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Szanowni Państwo 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wypełniając przepis 
zawarty w art. 28aa 
ustawy o samorządzie 
gminnym przedstawiam 
Państwu Raport o stanie 
Gminy Szczuczyn  
za 2021 rok.  
Przedkładam go Radzie 
Miejskiej w Szczuczynie 
oraz mieszkańcom jako 

 
podsumowanie działalności samorządu w roku 2021, a w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii i uchwał Rady Miejskiej w Szczuczynie.  

Raport jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie, a jego celem jest 
możliwość uzyskania wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Szczuczyn.  

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że lektura Raportu uświadomi nam wszystkim, jak ważną 
sprawą jest zaangażowanie w sprawy Gminy i sprawne nią zarządzanie. W perspektywie sytuacji 
związanej z wystąpieniem pandemii – a właściwie walki z nią, widzimy, że siła i przyszłość samorządu 
nie zależą jedynie od wypełniania obowiązujących przepisów prawa – choć stanowią one niezbędny 
fundament, ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc Gminę dzień po 
dniu. Nie na wszystko mamy wpływ, co w 2021 roku dotkliwie uświadomiła nam sytuacja 
pandemiczna, ale sytuacje takie mobilizują nas do większej kreatywności, solidarności  
i odpowiedzialności za los i warunki życia każdego mieszkańca.  

Raport został opracowany na podstawie danych ze sprawozdań, opracowań 
przygotowywanych corocznie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz 
kierowników i dyrektorów jednostek podległych.  

 
Burmistrz Szczuczyna 

 
Artur Kuczyński 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
1.1 Informacje ogólne:  
 

Gmina Szczuczyn to gmina miejsko - wiejska, położona jest 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). 

Miasto położone jest w dolinie rzeki Wissy (dopływ Biebrzy), będącej przyrodniczą perłą 

Szczuczyna. miejscowości. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 116 km2  (w tym miasto  

13 km2), liczba ludności na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 6.000 osób (w tym 3 227 osób 

zamieszkiwało miasto), przy średniej gęstości zaludnienia 52 os/km2. Podstawowym działem 

gospodarki gminy i głównym źródłem dochodu mieszkańców jest rolnictwo oparte 

o indywidualną własność gospodarstw, jednakże rozwój technologiczny oraz inwestycje  

w infrastrukturę stanowią siłę napędową rozwoju gminy. O atrakcyjności Gminy świadczą 

posiadane przez nią tereny inwestycyjne skupiające inwestorów. 

Dzięki korzystnemu położeniu oraz powstającej trasie Via Baltica miasto jest 

atrakcyjne do prowadzenia działalności produkcyjnej i przemysłowej.  

Największymi przedsiębiorstwami działającymi na terenie Gminy Szczuczyn są: 

➢ Torpol Sp. z o.o. zajmująca się produkcją worków papierowych, 

➢ Hartika Sp. z o.o. będąca polskim producentem systemu drewna kompozytowego do 

budowy tarasów i ogrodzeń, 

➢ Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” rodzinna firma należąca dziś do czołówki 

polskich producentów mięsa, 

➢ PROST-KEY Packaging Sobolewscy Sp. j. branża produkcji opakowań z tekstury falistej i litej. 

 

1.2 W skład Gminy wchodzą: 

Jednostki organizacyjne Gminy Szczuczyn: 

➢ Urząd Miejski w Szczuczynie 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie. 
Placówki oświatowe: 

➢ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, 
➢ Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej. 

Instytucja kultury: 
➢ Instytucja kultury: Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie. 

Spółki z udziałem Gminy: 
➢ Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. 
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1.3 Władze Gminy: 

 

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

 

Rada Miejska w Szczuczynie - Kadencja 2018-2023 

 

Rada Miejska w Szczuczynie liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szczuczynie, 
w kadencji 2018-2023, jest Tomasz Mioduszewski. Funkcje Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Szczuczynie pełni Józef Karwowski.  
 
Przy Radzie Miejskiej w Szczuczynie działają 4 stałe komisje:  
 

1. Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 3 radnych: Przemysław Piwko – 
Przewodniczący i członkowie: Michał Kaliszewski i  Andrzej Marian Nagel.  

 
Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu 
gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia  
lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, a także wykonywanie innych zadań 
zleconych przez Radę w zakresie kontroli.  
 

2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w skład której wchodzi 6 radnych: Tomasz 
Juszkiewicz – Przewodniczący i członkowie: Andrzej Waldemar Jaworski, Józef Karwowski, 
Tomasz Mioduszewski, Adam Antoni Owsianko i Marek Stefan Radajewski 

 
Zakres działania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego obejmuje m.in.: tworzenie 
programów gospodarczych i ich realizację, politykę finansową, kształtowanie dochodów  
i wydatków budżetowych gminy, kształtowanie podatków i opłat lokalnych, gospodarkę 
komunalną i mieszkaniową, wspieranie przedsiębiorczości, nadzór nad administracją 
samorządową.  
 

3. Komisja Spraw Społecznych, w skład której wchodzi 6 radnych: Wiesława Wróblewska – 
Przewodniczący i członkowie: Tomasz Bogdan, Bogusław Chyliński, Zofia Filipkowska, 
Elżbieta Kryszczyńska i Marek Niebrzydowski. 

 
Zakres działania Komisji Spraw Społecznych obejmuje m.in.: edukację szkolno-
przedszkolną, politykę i pomoc społeczną, ochronę dziedzictwa narodowego, sport, 
rekreację i turystykę, partnerstwo międzygminne, bezpieczeństwo publiczne, profilaktykę 
i ochronę zdrowia, promocję gminy.  

 
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodzi 3 radnych, będących 

jednocześnie członkami innych stałych komisji: Michał Kaliszewski – Przewodniczący  
i członkowie: Marek Niebrzydowski i Przemysław Piwko. 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych 
jednostek organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.  
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1.4 Urząd Miejski 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2021r. stan zatrudnienia w urzędzie wynosił: 26 osób na stanowiskach 

urzędniczych, 4 osoby na stanowiskach pomocniczych i obsługi, 10 osób w ramach robót 

publicznych, 1 osoba na umowie na zastępstwo oraz 1 osoba – pełnomocnik d 

s. rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

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 i 

Kierowników. 

 

Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego: 

➢ Urząd Stanu Cywilnego, 

➢ Referat Finansowy, 

➢ Referat Organizacyjno-Prawny,  

➢ Referat Komunalny,  

➢ Referat Rozwoju i Inwestycji,  

➢ Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, 

➢ Referat ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego. 

➢ Burmistrz Szczuczyna w roku 2021 wydał 84 zarządzenia. 

 

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 

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 
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2. DEMOGRAFIA 
 
2.1 Struktura wieku mieszkańców Gminy Szczuczyn 
 

 

 

 

 
 
 
2.2  Liczba ludności według wieku: 
 

Lp. Wiek Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1. Przedprodukcyjny 595 592 1187 

2. Produkcyjny 1642 2041 3683 

3. Poprodukcyjny 769 361 1130 

RAZEM 3006 2994 6000 
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2.3  Liczba ludności według miejscowości na 31.12.2021 r.: 
 
 

Lp. Miejscowość Liczba ludności 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1. Szczuczyn 1636 1591 3227 

2. Bęćkowo 59 63 122 

3. Brzeźno 89 79 168 

4. Bzury 95 97 192 

5. Chojnowo 48 50 98 

6. Czarnowo 21 23 44 

7. Czarnówek 33 41 74 

8. Danowo 23 33 56 

9. Dołęgi 62 59 121 

10. Gutki 22 27 49 

11. Guty 34 47 81 

12. Jambrzyki 51 43 94 

13. Koniecki Małe 15 14 29 

14. Koniecki Rostroszewo 12 13 25 

15. Kurki 46 43 89 

16. Lipnik 22 26 48 

17. Mazewo 29 29 58 

18. Milewo 19 25 44 

19. Niećkowo 200 177 377 

20. Niedźwiadna 91 97 188 

21. Niedźwiedzkie 29 40 69 

22. Obrytki 25 27 52 

23. Rakowo 44 42 86 

24. Skaje 90 90 180 

25. Sokoły 22 22 44 

26. Świdry-Awissa 77 59 136 

27. Tarachy 35 49 84 

28. Wólka 28 38 66 

29. Zacieczki 26 25 51 

30. Załuski 23 25 48 

OGÓŁEM 3006 2994 6000 
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3. BUDŻET GMINY SZCZUCZYN I JEGO ZMIANY W 2021 ROKU 
 

  
 

 

 Uchwałą Rady Miejskiej Nr 155/XXVII/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku został uchwalony 

budżet gminy Szczuczyn na 2021 rok w wysokości: 

Dochody ogółem 39.147.386 zł, z tego 

➢ bieżące – 27.828.619 zł, 

➢ majątkowe – 11.318.767  zł. 

