”, „Dmuchajka – 

Eksperyment z Latającą Kulką.   

➢ 29 września, obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Pracownicy BCK czytali uczniom 

klas drugich książkę pt. „Szewczyk Dratewka” J. Porazińskiej, na uważnych słuchaczy czekała 

niespodzianka-quiz z nagrodami, 

➢ od września, rozpoczęto akcję „Pierwsze Czytanki dla Przedszkolaka”–  jest to kolejna odsłona 

kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 

https://www.facebook.com/spszczuczyn/?__tn__=KH-R&eid=ARDXQMVqAqnP6N-hNQKsPe74yRUyJst-XCYU8AsVNapjzCdSjsaaP1vn6ndEMb7yEjvCbIoahShcmc09&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBEHmgzl198atmoTLkI2PcqqarNq-dtsFIofhvrv8dfCkdX1RRkgBXwzB8Csf_iXa69kq8t_8pYBKEWMQaAn8jJOOmy9CfXT7OFn-FO2sH6jAvRzfLyOaPgH4TnWbr2pIRpu1tPi4AZouJCAA8Cmch4MTDJwg9qb-0ad_H_m5YUR3gRW6E-M46MW8kPhygp1vvZGPlPkMHCO6APi2G15YmAupbWI65jIViglVBXHmfWpBy1XvX-26vMfpWDoRN9SUGbHb96F20as5p_CrOdjBzP8-jGrcSmlN1QThiWNoaYuankHyG5QxeNkp1zW8l-H0tZRaQBgyDZkOX11jLrYc8gYw
https://www.facebook.com/spszczuczyn/?__tn__=KH-R&eid=ARDXQMVqAqnP6N-hNQKsPe74yRUyJst-XCYU8AsVNapjzCdSjsaaP1vn6ndEMb7yEjvCbIoahShcmc09&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBEHmgzl198atmoTLkI2PcqqarNq-dtsFIofhvrv8dfCkdX1RRkgBXwzB8Csf_iXa69kq8t_8pYBKEWMQaAn8jJOOmy9CfXT7OFn-FO2sH6jAvRzfLyOaPgH4TnWbr2pIRpu1tPi4AZouJCAA8Cmch4MTDJwg9qb-0ad_H_m5YUR3gRW6E-M46MW8kPhygp1vvZGPlPkMHCO6APi2G15YmAupbWI65jIViglVBXHmfWpBy1XvX-26vMfpWDoRN9SUGbHb96F20as5p_CrOdjBzP8-jGrcSmlN1QThiWNoaYuankHyG5QxeNkp1zW8l-H0tZRaQBgyDZkOX11jLrYc8gYw
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Zes%C5%82a%C5%84c%C3%B3w-Sybiru-w-Nied%C5%BAwiadnej-369296903094993/?__tn__=KH-R&eid=ARApR8kXz0wvFugWeHqXJ_juM5EZuX7siZLxmK4Pyf54HjvOZxCPfyOs_223s3GVSxg-EJc9v_aY2lpb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBEHmgzl198atmoTLkI2PcqqarNq-dtsFIofhvrv8dfCkdX1RRkgBXwzB8Csf_iXa69kq8t_8pYBKEWMQaAn8jJOOmy9CfXT7OFn-FO2sH6jAvRzfLyOaPgH4TnWbr2pIRpu1tPi4AZouJCAA8Cmch4MTDJwg9qb-0ad_H_m5YUR3gRW6E-M46MW8kPhygp1vvZGPlPkMHCO6APi2G15YmAupbWI65jIViglVBXHmfWpBy1XvX-26vMfpWDoRN9SUGbHb96F20as5p_CrOdjBzP8-jGrcSmlN1QThiWNoaYuankHyG5QxeNkp1zW8l-H0tZRaQBgyDZkOX11jLrYc8gYw
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➢ 10 października  VI ogólnopolska akcji Noc Bibliotek do której wzorem lat ubiegłych przystąpiła 

BCK odbyła się pod hasłem „Klimat na czytanie”. 

➢ 23 kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich;  

➢ akcja  „Zasmakuj w Bibliotece”;  

➢ wyzwanie czytelnicze „Moja Okładka”; 

➢  w związku z Tygodniem Bibliotek, BCK uruchamia „Książkowy Oddział Ratunkowy Wypożyczalni  

dla Dorosłych” i „Pogotowie Książkowe dla Najmłodszych”;  

➢ na początku czerwca, w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przystąpiono  

do akcji „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”. 