Wydatki ogółem 43.615.656 zł, z tego: 

➢ bieżące  - 26.278.665 zł, 

➢ majątkowe – 17.336.991 zł. 

Rozchody - 1.889.048 zł. 

Przychody – 6.357.318 zł, 

Planowany deficyt budżetu – 4.468.270 zł.       

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 20 zmian, zarówno uchwałami Rady  

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

sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 13 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem 

Burmistrza budżet zmieniany był 7 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości 

dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, zmianami dotacji majątkowych na realizowane zadania, wprowadzeniem 

nowych zadań inwestycyjnych, zmianą subwencji oświatowej na 2021 rok.  

BUDŻET GMINY

DOCHODY: plan: 39.144.399,00zł

wykonanie: 41.732.409,49 zł

WYDATKI: plan: 43.630.228,00 zł

wykonanie: 41.934.280,22 zł
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           W efekcie tych zmian planowany budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie 

4.485.889 zł. Natomiast wykonanie budżetu zamykało się deficytem w wysokości 

201.870,73zł. 

 

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

wyniku budżetu za 2021 rok.   

 

Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2021 roku 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Wyszczególnienie 
Plan na 2021 rok 

po zmianach 

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2021r. 
% 

 Dochody budżetu gminy ogółem 39 144 339,00 41 732 409,49 106,61 

✓  dochody bieżące 31 568 574,00 32 060 600,42 101,56 

➢ dochody majątkowe 7 575 765,00 9 671 809,07 127,67 

 Wydatki budżetu gminy ogółem 43 630 228,00 41 934 280,22 96,11 

➢ wydatki bieżące 29 240 444,00 27 959 387,50 95,62 

➢ wydatki majątkowe 14 389 784,00 13 974 892,72 97,12 

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

-4 485 889,00 -201 870,73   

 X X X X 

 Przychody ogółem 6 374 937,00 8 672 414,24 136,04 

Rozchody ogółem 1 889 048,00 1 889 048,00 100,00 

Przychody minus rozchody 4 485 889,00 6 783 366,24   
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Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż: 

 

1) zaplanowane dochody gminy za 2021 roku zostały wykonane w 106,61% i wyniosły 

41.732.409,49 zł, 

2) zaplanowane wydatki gminy za 2021 roku zostały wykonane w 96,11% i wyniosły 

41.934.280,22 zł, 

3) planowany deficyt zmniejszył się i wyniósł 201.870,73 zł, 

4) wykonane przychody zwiększyły się o niezaangażowane wolne środki i wyniosły 

8.672.414,24 zł, 

5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.889.048,00 zł. W ramach 

wykonania rozchodów: 

6)  

➢ 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), 

➢ spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 525.200 zł (zaciągniętego  

na pokrycie deficytu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów). 

 

 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 13.143.808,00 zł, w stosunku do 

zrealizowanych dochodów stanowi 31,50%. 

W 2021 roku Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania 

wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 974.631,46 zł. Dotyczą one głównie 

naliczonego za 2021 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za 

zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną.  
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3.1 Przebieg realizacji dochodów 

 

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 41.732.409,49 zł, wskaźnik realizacji 

wyniósł 106,61 %, co obrazuje poniższe zestawienie: 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udział 

Subwencja 11 295 788,00 11 762 820,00 104,13 28,19 

Dotacja celowe i inne środki na inwestycje 18 356 432,00 20 375 238,71 111,00 48,82 

Dochody własne, w tym: 9 492 119,00 9 594 350,78 101,08 22,99 

*  podatki i opłaty 4 708 527,00 4 663 078,91 99,03   

* udziały w doch. budż. państwa 2 813 000,00 2 976 246,88 105,80   

* z majątku gminy 434 069,00 422 935,57 97,44   

* pozostałe 1 536 523,00 1 532 089,42 99,71   

Ogółem 39 144 339,00 41 732 409,49 106,61   

 

 
Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn  w 2021 roku  
w porównaniu z 2020 roku. 
 
 

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący 

udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje  

od podmiotów zewnętrznych – 48,82% wykonanych dochodów. Natomiast subwencje 

stanowiły 28,19% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowiły 22,99% dochodów.  

W porównaniu z 2020 rokiem struktura % udziału w dochodach ogółem poszczególnych 

kategorii ukształtowała się na podobnym poziomie. W porównaniu z 2020 rokiem struktura  

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

 W 2021 roku subwencje zaplanowano w wysokości 11.295.788 zł, zostały wykonane 

w 104,13 %. 

Wyszczególnienie Plan na 2021 r. 
Wykonanie  

na 31.12.2021 

Udział %  

w 

subwencjach 

Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

5 438 861,00 5 438 861,00 46,24 

Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin 
5 473 479,00 5 473 479,00 46,53 

Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin 
383 448,00 383 448,00 3,25 

Uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00 467 032,00 3,98 

Razem: 11 295 788,00 11 762 820,00 104,13 

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach 46,53 %. Część oświatowa subwencji 

ogólnej wyniosła 46,24%. Najmniejszą część subwencji stanowiła subwencja równoważąca – 

3,25%.  W 2021 roku Gmina otrzymała środku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które 

nie zostały wprowadzone do budżetu a wystąpiły jako środki wykonane. W porównaniu  

do 2020 r. dochody w 2021 r. z tytułu subwencji wzrosły o kwotę 1.127.584 zł. 

 

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 2021 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 

przebiegała zgodnie z planem. 

Dotacje celowe i inne środki na inwestycje zaplanowane w wysokości  

18.356.432,00 zł zrealizowane zostały w 111,00 % - 20.375.238,71 zł. 
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Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę 
Szczuczyn w porównaniu 2021 roku do 2020 roku. 

 
 

Na przedstawionym wykresie można zauważyć jak zmieniła się struktura otrzymanych 

dotacji według rodzaju zdania w 2021 r. Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów 

wykonanych w 2021 roku stanowią środki na zadania zlecone – 49,79%. W 2021 roku 

kontynuowano realizację zadań z perspektywy środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, 

w związku z tym środki z Unii Europejskiej na inwestycje wyniosły – 30,53% dochodów 

otrzymanych z dotacji. Natomiast dotacje celowe na zadnia bieżące stanowią 4,06% udziału  

w dochodach otrzymanych z dotacji,  dotacje i inne środki na inwestycje – 15,62%.  

 

 Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie zadań: 

➢ „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” – 555.222,00 zł, 

➢ „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn” – 672.470,74 zł, 

➢ „INTER(net)SZCZUCZYN” – 64.368,00 zł, 

➢ „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 

3.586.943,29 zł, 

➢ „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn” – 964.876,80 zł, 

➢ „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie  

Szczuczyn” – 159.975,87 zł, 

➢ „Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn” – 202.214,00 zł, 

54,83

4,61

23,89

16,67

49,79

4,06

30,53

15,62

0

10

20

30

40

50

60

Zadania zlecone Własne zadania bieżące Środki z UE Dotacje i Inne środki

na inwestycje

2020

2021



str. 14 
 

➢ „Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności” – 

13.507,53zł. 

 

 
 

 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. 

 

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 9.594.350,78 zł (101,08%).  