➢ w styczniu i lutym, mali czytelnicy systematycznie spotykali się w ramach funkcjonującego w BCK 

Dyskusyjnego Klubu Książki, 

➢ BCK w okresie ferii zimowych od 18 stycznia do 1 lutego 2020 r. zorganizowało 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 (ul. Grunwaldzka)  

➢ zorganizowano zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży tym razem pod hasłem „Kulturalne Wakacje”.  

W ramach których odbyły się m.in.: 

✓ wyjazdy rowerowe (m.in. do Niećkowa, Niedźwieckich, Bzur, Świdrów Awissa, Chojnowa, 

Bęćkowa i Niedźwiadnej), gromadziły one liczne grono miłośników dwóch kółek, 

✓ zabawy w plenerze m. in. „Literacki Matrix”, w którym roboty chciały przejąć kontrolę nad światem 

✓ kreatywne zajęcia plastyczne 

✓ druga edycja „Turbobiegu” , 

✓ amatorskie zawody „skateboardingowe”. 

✓ zajęcia dla dzieci i młodzieży w filii bibliotecznej w Niećkowie,  

✓ gry i zabawy z „Wodzirej Band”.   

 

Rok 2020 to kontynuacja dwuletniego nowatorskiego projektu: „Akcja Reaktywacja – ludowe 

pieśni i przyśpiewki z zapiśnika dziadków” realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 

Grantowego „Równać Szanse 2019”.  

 W minionym roku zorganizowano 10 akcji krwiodawstwa w których 228 dawców, oddało ponad 

102 litry krwi. Akcje organizowane były w Szczuczynie i w Niećkowie. BCK koordynuje również bezpłatne 

badania mammograficzne w naszym regionie. 
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Fotorelacja 
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 W 2020 r. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie zajęła pierwsze miejsce  

w zorganizowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku konkursie 

wojewódzkim „Literacka gra biblioteczna” i zdobyła nagrodę główną Marszałka Województwa 

Podlaskiego Artura Kosickiego - pamiątkowy grawerton, bon o wartości 2000 zł na zakup nowości 

wydawniczych i wysokiej klasy aparat fotograficzny. Szczuczyńska biblioteka uhonorowana została też 

nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Książnicę Podlaską i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

W tym trudnym dla wszystkich roku, pozyskano na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa 

Kultury 7 000 zł. Pozyskano środki z Biblioteki Narodowej na zakup usług dostarczania publikacji drogą 

elektroniczną. Pochodzące z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 6.230 zł przyznano 

szczuczyńskiej bibliotece w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.  

 

 
 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich/?__cft__%5b0%5d=AZVUcTXBJjQD_4XDT9OvimKSUXblw4dVE4K4ol_-vjBHVsBIKAWa0LSiE0DrC5KZomjb1QaFyPbdv8W5NDWjgutTHV209c_cUr2lKSIS6Wqzktci9KW1LarpCUmdmh4GzDG3_ht_2v6g6FsyRAQU5tcdYN5RBoU2zYGGHh8PkxS_jQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich/?__cft__%5b0%5d=AZVUcTXBJjQD_4XDT9OvimKSUXblw4dVE4K4ol_-vjBHVsBIKAWa0LSiE0DrC5KZomjb1QaFyPbdv8W5NDWjgutTHV209c_cUr2lKSIS6Wqzktci9KW1LarpCUmdmh4GzDG3_ht_2v6g6FsyRAQU5tcdYN5RBoU2zYGGHh8PkxS_jQ&__tn__=kK-y-R
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15.4 Funkcjonowanie BCK w czasie zagrożenia epidemiologicznego i obostrzeń. Remonty  

i zakupy. 

 Od 12 marca, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS-

CoV-2 i zaleceniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęcia działań profilaktycznych, podjęto  

decyzję, że wszystkie planowane w najbliższym okresie zajęcia, spotkania i wydarzenia kulturalne zostają 

odwołane. Od 18 marca, pracownicy BCK wykonywali prace wewnętrzne w systemie zamkniętym nie były 

również udostępniane i wypożyczane materiały biblioteczne. Wykorzystując okres zamknięcia, 

przeprowadzone zostały prace remontowe. Profesjonalnie zaszpachlowano pęknięcia i ubytki,  

a następnie odświeżono-pomalowano blisko 1000 m2 powierzchni ścian i sufitów m.in. hol 

wystawienniczy, klatkę schodową, ciągi komunikacyjne, łazienki oraz część pomieszczeń 

administracyjnych. W prace zaangażowana została cała załoga szczuczyńskiego BCK. W ramach 

wiosennych porządków w siedzibie szczuczyńskiego Centrum wykonano remont parkingu i ogrodzenia. 

Wiosenne porządki objęły również plac rekreacyjno-sportowy na zapleczu siedziby oraz trawnik od frontu.  

Zostały zakupione i zainstalowane klapy do okienek piwnicznych zabezpieczające budynek m. in. przed 

zalaniem. Zakupiono dla rowerzystów-nowy stojak przy hali sportowej ul. Grunwaldzkiej, kosiarkę  

i wykaszarkę. Doposażona została sala plastyczna: tablica, krzesełka, taborety. Zamontowano rolety  

w salach. Z wygospodarowanych środków na koniec roku sprawozdawczego doposażono budynek 

centrum w dziesięć stołów konferencyjnych, wymieniono również grzejniki w pomieszczeniu Oddziału dla 

Dzieci. Zakupiono też jeden komputer stacjonarny z oprogramowaniem dla bibliotekarza oraz barwny 

namiot ekspresowy z logo i danymi naszej instytucji.  
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15.5 Statystyka biblioteczna 

 

Od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. biblioteka wraz z filią w Niećkowie zwiększyła swój 

księgozbiór o 932 książek z których 162 to dary wycenione na kwotę 2897,78 zł a 770 książek to  zakupy 

na kwotę 17 591,62 zł.  Licencje na dostęp do e-boków zakupione z dotacji, udostępniono czytelnikom 

na początku 2021 r. W roku sprawozdawczym zarejestrowanych było ogółem 535 czytelników, którzy 

wypożyczyli 6566 książek. Zarejestrowano 7417 odwiedzin w tym 458 osób skorzystało z internetu. 

Spisano na ubytki 1349 zaczytanych lub zniszczonych książek. W dniu 31 grudnia 2020 r. stan 

księgozbioru w bibliotece i filii wynosił ogółem 29 146 woluminów. 

 

W organizowanych przez nas 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 12 716 osób. 

 

 

 
16. WYDARZENIA KULTURALNE ORAZ WAŻNE UROCZYSTOŚCI 
 
 

➢  Styczeń-kontynuacja wystawy 

„Czerwony Krzyż”, wystawę 

zorganizowano z okazji 100-lecia 

istnienia Polskiego Czerwonego 

Krzyża;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 10 stycznia, w hali sportowej 

przy ul. Nadstawnej, po raz 18 aktorzy-

amatorzy  spotkali się na Powiatowym 

Przeglądzie Widowisk Kolędniczych 

„Gody 2020”, głównym organizatorem 

przeglądu była Biblioteka – Centrum 

Kultury w Szczuczynie, 

 

 



Strona 78 z 90 

 

➢ 27 stycznia, w holu wystawienniczym BCK 

odbył się wernisaż ogólnopolskiej wystawy pt. 

„UTRACONE. PRZEDWOJENNE MAŁE 

OJCZYZNY”, na wystawie przygotowanej 

przez Fundację Ośrodka KARTA 

wyeksponowano 21 skanów starych fotografii 

ze zbiorów „KARTY” i Cyfrowych Archiwów 

Tradycji Lokalnej z różnych regionów Polski, w 

tym 2 z zasobu CATL działającego od kilku lat 

przy BCK w Szczuczynie; 

 

 

 

➢ 9-16 luty, Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 14 lutego, Koncert Walentynkowy 

zorganizowany w ramach projektu: „Akcja 

Reaktywacja – ludowe pieśni i przyśpiewki z 

zapiśnika dziadków” realizowanego w BCK  w 

Szczuczynie w ramach Ogólnopolskiego 

Konkursu Grantowego, Programu „Równać 

Szanse 2019”;  
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➢ 7 marca, prezent dla Pań na „Dzień Kobiet” w sali konferencyjnej szczuczyńskiego Centrum Kultury 

wystąpiła Pani Joanna Mioduchowska-kompozytorka, autorka tekstów i wokalistka;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ luty-turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora BCK; również w lutym BCK było organizatorem 

Otwartego Turnieju w Szachach o Puchar Burmistrza;  

➢ w marcu, BCK po raz trzeci było organizatorem lokalnej szczuczyńskiej edycji Biegu Tropem Wilczym. 