 

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 2021 roku wydatki w kwocie 43.630.228zł zrealizowano w wysokości 

41.934.280,22 zł, co stanowi 96,11%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 14.389.784 zł, 

wykonano 13.974.892,72 zł, co stanowi 97,12%.  
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Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco: 

 

 

Rodzaj Wykonanie 

Udział %  

w wykonaniu 

na dzień 

31.12.2021 

Udział %  

w wykonaniu 

na dzień 

31.12.2020 

Wydatki bieżące 27 959 387,50 66,67 60,24 

➢ wynagrodzenia i pochodne 9 995 587,20 23,84 21,06 

➢ dotacje 1 118 898,57 2,67 2,16 

➢ świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

9 802 351,14 23,38 22,46 

➢ pozostałe 7 042 550,59 16,79 14,56 

Wydatki majątkowe 13 974 892,72 33,33 39,76 

 
Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2020 i 2021 

 

Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje 

poniższa tabela: 
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Dział Nazwa działu Plan ogółem 
Wykonanie 

ogółem 
% struktura 

w tym 

wydatki bieżące wydatki majątkowe 

plan wykonanie % plan wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 129 554 2 052 542,55 96,38 4,89 928 553 926 769,38 99,81 1 201 001 1 125 773,17 0,00 

400 
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

280 028 234 034,71 83,58 0,56 280 028 234 034,71 83,58 0 0,00 0,00 

600 Transport i łączność 1 094 000 755 712,85 69,08 1,80 967 600 641 502,74 66,30 126 400 114 210,11 90,36 

700 Gospodarka mieszkaniowa 306 529 219 300,81 71,54 0,52 235 029 216 184,21 91,98 71 500 3 116,60 0,00 

710 Działalność usługowa 2 018 154 1 790 889,76 88,74 4,27 225 500 187 907,76 83,33 1 792 654 1 602 982,00 89,42 

750 Administracja publiczna 3 864 120 3 672 717,60 95,05 8,76 3 786 998 3 596 228,10 94,96 77 122 76 489,50 99,18 

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

1 283 1 281,25 99,86 0,00 1 283 1 281,25 99,86 0 0,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1 607 111 1 592 239,78 99,07 3,80 202 300 187 428,78 92,65 1 404 811 1 404 811,00 0,00 

757 Obsługa długu publicznego 112 000 106 836,61 95,39 0,25 112 000 106 836,61 95,39 0 0,00 0,00 

758 Różne rozliczenia 170 000 0,00 0,00 0,00  170 000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 7 747 910 7 604 874,99 98,15 18,14 7 747 910 7 604 874,99 98,15 0 0,00 0,00 

851 Ochrona zdrowia 230 834 199 053,06 86,23 0,47 195 334 175 458,86 89,83 35 500 23 594,20 0,00 

852 Pomoc społeczna 1 414 457 1 292 679,38 91,39 3,08 1 414 457 1 292 679,38 91,39 0 0,00 0,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 298 14 298,00 100,00 0,03 14 298 14 298,00 100,00 0 0,00 0,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 346 350 326 324,87 94,22 0,78 346 350 326 324,87 94,22 0 0,00 0,00 

855 Rodzina 9 081 875 9 049 546,57 99,64 21,58 9 081 875 9 049 546,57 99,64 0 0,00 0,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 554 802 8 489 531,32 99,24 20,24 2 059 912 1 995 244,82 96,86 6 494 890 6 494 286,50 99,99 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 050 153 1 029 849,36 98,07 2,46 1 014 353 994 349,36 98,03 35 800 35 500,00 99,16 

926 Kultura fizyczna i sport 3 606 770 3 502 566,75 97,11 8,35 456 664 408 437,11 89,44 3 150 106 3 094 129,64 98,22 

Razem 43 630 228 41 934 280,22 96,11 100,00 29 240 444 27 959 387,50 95,62 14 389 784 13 974 892,72 97,12 
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Struktura ważniejszych działów wydatków budżetu gminy w latach 2018-2021 

 

Należy zauważyć, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2021 rok, największe 

pozycje stanowią wydatki na: pomoc społeczną i rodzinę  – 24,66%. oświatę i wychowanie – 

18,14%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20,24% oraz kultura fizyczna i sport – 

8,35%.  

 Z przedstawionego wykresu można zaobserwować, że zwiększyły się wydatki  

w porównaniu do roku ubiegłego w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 

ponieważ w 2021 r. prowadzono zaawansowane prace związane z kompleksową przebudową 

gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn. Wskaźnik wykonania planu niemal we 

wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95%. Najniżej zrealizowano 

wydatki w dziale „600” – transport i łączność – 69,08% oraz „700- gospodarka mieszkaniowa” 

– 71,54%. 

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 106,61% a wydatki 96,11 %. 

Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 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 2021 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. 

W wyniku kontroli legalności uchwał, które przesłaliśmy do Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, organy nadzorcze nie wskazały nam 

uchybień w podjętych uchwałach. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

 W 2021 roku odbyło się 15 posiedzeń Rady Miejskiej, w tym 5 nadzwyczajnych,  na których 

podjęto łącznie 70 uchwał, w tym 46 uchwał podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 
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Uchwały podejmowane były w sprawach:  

➢ finansowych: dotyczyły głównie zmian w budżecie Gminy Szczuczyn na rok 2021 oraz 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2021-2030, a także 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – 33 uchwały,  

➢ z zakresu gospodarowania odpadami – 5 uchwał,  

➢ z zakresu gospodarki nieruchomościami – 6 uchwał,  

➢ z zakresu pomocy społecznej – 5 uchwał,  

➢ podatków i opłat – 3  uchwały,  

➢ zagospodarowania przestrzennego – 2  uchwały,  

➢ drogi, transport, przystanki – 6 uchwał, 

➢ organizacyjne (programy, plany…) –  10 uchwał. 

 

Główna tematyka uchwał to: 

➢ aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczuczyn, 

➢ uchwalenie zmiany mpzp w części obejmującej teren nieruchomości przy ul. Kilińskiego 43, 

➢ zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Szczuczyn” i „Zasłużony dla 

Gminy Szczuczyn”, 

➢ zmiany w budżecie Gminy na 2021 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-

2030, 

➢ określenia przystanków komunikacyjnych, 

➢ uchwalenie zmiany mpzp, obszaru położonego na zachód od węzła obwodnicy Szczuczyna 

przy ul. Granicznej, 

➢ nadania imienia TCDK w Szczuczynie, 

➢ wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, 

➢ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

➢ wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej  KZN Podlaskie,  

➢ uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta  

i gminy Szczuczyn, 

➢ uchwalenie stawek podatku od środków transportowych, 

➢ przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczuczyn, 

➢ uchwalenie budżetu Gminy na 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-32. 

  

Oprócz działalności uchwałodawczej Radni na swych posiedzeniach zajmowali się 

bieżącymi problemami na terenie gminy, poruszali tematy dotyczące: wspierania rodzin, 

przemocy w rodzinach, strategii rozwiązywania problemów społecznych,  bezpieczeństwa  

i porządku publicznego,  szkolnictwa w gminie,  stanu realizacji zadań inwestycyjnych, opieki 

zdrowotnej na terenie gminy i bieżących potrzeb i problemów. 
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5. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU 2021 

 

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szczuczyn 

 

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 

biofiltrów. W I kwartale 2020 r. 

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. Najkorzystniejszą ofertę w Części I złożyła 

firma z Łomży za kwotę 13 530 tys. zł zaś na część II firma z Gołdapi za kwotę 510 tys.  

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

z montażem dwóch zbiorników. Bez jakichkolwiek postojów prowadzone są prace projektowe 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Szczuczyn. Równocześnie wykonawca na 

podstawie posiadanych pozwoleń na budowę realizował roboty budowlano – montażowe przy 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łomżyńskiej, Kilińskiego, Krzywej, Przelotnej, 

Sportowej, Grunwaldzkiej, Sienkiewicza, Sobieskiego i Granicznej. Zaawansowanie prac 

projektowych wynosi około 99% zaś zaawansowanie robót budowlanych szacuje się na 40 %. 

W II części zadania firma dostarczyła wszystkie agregaty przewidziane umową. W okresie 

sprawozdawczym realizowane były głównie roboty projektowe sieci kanalizacyjnych oraz 

budowa kanałów sieci sanitarnych i przepompowni ścieków.   

Termin realizacji zadania przewidziany został do sierpnia 2023r.  

 

Całkowita wartość zadania    19 259 858,50 zł 

Dofinansowanie    13 289 826,28 zł   

 

 

 

 

Przebudowywana Stacja Uzdatniania Wody w m. Szczuczyn 
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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 przedłużeniu ulicy 

Falkowskiego w mieście Szczuczyn. Zaawansowanie prac 

wynosi 100%.  W okresie sprawozdawczym dokonano 

odbioru końcowego, uzyskano pozwolenie na użytkowanie 

Stacji uzdatniania wody w Wólce, rozliczono uzyskaną 

dotację. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego potwierdziła 

prawidłowość wykonania zakresu umownego całej 

inwestycji.         

Całkowita wartość zadania    1 952 329,23 zł 

Dofinansowanie    1 104 379,00 zł   
 

 

Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn – etap II 

 

Zakres projektu obejmuje montaż 75 źródeł 

odnawialnej energii, w tym: 

➢ 26 instalacji hybrydowych (instalacja 

fotowoltaiczna + instalacja solarna) 

➢ 49 instalacji fotowoltaicznych o mocy  

do 5 kW. 