 
 

➢ w kwietniu, obchodziliśmy Dzień Ziemi oraz przyłączyliśmy się po raz 5 do akcja „Żonkile” 

organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;  

 

➢ w szczuczyński kalendarz imprez kulturalnych na stałe wpisał się już majowy happening z okazji 

imienin założyciela i właściciela Szczuczyna podkanclerzego St. A. Szczuki  
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➢ 8 maja, uczciliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek-doczekał się realizacji Voucher na tort 

okolicznościowy wylicytowany przez Dyrektora podczas 28. Finału WOŚP w Szczuczynie, tego dnia 

załoga BCK przyznała zaszczytny tytuł „Przyjaciel Biblioteki” p. Robertowi Łepkowskiemu;  

 

 
 

➢ 18 maja 2020 r. z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły-Papieża Polaka Jana Pawła II 

zorganizowaliśmy wystawę "Karol Wojtyła. Narodziny", ekspozycje można  było obejrzeć w kościele 

pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie od 9 maja do końca 2020 r. 
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➢ 26 maja, koncert online dla Mam, wystąpiła młodzież z projektu „Akcja Reaktywacja – ludowe pieśni 

i przyśpiewki z zapiśnika dziadków”. 

 

 

➢ 23 czerwca  „Palinocka 2020” przy tradycyjnym ognisku zebrała się dość liczna grupa mieszkańców 

naszego miasta i regionu wysłuchując koncertu orkiestry dętej szczuczyńskiej OSP;  

 

 

 

 

 
 

 

 

➢ 15 czerwca, na terenie BCK  w Szczuczynie odbyło się  zakończenie roku  szkolno-harcerskiego  

9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „ Złote Lwy” ze Szczuczyna . 

 

➢ 1 sierpnia odbyła się 2 edycja Biegu Pamięci 

w Hołdzie Powstańczej Warszawie-

Szczuczyn Pamięta. Były nagrody, medale dla 

biegaczy, pokaz broni i umundurowania, który 

mogliśmy oglądać dzięki ZS „Strzelec” OSW 

Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, 

przejażdżki konne Stowarzyszenia Sportowo-

Jeździeckiego 10 Pułku Ułanów Litewskich, 

gry i zabawy z „Wodzirej Band”.   
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➢ 14 sierpnia BCK we współpracy z 

Muzeum Wojska Polskiego 

przygotowało wystawę poświęconą 

tematyce wojny polsko-

bolszewickiej: „Bitwa Warszawska. 

Stulecie zwycięstwa”,  

 

 

 

 

 

 

 

➢ 28 sierpnia, w BCK miała miejsce „Uczta Literacko – Muzyczna”. Podczas spotkania obejrzeć można 

było inscenizację fragmentów „Balladyny” J. Słowackiego oraz wysłuchać koncertu „W krainie Odyna 

i Wiedźmina”. Przygotowana inscenizacja to innowacyjny sposób na uczestnictwo w ogólnopolskiej 

akcji „Narodowe czytanie”. Po inscenizacji czekała na uczestników niespodzianka-mogli oni wziąć 

udział w quizie, który został przygotowany na tę okazję, dotyczył on biografii autora, jak również 

tematyki samego dramatu, a nagrodami były egzemplarze „Balladyny” opieczętowane stemplem 

okolicznościowym przysłanym nam przez Kancelarię 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
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➢ 25 września, w sali konferencyjnej BCK odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szczuczynie pod batutą Roberta Świderskiego. 

 

 

 
 

➢ Wrzesień-Grudzień, BCK było partnerem Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” w czasie realizacji 

projektu-Warsztaty Genealogiczne „Skąd nasz ród”. 

 

 

Wystawy online:  

➢ kwiecień-wystawa upamiętniająca rocznice deportacji mieszkańców Szczuczyna i okolic na Sybir; 

➢ sentymentalna wystawa online pt. „40 urodziny Misia - Wierszownisia”;  

➢ wystawa starych fotografii ze zbiorów CATL pt.: „1 Maja w Szczuczynie - foto zbiory BCK”; 

➢  „Z archiwum BCK w Szczuczynie. Wspomnień czar”-udostępniono online skany wycinków 

prasowych z artykułami na temat Szczuczyna z ostatnich siedemdziesięciu lat; 

➢ w czerwcu, cykl „Zatrzymane w kadrze”- 2 razy w tygodniu prezentowane są online skany starych 

szkolnych zdjęć ze Szczuczyna;  

➢ od 16 maja, w ramach „Nocy Muzeów” spacer online po szczuczyńskim Muzeum Pożarnictwa;  

➢ 15 lipca, „610 Rocznica Bitwy pod Grunwaldem”. 

 

Działania promujące Gminę: 

➢ współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

➢ organizacja Dnia Sołtysa, 

➢ wydarzenia promujące Centrum Produktu Lokalnego – Dzień Chleba, Dzień Pizzy, Dzień Sushi, 

➢ współorganizacja Konkursu „Bitwa o wozy 2020” 

➢ organizacja otwarcia Kompleksu „Lisiaki”, 

➢ organizacja „Słodkiego Dnia Niepodległości” w Spiżarni pod Klasztorem, 

➢ organizacja OKTOBERFEST w Szczuczynie 
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17. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORATWO KOMUNALNE – TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O. 

 
 

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. 

 

Niezmiennie od prawie 30 lat celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy 

polegających na świadczeniu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności w zakresie: 

➢ zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

➢  utrzymania czystości i porządku, 

➢ gospodarki nieruchomościami, 

➢ utrzymania dróg gminnych, 

➢ odbioru odpadów komunalnych, 

➢ zaopatrzenia w energię cieplną, 

➢ gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

➢ odbioru nieczystości płynnych i oczyszczania ścieków, 

➢ zieleni miejskiej i targowisk. 

 

Realizujemy powyższe cele statutowe, zapewniamy ciągłość usług jednocześnie podnosząc ich 

standard. W roku 2020 oczyściliśmy ponad 70 tys. m3 ścieków, sprzedaliśmy ponad 240 tys. m3 wody. 

Usunęliśmy 12 awarii sieci kanalizacyjnej i blisko 20 awarii sieci wodociągowej. Zebraliśmy  

i przekazaliśmy do ZGO w Czartorii ponad 1 500 ton odpadów z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Spółka 

wypracowała zysk za 2020r. w wysokości 376 tyś złotych netto. 

 W 2020r. zakończyliśmy również naszą pierwszą inwestycję deweloperską rozpoczętą w roku 

2018 jaką była budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łąkowej 21B w Szczuczynie. 

 24 lipca 2020r. uzyskaliśmy ostateczne pozwolenie na użytkowanie budynku, który posiada trzy 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, w którym znajduje się 18 mieszkań oraz 

pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na węzeł cieplny. Łączna powierzchnia użytkowa budynku  

to 1 219,89 m2.  
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Opracowaliśmy również projekt budowlany budowy parkingu dla samochodów osobowych oraz 

budowy 24 garaży indywidualnych dla mieszkańców oddanego do użytku bloku, jak też dla mieszkańców 

przyszłych budynków wielorodzinnych.  
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Ogromne zainteresowanie osób zakupem mieszkań skłoniło nas do opracowania dokumentacji 

projektowej na kolejna dwa bliźniacze bloki po 11 mieszkań w każdym z nich.  W porozumieniu z Gminą 

Szczuczyn pozyskaliśmy teren niezbędny do realizacji tej inwestycji.  

 Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to czerwiec 2021r. Przy realizacji tej inwestycji 

niezbędna jest też przebudowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia, która przebiega obecnie 

nad terenami przeznaczonymi na tą inwestycję. Zlecone zostały i trwają prace projektowe przebudowy 

tej linii. 
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18. Formy Komunikacji z mieszkańcami i przynależność do stowarzyszeń 
 
18.1 Formy komunikacji 
 

Strona internetowa - pod adresem www.um.szczuczyn.pl 

prowadzona jest oficjalna strona internetowa Gminy Szczuczyn. 

Strona ta jest podstawowym źródłem pozyskiwania informacji 

przez mieszkańców o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego oraz 

bieżących działaniach i wydarzeniach w Gminie Szczuczyn.  