Sporządzono Regulamin udzielania dotacji  

z budżetu Gminy. Przeprowadzono otwarty nabór 

beneficjentów. Podpisano 78 (trzy granty z listy 

rezerwowej) umów z grantobiorcami. Wykonano 

i dokonano zwrotów kosztów dla około 90 % instalacji fotowoltaicznych. Na bieżąco 

prowadzone są odbiory i rozliczenia zgłaszanych instalacji. 

Całkowita wartość zadania    2 015 000,00 zł 

Dofinansowanie    1 299 999,99 zł  

 
 

Przykładowa realizacja 

przydomowej                                                                                                       

oczyszczalni ścieków 
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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. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  

z Grajewa za kwotę 1 241 500,00 zł. 

Wykonano wykopy pod ściany 

fundamentowe oraz wylano chudy beton, 

wzniesiono ściany okalające i wykonano 

strop betonowy. Trwają prace przy 

zewnętrznych instalacjach. W okresie  

sprawozdawczym prowadzone były roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego, 

tynki wewnętrzne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej.  Zaawansowanie prac na 

31.12.2021r. wynosi 62,0 %.  

Termin zakończenia przewidziano na 31.05.2022 r. 

 

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

 

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa Centrum Zarządzania 

Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Całkowity koszt zadania wynosi 

5 955 065,66 zł. Uzyskana kwota dotacji nie 

pozwalała Gminie na zrealizowanie obiektu  

w całości. Postanowiono podzielić inwestycję 

na trzy etapy. Etap I – stan surowy zamknięty, 

etap II – instalacje wewnętrzne i wykończenie 

wewnętrzne, etap III to instalacje zewnętrzne  

i zagospodarowanie terenu.  W okresie 

sprawozdawczym Wykonawca prowadził 

roboty związane z wykonaniem elementów 

żelbetowych ścian tj. słupów, wymurowaniem 

ścian hali magazynowej i warsztatowej oraz 

części biurowej, zasypanie fundamentów,  

przygotowaniem instalacji kanalizacyjnych podposadzkowych, zlecono też wykonanie 

konstrukcji stalowej dachu. Zaawansowanie  prac około 41,0 %.   

 

 

Obiekt Centrum Zarządzania Komunalnego i 

Kryzysowego w m. Szczuczyn w trakcie budowy 

Obiekt Centrum rozwoju przedsiębiorczości  

w trakcie budowy 
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 Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III 

 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu o łącznej wysokości 4 920 504,58 złotych w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Inwestycji Strategicznych możliwe będzie rozpoczęcie 

kolejnych etapów robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa Centrum Zarządzania 

Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III”. Bez uzyskanego wsparcia, budżet 

Gminy Szczuczyn nie pozwoliłby na dalszą realizację tak ogromnej inwestycji w tak krótkim 

czasie realizacji. Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn -  

etap II i III  inwestycji polega na wykonaniu prac wykończeniowych na wybudowanym obiekcie 

wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Dodatkowo udało 

się w zakres zadania wpisać doposażenie sprzętowe w którego skład wchodzi ciągnik, o mocy 

130 KM, pług odśnieżny, pług wirnikowy oraz wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia 

kanalizacji na podwoziu samochodu dostawczego. 

 

  

 

 

 

Sprzęt jaki zakupiony zostanie w ramach inwestycji i projektu 

 

Cały obiekt będzie składał się z dwóch stref: garażowo – magazynowej oraz biurowo – 

socjalnej. Część garażowo – magazynowa będzie służyła do przetrzymywania pojazdów 

komunalnych oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymywania porządku w mieście.                

W części biurowo – socjalnej będą obsługiwani interesanci. Nie zabraknie też miejsca 

socjalnego dla pracowników, łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (ciągi 

komunikacyjne, parkingi). Należy także zaznaczyć, że budynek będzie przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych, co w obecnych czasach jest nieodzownym elementem obiektów 

publicznych. Dodatkowo celem zmniejszenia kosztów eksploatacji zamontowano zestaw 

instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp. Wreszcie po wielu latach działalności Spółka Gminy 

doczeka się siedziby, która będzie miała w pełni reprezentatywny charakter. Do tej pory 

użytkowane obiekty posiadały swoje wady, były w złym stanie technicznym i wizualnym,  

w pełni nie zabezpieczały potrzeb lokalnego społeczeństwa. Powstająca na nowych terenach, 

w nowym przyjaznym otoczeniu „Baza WPK-TBS”, będzie zwieńczeniem wielu lat ciężkiej pracy 

na rzecz dobra i otoczenia naszej gminy. Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy 

wykończeniowych i zagospodarowania terenu wokół siedziby.  
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Elewacje Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn 

 

Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn – etap II 

 

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. Otrzymano 

dofinansowanie i podpisano umowę z UMWP. 

Wykonawca zrealizował około 90% planowanej 

do budowy sieci kanalizacyjnej wraz z 

odtworzeniem nawierzchni drogowej (jedna 

warstwa wiążąca). Równocześnie Wykonawca 

przystąpił do opracowania dokumentacji 

projektowej na budowę zbiornika retencyjnego 

wody pitnej na SUW w m. Niedźwiadna.  
   

Całkowita wartość zadania    1 849 005,10 zł 

Dofinansowanie       956 521,00 zł   

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Niedźwiadna 
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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. Opracowano 

dokumentację projektową, uzyskano akceptację Inwestora i wszystkie niezbędne pozwolenia 

na budowę. Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął roboty ziemne związane z wykopami  

pod fundamenty. W okresie sprawozdawczym Wykonawca wzniósł stan surowy budynku 

usługowo – administracyjnego, zrealizował roboty żelbetowe na budynku hal produkcyjno – 

usługowych, zlecono też wykonanie konstrukcji stalowej hali.  Ze względu na drastyczne 

podwyżki cen materiałów Wykonawca sygnalizuje podwyższenie wartości wynagrodzenie 

umownego. Ze względu na trudną pandemiczną sytuację Wykonawca wnioskował o zmianę 

terminu zakończenia zadania do końca sierpnia 2022r. Zaawansowanie prac na koniec 2021r. 

wyniosło około 20%.  

 

Uzyskano dofinansowanie w kwocie  4 999 770,23 zł  

Najkorzystniejsza oferta na część I     7 673 970,00 zł 

Najkorzystniejsza oferta na część II      396 227,34 zł 

Nadzór inwestorski                                     66 600,00 zł 

 

 

 

 

Budynek administracyjno – biurowy Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości 
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Zagospodarowane terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w m. Guty  

 

W związku z zakończeniem realizacji budowy świetlicy wiejskiej we wsi Guty 

przystąpiono do zagospodarowania trenu w 

sąsiedztwie świetlicy. Wykonano utwardzenie 

dojazdu i parkingu z kostki betonowej, montaż 

balustrad oraz pochylni dla osób 

niepełnosprawnych. Po pozytywniej kontroli 

obiektu przez inspektorów budowlanych 

uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

Całkowity koszt budowy świetlicy wiejskiej wraz z 

zagospodarowaniem zamknął się w kwocie 420 

tys. zł.  

 

Przebudowa linii SN 15 przy ulicy Łąkowej w m. Szczuczyn  

 

W związku z przystąpienie przez WPK-TBS Sp. z o.o. do budowy dwóch budynków 

wielorodzinnych przy ulicy Łąkowej w m. Szczuczyn zaszła konieczność dokonania przebudowy 

linii średniego napięcia SN15 kolidującej z zamierzeniami budowy bloków. W tym celu po 

opracowaniu projektu budowlanego przebudowy linii, uzyskaniu pozwolenia na budowę, oraz 

zawarciu stosownych porozumień z PGE Rejon Energetyczny Łomża przystąpiono do 

wyłonienia wykonawcy tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę cenową w kwocie 105 340,83 

zł. złożyła firma MEGAWAT J. Górniak i Wspólnicy Spółka Jawna z Grajewa. Termin realizacji 

zadania określono do 30 kwietnia 2022r. Po dokonaniu przebudowy kolidującej linii będzie 

możliwe wznowienie prac związanych z budową budynku wielorodzinnego.  

 
Szkic orientacyjny lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych i kolizja linii SN15 
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Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rakowo  

 

Pracownicy Referatu współpracują ze Stowarzyszeniem Szczuczyn 29 w realizacji 

inwestycji związanej z budową świetlicy w m. Rakowo. W dniu 08 września 2021r. 

Stowarzyszenie „Szczuczyn 29” podpisało umowę z Wykonawcą Firmą Handlowo-Usługową 

„Mag-Bud” Piotr Lipski na roboty budowlane dotyczące budowy świetlicy wiejskiej we wsi 

Rakowo. Wykonawca wycenił zakres robót objętych ww. umową na kwotę 227 857,50 zł, zaś 

termin ich zakończenia przewidziano na dzień 15.06.2022r.  Po podpisaniu protokołu 

przekazania terenu Firma niezwłocznie rozpoczęła prace ziemne przy budowie obiektu. 

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę budynku świetlicy wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. W środku zostaną wydzielone pomieszczenia sali ogólnej, socjalne, 

gospodarcze i toaleta. Ogrzewanie wewnątrz budynku zapewniać będzie zlokalizowany w sali 

głównej kominek oraz grzejniki elektryczne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 82m². 

Operacja pn. „Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy 

wiejskiej  

w miejscowości 

Rakowo, gm. 

Szczuczyn” mająca 

na celu budowę 

świetlicy wiejskiej 

celem zwiększenia 

dostępności do 

oferty kulturalnej  

i rekreacyjnej 

skierowanej do 

społeczności lokalnej 

współfinansowana 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowana wartość realizowanej operacji wyniosła 

224 147,70 zł, zaś wartość dofinansowania, które udało się pozyskać Stowarzyszeniu stanowi 

100 % tej kwoty, tj. 224 147,00 zł. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Biebrzański Dar Natury. 

Inwestycja ta jest zalążkiem wielu planowanych do zrealizowania działań skierowanych w 

szczególności na ogólnorozumianą integracją społeczną. W pierwszej kolejności założone 

zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które otworzy dla danej miejscowości wiele ścieżek na 

pozyskanie dofinansowań. Stan zaawansowania robót na 31.12.2021r. wynosi 75%.  
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Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na 

fragmentach ulic Łomżyńskiej i Kilińskiego w m. Szczuczyn 

 

Gmina Szczuczyn realizuje ogromną inwestycję wodno – ściekową na terenie miasta 

Szczuczyn. W trakcie prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

ukazał się bardzo zły stan sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Łomżyńskiej i Kilińskiego w m. 

Szczuczyn. Przystąpiono więc do rozmów z Zarządem Powiatu Grajewskiego o zrealizowaniu 

wspólnej inwestycji polegającej na budowie nowej 

infrastruktury kanalizacji deszczowej  oraz budowie 

nowej nawierzchni drogowej, chodników i wjazdów w 

miejscach gdzie nie planowane są prace związane z 

realizowanym projektem z działania 6.2 RPO WP 

polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej. 

Podpisano stosowne porozumienia z Zarządem 

Powiatu Grajewskiego na dysponowanie 

nieruchomością przez Gminę, oraz porozumienie  

o współfinansowaniu inwestycji przez Powiat 

Grajewski. Po przeprowadzeniu procedury 

przetargowej wybrano Wykonawcę inwestycji 

PWZIEJA Ryszard Zieja z Łomży. Wartość umowy na 

roboty budowlane wynosi 990 000,00 zł. z czego około 

377 tyś. zł.  dofinansuje Gminie Szczuczyn Zarząd 

Powiatu Grajewskiego. Po zrealizowaniu zadania ulica Łomżyńska i Kilińskiego do 

skrzyżowania z ul. Graniczną zyska nową nawierzchnię drogową i chodniki.  

 

 

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania obiektu TCDK w Szczuczynie 

 

 

Ze względu na konieczność 

utrzymania dużej powierzchni terenów 

zielonych na obiekcie Transgranicznego 

Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie 

przy ulicy Sportowej postanowiono 

dokonać zakupu kosiarki samojezdnej. 

Całkowity koszt dostawy wynosi około 

69 tys. zł.   
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Złożone wnioski o wsparcie finansowe: 

 

➢ opracowano dokumentację techniczną na Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 42. W trakcie trwającego naboru 

wniosków z Programu Polski Ład złożono dokumentację aplikacyjną na udzielenie 

dofinansowania. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 3 mln. zł. z czego 

Gmina planuje pozyskać dofinansowanie w kwocie 2,7 mln. zł, 

➢ zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na budowę miejskiej 

oczyszczalni ścieków. W drugim naborze wniosków z Programu Polski Ład planowane jest 

złożenie wniosku i pozyskanie dofinansowania na budowę mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków o  przepustowości około 1500 m3/dobę wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą tj. obiektami kubaturowymi, przepompowniami ścieków surowych, stacją 

zlewczą, odcinkami sieci kanalizacyjnych oraz całym ciągiem technologicznym oczyszczania 

ścieków. Całkowita wartość budowy oczyszczalni ścieków szacuje się na kwotę 9 mln. zł.  

 z czego wartość dofinansowania wynosi 8,0 mln. zł, 

➢ opracowano i złożono wniosek o pozyskanie dofinasowania na zadanie pn. Przebudowa 

ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w m. 

Szczuczyn. Łączna długość obu odcinków dróg wynosi około 560mb. Zakres przebudowy 

obejmuję budowę nowej nawierzchni drogowej, chodników i wjazdów na posesje. 

Całkowita wartość zadania wynosi 1 618 911,28 zł. z czego planowane dofinansowanie 

to 1,54 mln. zł, 

➢ opracowano dokumentację techniczną i aplikacyjną na zadanie pn. Poprawa 

funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiadna poprzez budowę instalacji 

fotowoltaicznej i zainstalowania nowatorskich rozwiązań ogrzewania i wyposażenie 

obiektu. Całkowita wartość projektu wynosi 49,9 tys. zł. z czego dofinansowania stanowi 

25 tys. zł.  

 
 
6. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 
 

Do narzędzi prawnych gospodarki przestrzennej wykorzystywanych aktywnie  

w gminie Szczuczyn, 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 (mpzp), 

➢ 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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Na terenie gminy nie zachodziła konieczność korzystania z przepisów specustawy z dnia  

5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2021r. poz.1538), Rada Miejska w Szczuczynie nie 

zdecydowała tez o podjęciu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów  małej 

architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń.  

 

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 2010 r. 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 2020 r., 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 aktualny załącznik graficzny studium dla terenów miasta Szczuczyn. 
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Obecne Studium uwzględnia kierunki rozwoju zawarte w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podlaskiego, z 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. 

W związku z powyższym  Studium wymaga aktualizacji i w kolejnych 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 2021r. dla terenu miasta i gminy obowiązuje łącznie 20 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (w tym 5 zmian). Ich zasięgi obrazuje poniższy rysunek. 

 
Źródło: strona internetowa: szczuczyn.e-mapa.net, prowadzona przez firmę Geo-System. 
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Tereny pokryte planami obejmują około 361,45 ha, co stanowi 3,1 % powierzchni miasta  

i gminy.  W tym dla terenów wiejskich uchwalono plany o łącznej powierzchni około 143 ha. 

Na obszarze miasta Szczuczyn obowiązujące plany miejscowe mają łączną powierzchnię około 

221,45 ha, co stanowi 16,74% powierzchni miasta. 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest przyrost terenów zabudowy usługowej  

i techniczno-produkcyjnej w strukturze ogólnej funkcji terenów objętych mpzp. 

 

 
 

WYKAZ  MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH  DLA TERENU 

GMINY I MIASTA 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 

16,3

6,3

11,3

32,3

18,9

2%

12,9

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 157na 
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. 30.06.2003 r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68,  
poz. 1407, z dn. 10.07.2003 r. 

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. 18.05.2005 r. 
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 poz. 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  
z dn. 28.02.2012r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. 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  
z dn. 18.04.2013r.  
Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2124 
z dn. 9.05. 2013r.  

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 
z dn. 30.11.2017r.  
Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4622 
z dn. 13.12.2017r.  

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 
z dn. 25.04.2018r.  
Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2086  
z dn. 30.04.2018r.  

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 
z dn. 22.10.2020r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4497 
z dn. 29.10.2020r  

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 

19 

Zmiana MPZP miasta 
Szczuczyn w części  
obejmującej  teren 
nieruchomości przy  
ul. Kilińskiego 43. 

Uchwała nr 169/XXXII/21   
z dn. 23.04.2021r., 
Dz. Urz. Woj. Podl. poz.1792 
z dn. 29.04.2021r 
 

Powierzchnia 0,2148 ha  
(obszar nieruchomości  
przy ul. Kilińskiego 43 w 
Szczuczynie)  

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 



str. 35 
 

20 

MPZP miasta Szczuczyn, 
obszaru na zachód od węzła 
obwodnicy Szczuczyna przy 
ul. Granicznej. 