Na stronie znajdują się również linki odsyłające między innymi do urzędowego Biuletynu Informacji 

Publicznej. Witryna internetowa www.um.szczuczyn.pl jest jednym z ważniejszych kanałów 

komunikacji z mieszkańcami. Poprzez BIP oraz stronę odbywa się również pobieranie wzorów 

formularzy i wniosków. 

 

Fanpage Urzędu Miejskiego na Facebooku - oficjalny fanpage Urzędu 

Miejskiego w Szczuczynie na portalu społecznościowym Facebook ma na celu 

ułatwienie mieszkańcom dostępu do wszelkich informacji dotyczących Gminy. 

Treści publikowane na oficjalnym profilu dotyczą m.in. komunikatów 

związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, 

organizowanych imprez, podejmowanych przedsięwzięć. Treści 

prezentowane na profilu Facebook’u przybierają formę mniej oficjalną niż na 

stronie internetowej. To również świetne narzędzie za pomocą którego, można uzyskać opinie i uwagi. 

Obecność samorządu w mediach społecznościowych stanowi przejaw zaangażowania i współpracy 

administracji z obywatelami.  

 

Usługa SMS-City.News. Za pośrednictwem wiadomości SMS Gmina Szczuczyn ma możliwość 

informowania mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w naszej 

gminie, planowanych pracach remontowych czy też włączeniach 

dostaw wody. Aby skorzystać z usługi należy wejść na stronę 

www.um.szczuczyn.pl i odszukać zakładkę SMS-CITY.NEWS.  

Ze strony należy pobrać formularz, wypełnić i dostarczyć do Urzędu. 

Zarejestrowanie numeru telefonu w systemie zostanie potwierdzone 

SMS-em informującym o tym fakcie. 

 
Aplikacja Lupe zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a 

pracownikami Urzędu. Jeśli jesteś mieszkańcem, to dzięki Lupe możesz: 

➢ zgłaszać różne problemy, takie jak: awarie, dziury w drogach, złą organizację ruchu 

i inne problemy, 

➢ kontrolować ich obsługę przez odpowiednie władze, 

➢ otrzymywać natychmiastowe informacje o ważnych sprawach i wydarzeniach w Twojej okolicy. 

Lupe pozwala na: 

➢ otrzymywanie od mieszkańców informacji o różnych problemach, 

➢ kontrolowanie procesu ich obsługi, 

➢ informowanie mieszkańców o ich załatwieniu, 

http://www.um.szczuczyn.pl/
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➢ przekazywaniu mieszkańcom ważnych informacji, np. planowane remonty, ważne wydarzenia 

kulturalne itp. 

„Szczuczyńskie Wieści”  kwartalnik, wydawany od 2013 r. Założeniem wydawcy było 
stworzenie informatora, który dotrze do szerokiego grona odbiorców i przybliży sprawy, 
wydarzenia i rzeczywistość Szczuczyna. Periodyk zajmuje się aktualnymi sprawami 
inwestycyjnymi, administracyjnymi, kulturalnymi, sportowymi, a co najważniejsze 
społecznymi. Zespół redakcyjny złożony jest z osób, które reprezentują różne 
środowiska: pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i Ośrodka Pomocy 
Społecznej, pracownicy Biblioteki Centrum – Kultury, nauczyciele, lekarze, trenerzy 
klubów sportowych. Redaktorem naczelnym jest Pan Stanisław Orłowski.  

 
 

18.2 Przynależność Gminy Szczuczyn do stowarzyszeń 

 

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.  

 

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. 

 

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. 
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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. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zakończenie 
 

Wspólnie tworzymy naszą gminę, a Samorząd Terytorialny, to trwały element lokalnej demokracji. 
 

Razem odnosimy sukcesy, ale i porażki, które są nieodłączną częścią kreatywnego działania i to one 

powinny nas motywować do dalszej pracy. 
 

Możemy być dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina rozwinęła się na przestrzeni kilkunastu lat.. 

Zbiorowa odpowiedzialność wspólnoty samorządowej jest motorem do dalszej pracy nad kolejnymi 

przedsięwzięciami. 
 

Corocznie składane raporty o stanie gminy, będą podsumowaniem dwunastomiesięcznych działań 

samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań. Podsumowania skłaniają do refleksji  

i są wartościową wiedzą, dzięki której możemy stwierdzić czy podążamy we właściwym kierunku. 

 

 