Uchwała Nr: 187/XXXVIII/21  
z dn. 13.08.2021r. 
Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3183 
z dn. 19.08.2021r.  

Powierzchnia 23,30 ha 
(obszar obejmuje na 
zachód od węzła 
obwodnicy Szczuczyna 
przy ul. Granicznej. 

Aktualny 
w trakcie 
realizacji 

RAZEM POWIERZCHNIA GRUNTÓW OBJĘTYCH PLANAMI:              ~ 361,45 ha 

 

W 2021 roku Rada Miejska podjęła 2 uchwały w sprawie uchwalenia planów miejscowych na 

łącznym obszarze 23,5148 ha: 

➢ uchwałę Nr  169/XXXII/21 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 kwietnia 2021r.,  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Szczuczyn w części  obejmującej  teren nieruchomości przy ul. Kilińskiego 43. 

Zmiana planu przeznacza teren o pow. 0,2148 ha pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną, w celu uregulowania stanu prawnego powstałego, w wyniku odbudowy 

po pożarze, budynku wielorodzinnego. Wcześniej były to tereny zabudowy 

zagrodowej. 

➢ uchwałę Nr 187/XXXVIII/21 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 sierpnia 2021r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn,  

obszaru położonego  na zachód  od węzła obwodnicy Szczuczyna przy ul. Granicznej. 

W/w plan przeznacza nowe, atrakcyjnie położone pod względem komunikacyjnym, 

tereny pod zabudowę usługowo-produkcyjną, o łącznej powierzchni 23,3 ha. Teren 

objęty planem położony jest po północnej i południowej stronie drogi DK 58 

 i przylega od strony zachodniej do węzła obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi S61.  

 

 
 

Prezentacja obszarów wyznaczonych pod zabudowę uchwałą Nr: 187/XXXVIII/21 Rady Miejskiej w Szczuczynie  

z dnia 13 sierpnia 2021r. na tle mapy miasta, w  gminnym Systemie Informacji Przestrzennej prowadzonym 

przez firmę Geo-System. 
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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 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 2021 r.  Burmistrz Szczuczyna wydał: 

➢ 30 decyzji o warunkach zabudowy łącznie obejmujących ok. 19,73 ha, (w tym najwięcej 

17 szt. na zabudowę zagrodową, 7 na zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, 2na 

zabudowę usługową), 

➢ 1 decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, 

➢ 3 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, 

➢ 2 decyzje odmowne 

oraz 

7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujących łącznie  ok. 28,10 

ha, dla niżej wymienionych inwestycji: 

➢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na części działek o nr ewid. gruntu 110/2, 608/2, 40/2 

i 927 w obrębie Szczuczyn, do odprowadzenia ścieków z posesji położonych  

przy ul. Granicznej, ul. Grunwaldzkiej oraz graniczących z działką drogową nr 927  

(ul. Szczuki), 

➢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o  nr geod.  560/2, 561/2,  566/4, 122, 569 

i 570/1  w obrębie Szczuczyn, 

➢ budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, na działkach o nr ewid. gruntu 168/2, 618, 654, 

170/1, 170/2, 171/1, 653 oraz 171/3, w obrębie Szczuczyn, 

➢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. gruntu 937/9, 936/1 oraz 

936/8, w obrębie Szczuczyn, 

➢ budowa sieci wodociągowej z przyłączem, na działkach o nr ewid. gruntu 17/1, 18, 19, 

225/1 oraz 204/1,  w obrębie  Kurki, 

➢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki o nr ewid. gruntu 555/2, w obrębie  

Szczuczyn, 

➢ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa), na działkach o nr ewid. 40/2, 40/1, 

307/1, 306/1, 39/1, 38/1, 37/1, 36/1, 35/3, 34/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 

302/2, w obrębie  Szczuczyn. 
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6.4  Wydatki na planowanie przestrzenne 

 

        W  2021r. na planowanie przestrzenne  wydatkowano łącznie kwotę  23.600,00 zł.   

Najważniejsze wydatki poniesiono na : 

➢ opracowanie projektu mpzp miasta Szczuczyn, obszaru położonego na zachód od węzła 

obwodnicy Szczuczyna przy ul. Granicznej  II i III etap                                  - 7.380,00 zł 

➢ opracowywanie projektu mpzp dla obszaru nieruchomości Kilińskiego 43 –II etap  

 - 3.900,00 zł   

➢ ogłoszenia w prasie wymagane w procedurach opracowywania m.p.z.p.  

 - 1.859,76 zł 

➢ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 

celu publicznego                                                                                                          - 19.700,00 zł 

➢ posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej                           - 1.120,00 zł 

➢ Ponadto na utrzymanie gminnego systemu Informacji Przestrzennej 

z modułami iMPA i GeoPlan  wydatkowano                                                             - 1.845,00 zł   

 

 
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).   
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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.  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 2021 r. obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz stawki opłaty  

w wysokości 23 zł. Obowiązywało także zwolnienie w części  z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł. od stawki obowiązującej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2021 r. 4382 osób 

zamieszkałych na  1144 nieruchomościach.   

 

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r. wyniosły:  

1 154 524,41 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 2021r.  przysługiwało mieszkańcom:  

➢ odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 razy w miesiącu,  

➢ odbiór odpadów segregowanych  2 razy w miesiącu,  

➢ odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy do roku 

➢ odbiór popiołów w okresie zimowym (październik-kwiecień)  

➢ możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina musi zapewnić osiągnięcie poziomu 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz  ograniczenie 

masy składowanych odpadów biodegradowalnych.  

Struktura odebranych odpadów w 2021 kształtowała się w następujący sposób: 
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W 2021r. nie osiągnięto poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych pomimo coraz większej ilości odebranych odpadów segregowanych, może to 

spowodować nałożenie kary przez WIOŚ która w konsekwencji może spowodować wzrost 

przedmiotowej opłaty.  

 

 

 
 

 

 

W 2021 r. w wyniku przeprowadzenia postepowania przetargowego zgodnie z prawem 

zamówień publicznych  usługi zbiórki transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

świadczyło  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie. Wydatki poniesione na realizację umowy na odbiór, 

transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Szczuczyn w 2021r. wyniosły - 1 391 412,36zł. 

Odpady z terenu gminy Szczuczyn trafiały do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży 

gdzie zostały  zagospodarowane. 
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Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie 

targowicy miejskiej przy ulicy Kolneńskiej 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 zajmuję 

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

usługi w 2021 roku  wyniósł 29.958,74 zł.    

  Zakupiono i zamontowano oprawy solarne ze słupami na terenie miasta Szczuczyn  

ul. Królowej Marysieńki – koszt 15.999,96 zł.                                                                            

 
 
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.  

 W 2021 roku zostały zrealizowane następujące zadania: 

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

koszt  10.199,90 zł;   

➢ zakupiono znaki drogowe –  koszt 3.733,05 zł; 

➢ zakupiono tablice ogłoszeniowe z przeznaczeniem dla sołectw gminy Szczuczyn:  

8.799,91 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 103.777,44 zł; 

➢ profilowanie dróg równiarką – koszt  14.489,40 zł;  

➢ wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Sobieskiego wraz ze skrzyżowaniem – koszt 

84.494,39 zł; 

➢ wykonano niwelacje terenu z a targowicą na ul. Kolneńskiej- koszt 35.000,00 zł; 

➢ w 2021 roku zostało wydanych 14 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 bieżące prace na jezdniach oraz 

poboczach dróg gminnych – koszono pobocza, usuwano zaległy piach, ubytki – koszt 
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oczyszczanie ulic i placów zabaw 60.000,00. zł., utrzymanie zieleni na poboczach oraz  

w parkach – koszt 35.000,00 zł. W okresie zimowym  porządkiem i 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. 

Przedsiębiorstwo te odpowiedzialne jest za przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości 

nawierzchni dróg i chodników, odśnieżanie ulic miejskich i chodników w ciągu 12 godzin od 

opadów, odśnieżenie dróg gminnych   – koszt 76.000,00 zł. 

 

7.6 Place zabaw i świetlice 
 

W roku 2021 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.  

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 , Lipnik oraz Guty. 

W 2021 roku wykonano następujące remonty i inwestycje w obiektach gminnych: 

➢ wykonano remont pomieszczeń w budynku gospodarczym w miejscowości Brzeźno – koszt 

1.799,99 zł,  

➢ wykonano kolejne etapy  budowy budynku gospodarczego w miejscowości Kurki – koszt 

25.000,00 zł, 

➢ wykonano przyłącze kablowe oraz wymianę zabezpieczenia w budynku  Targowiska 

Miejskiego na ul. Kościelnej 12 w Szczuczynie – koszt 1.703,94 zł. 

 

7.7 Internet 
 

Na terenie miasta Szczuczyn powstało 10 zewnętrznych punktów dostępu do sieci  

Wi-Fi, z których mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie. Lokalizacja poszczególnych punktów: 

Hala Sportowa i boisko Orlik przy ul. Grunwaldzkiej, Stadion - ul. Sportowa, Stary Park - ul. 

Senatorska, Pl. 1000-lecia przy Urzędzie Miejskim, Hala Sportowa przy ul. Nadstawnej, 

przystanek PKS, ul. Sobieskiego, teren Biblioteki – Centrum Kultury, ul. Łomżyńska, teren przy 

Centrum Produktu Lokalnego - ul. Kościelna, Pumptruck - ul. Szpitalna, Ogrody przy Klasztorze 

- Centrum Muzealno – Warsztatowe w Szczuczynie. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny 
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dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 

możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

 

Koszt całkowity zadania: 64 368,00 zł 

Dofinansowanie: 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIE KOMUNALNE 
 
 
8.1 Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn. 

 

Na koniec miesiąca grudnia 2021 roku stan Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 

256,1130 ha gruntów. W ujęciu czysto arytmetycznym, w stosunku do stanu z dnia  

31 grudnia 2020 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 4,4401 ha, z czego 

największym obszarowo „ubytkiem” w areale 1,7684 ha była sprzedaż, w drodze 

nieograniczonego przetargu ustnego dawnego wylewiska odpadów komunalnych. Gminny 

zasób nieruchomości powiększył się natomiast między innymi o działkę drogi stanowiącej  

ul. Sienkiewicza i ul. Łąkowej o pow. 0,5289 ha a także działkę na terenie obrębu Zacieczki 

pow. 0,0184 ha nabytej od osoby fizycznej na poszerzenie drogi gminnej Zacieczki – Bęćkowo. 

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może 

liczyć na dochody ze sprzedaży działek. Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży wolnych 

(samodzielnych) działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe jest natomiast 

wydzielenie dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, na poprawę 

warunków zagospodarowania działek sąsiednich.  

         Obecnie 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.  
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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.  

Obecnie 4 spośród 7 budynków stanowiących w całości własność gminy wymaga 

przeprowadzenia remontu kapitalnego. 

Strukturę wiekową zasobu stanowiącego własność lub współwłasność gminy, w/g na 

dzień 31 grudnia 2021 roku, przedstawia poniższa tabela. 

 

Wiek budynków 
Ilość budynków        

w 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 2 3 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest 

właścicielem 77 lokali mieszkalnych mieszczących się 29 budynkach mieszkalnych, z czego: 

➢ 67 lokali mieszczących się w 25 budynkach znajduje się w administracji WPK-TBS Spółka  

z o.o.  w Szczuczynie, 

➢ 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej,  

➢ 2 lokale mieszkalne, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu (budynek dawnej szkoły 

podstawowej w Niećkowie), 

➢ 3 lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach funkcjonujących 2 wspólnot 

mieszkaniowych. 

W roku 2021 z mieszkaniowego zasobu gminy ubyło siedemnaście lokali mieszkalnych, 

które zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców i jeśli chodzi o ilość 

zbytych lokali rok ten był wyjątkowy, gdyż był ostatnim  w którym obowiązywała uchwała  

o 80% bonifikacie przy jednorazowej zapłacie. 

 

8.3 Majątek Gminy Szczuczyn (konto 011). 

 

Biorąc pod uwagę rozliczenie czysto kwotowe, w roku 2021 majątek Gminy Szczuczyn 

zwiększył się o kwotę 12.532.792,98 złotych. Szczegółowo, zmiany obrazują zapisy poniższej 

tabeli. 
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stan na 31.12.2020 - 96.171.268,15 

stan na 31.12.2021 - 108.704.061,13 

z mienia Urzędu ubyło: 

wyposażenie stacji uzdatniania wody demontaż 588 936,99 

ubikacja z targowicy rozbiórka 150,00 

ubikacja Niećkowo rozbiórka 1 477,20 

stadion ul. Sportowa likwidacja środka – nowa inwestycja 
691 663,00 

budynek mieszkalny Sienkiewicza 4 sprzedaż 187 823,78 

budynek garażowy Sienkiewicza 1 sprzedaż 23 530,26 

budynek mieszkalny Łomżyńska 4 sprzedaż 17 484,00 

budynek gospodarczy Łomżyńska 4 sprzedaż 2 484,00 

budynek mieszkalny Strażacka 4 sprzedaż 12 377,00 

budynek gospodarczy Strażacka 4 sprzedaż 3 959,00 

budynek mieszkalny Wiśniowa 3 sprzedaż 13 858,00 

budynek gospodarczy Wiśniowa 3 sprzedaż 1 762,00 

budynek gospodarczy Łomżyńska  rozbiórka 5 192,00 

budynek mieszkalny Szpitalna 14 sprzedaż 26 305,00 

grunty sprzedaż 21 193,80 

 RAZEM 1 598 196,03 

zwiększenia na koncie 011 w 2021  roku  
 

agregaty prądotwórcze zakup 521 182,21 

stacja uzdatniania wody w Wólce modernizacja 522 656,83 

pompa do podnoszenia ciśnienia wody na TCDK zakup 10 500,00 

stacja uzdatniania wody w Szczuczynie budowa 2 896 111,51 

studnia odgazowująca (stare wysypisko) budowa 18 000,00 

mobilna scena TCDK zakup 316 749,60 

zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gutach budowa 35 500,00 

budynek mieszkalny Kilińskiego 24 

ujawnienie majątku 

7 855,37 

budynek mieszkalny Łomżyńska 14 17 594,85 

budynek mieszkalny Łomżyńska 14a 11 184,24 

budynek gospodarczy Łomżyńska 12 i 12a 4 077,71 

wiata stadionowa TCDK zakup 23 985,00 

Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur budowa 8 702 859,90 

droga i plac postojowy TCDK budowa 112 587,79 

sieć HOT SPOT budowa 64 368,00 

instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej budowa 776 129,00 

przyczepka CARRO BGR1868S zakup 12 121,50 

Skoda Superb BGR 13998 przekazana z PSP 73 880,00 

grunty zakup 3 645,50 

 RAZEM  14 130 989,01 
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W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji 

administracyjnych, majątek Gminy i Miasta Szczuczyn zmniejszył się o: 

➢ 17 lokali mieszkalnych, o łącznej pow. użytkowej 767,00 m2, zbyte na rzecz ich najemców, 

➢ 1 działkę gruntu o pow. 0,0384 ha, położoną w Brzeźniu, sprzedaną w drodze 

bezprzetargowej dla właściciela działki przyległej,  

➢ 1 niezabudowaną działkę gruntu o pow. 1,7684 ha, położoną przy ul. Jakuba Falkowskiego, 

zbytą w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,  

➢ 1 niezabudowaną działkę gruntu o pow. 0,6500 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 

Niećkowo, w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, 

➢ nieruchomość składającą się z dwóch działek gruntu o łącznej pow. 0,2400 ha, położoną  

w Skajach, w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. 

W związku ze sprzedażą ostatnich lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy,  

z dniem 31 grudnia 2021 roku, z ewidencji mienia ubywają następujące budynki mieszkalne: 

ul. Strażacka 4, ul. Sienkiewicza 4, ul. Szpitalna 14,  ul. Wiśniowa 3 i ul. Łomżyńska 4. 

Na chwilę obecną w procedurze przejęcia przez Gminę Szczuczyn od GDDKiA  w Białymstoku 

znajdują się działki w rejonie węzła  drogi krajowej S61 Chojnowo, w ul. Granicznej,  

z przeznaczeniem do obsługi  planowanej w tym rejonie inwestycji sieci barów szybkiej obsługi 

McDonald’s wraz ze stacją paliw i miejscem obsługi podróżnych. 

 

Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w roku 2021 roku stanowią 

kwotę  263.522,86 złotych. 

 

W zakresie gospodarowania majątkiem gminy w roku 2021 gminny zasób 

nieruchomości powiększył się o działkę gruntu w obrębie miejscowości Zacieczki  

o pow. 0,0184 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie działki drogi gminnej Bęćkowo-Zacieczki 

oraz na terenie miasta Szczuczyna o działkę gruntu o pow. 0,5289 ha, z przeznaczeniem na 

poszerzenie działki drogi gminnej ul. Łąkowej od strony ul. Szczuki. 

 Gmina z tytułu gospodarowania mieniem gminnym osiągnęła w roku 2021 dochód (bez 

odsetek) w wysokości 220.451,49 złotych, w tym: 

➢ z tytułu dzierżaw i najmu 139,682,50 zł,  

➢ z tytułu tzw. opłat przekształceniowych w wysokości 19.730,21 zł, 

➢ za użytkowanie wieczyste w kwocie 15.870,53 zł,  

➢ za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej  

i dzierżawę przystanków w kwocie 64.898,46 złotych.  

Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2021 uzyskano łączne wpływy do 

budżetu gminy w wysokości 503.704,56 złotych.  
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9.  OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
9.1  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  
 
           W 2021r. Burmistrz Szczuczyna rozpatrzył 9 wniosków  w sprawach decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, w wyniku czego wydał 5 decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 3 decyzje o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

i w jednym przypadku wydał decyzję o umorzeniu postępowania. 

W 2021 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: 

➢ rozbudowa istniejącej obory o obsadzie 39 DJP do docelowej obsady 60 DJP, 

➢ w systemie bezściełowym i zbiornikiem podrusztowym o poj. ok. 250 m3, na działkach  

nr 47  i 46/1 w miejscowości Kurki, gmina Szczuczyn, 

➢ hodowla zwierząt w liczbie większej niż 60 DJP w istniejących budynkach gospodarskich 

oraz budowa nowego budynku inwentarskiego dla jałówek powyżej roku o obsadzie  

47 DJP wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę w Szczuczynie, przy 

ul. Granicznej, na działkach o nr ewid. 685/5, 685/8, 685/11, 685/3, maksymalna  obsada 

w gospodarstwie po realizacji przedsięwzięcia wyniesie 159,4 DJP, 

➢ budowa budynku biurowego z halą produkcyjną sprzętu elektronicznego, wyposażoną  

w instalacje do powierzchniowej obróbki przedmiotów z zastosowaniem rozpuszczalników 

organicznych, wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 171/2 w Szczuczynie, 

➢ budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części  dz. nr 14, 15, 16 w obrębie  

Mazewo, gmina Szczuczyn”, o  mocy do 21MW, 

➢ przebudowa drogi powiatowej nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki w km 

7+180÷9+410 o długości około 2230m. 

 
 
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. 
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Użytek ekologiczny  

 

Na terenie gminy Szczuczyn położony jest użytek ekologiczny „Doliny Wissy” o powierzchni 

11,13 ha, utworzony w 2018 r. 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 83 szt. drzew (44 szt. drzew z terenu gminy  

i 39 szt. drzew z terenu miasta). 

Burmistrz Szczuczyna w ramach wydanych pozwoleń, udzielił zezwolenia: 

Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie na usunięcie 3 drzew z pasów drogowych drogi 

powiatowej nr 2666B przy ul. Majewskiego w Szczuczynie oraz nr 1806B w Rakowie, 

zobowiązując wnioskodawcę do dokonania w jej pasie drogowym nasadzeń zastępczych  

w ilości 3 drzew, 
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Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na usunięcie 2 drzew rosnących w pasie 

drogowym drogi krajowej nr 58, zobowiązując wnioskodawcę do dokonania w jej pasie 

drogowym nasadzeń zastępczych w ilości 2 drzew liściastych.   

Burmistrz Szczuczyna uzyskał zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew liściastych rosnących w 

pasach drogowych dróg gminnych. W ramach uzyskanego zezwolenia zobowiązany został do 

nasadzenia 9 szt. drzew liściastych.  

 
 
 
9.4 Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 
 
 
 

Gmina Szczuczyn przyjęła uchwałą Nr 141/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Szczuczynie 

 z dnia 27 listopada  2020 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczuczyn na rok 2021, w ramach którego: 

 

➢ w 2021 r.  miała zawartą  umowę z Panią Martą Chmielewską 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

„Sonieczkowo” Marta Chmielewska Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9A, 

16-300 Augustów - koszt 42.800,00 zł, 

 

 

➢ wskazała gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

które straciły swoich właścicieli lub zostały im odebrane -  gospodarstwo rolne należące 

do Zespołu Szkół w Niećkowie,   

➢ zapewniała całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na 

wypadek następstw zdarzeń drogowych - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna 

Jankiewicz, ul. Pawełki 7A, 19-230 Szczuczyn),  

 

➢ realizowała gminną akcję sterylizacji i kastracji psów 

z terenu Gminy Szczuczyn współfinansowaną w 50% 

przez Burmistrza Szczuczyna. W ramach 

dofinansowania wykonano 13 zabiegów sterylizacji , 

2 zabiegów kastracji psów, 29 chipów, których koszt 

wyniósł 1.994,00 zł. 
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10. EDUKACJA 
 
10.1 Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Szczuczyn 

 

Lp. Nazwa placówki 

1. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie 

ul. Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn 

Liczba dzieci 515 

Liczba oddziałów 23 

Liczba nauczycieli 49 

Etaty nauczycieli 44,24 

2. 

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej 

Niedźwiadna 49, 19-230 Szczuczyn 

Liczba dzieci 72 

Liczba oddziałów 8 

Liczba nauczycieli 13 

Etaty nauczycieli 10,75 

* wg stanu na dzień 30.09.2021 r. 

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Szczuczynie funkcjonuje w 2 lokalizacjach: 

oddziały przedszkolne oraz klasy I-III znajdują się 

przy ulicy Kilińskiego 42, natomiast klasy IV-VIII 

mieszczą się w budynku przy placu 1000-lecia 14.  

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

wchodzi Przedszkole Samorządowe liczące  

5 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziały zerowe  

z liczbą 141 wychowanków. 
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Szkoła Podstawowa licząca  

16 oddziałów z liczbą 374 uczniów. Szkoła 

Podstawowa im. Zesłańców Sybiru 

posiada jeden oddział przedszkolny  

z liczbą 13 wychowanków oraz 7 

oddziałów klas I-VIII z liczbą 59 uczniów. 

 

 

 

 

10.2 Wydatki  jednostek  oświatowych  Gminy  Szczuczyn w 2021 r.  (wykonanie  wg  stanu   

          na  dzień 31.12.2021r.) 

 

 

Wydatki wg rodzaju 
Razem 

jednostki 
oświatowe 

Zespół 
Szkolno-

Przedszkolny  
w Szczuczynie 

Szkoła Podstawowa 
im. Zesłańców 

Sybiru  
w Niedźwiadnej 

Wydatki ogółem,  
w tym: 

7 431 884,52 zł 5 856 443,04 zł 1 575 441,48 zł 

wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane  
(w tym PPK 
pracodawcy) 

6 090 461,45 zł 4 779 940,44 zł 1 310 521,01 zł 

wydatki remontowe 64 705,97 zł 13 770,96 zł 50 935,01 zł 

Pozostałe wydatki bieżące, 
w tym: 

1 276 717,10 zł 1 062 731,64 zł 213 985,46 zł 

wydatki na zakup 
podręczników 

58 395,15 zł 49 467,05zł 8928,10 zł 

wydatki w ramach 
programu 
„Laboratoria 
Przyszłości” 

142 200,00 zł 112 200,00 zł 30 000,00 zł 

Wydatki majątkowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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W roku 2021 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 82 % 

wszystkich wydatków poniesionych na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące z udziałem 17 %  

w wydatkach ogółem obejmowały utrzymanie budynków (media, energia elektryczna), zakup 

środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia klas, itp. W zakresie pozostałych 

wydatków bieżących zakupiono także podręczniki i 

inne materiały edukacyjne na kwotę 58 395,15 zł 

oraz pomoce w ramach programu Laboratoria 

Przeszłości na kwotę 142 200,00 zł.  

 

 

Koszty przeprowadzonych remontów 

wyniosły 1% ogółu 

wydatków, co 

nominalnie 

stanowi kwotę 64 705,97 zł. W Szkole Podstawowej im. 

Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej przeprowadzono 

generalny remont łazienki personelu i chłopców. 

Przedstawione wydatki nie dotyczą kosztów dowozu dzieci 

do szkół. W 2021 r. nie poniesiono wydatków majątkowych. 

 

 

10.3 Subwencja oświatowa  i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  

          oświatowych 

 

Wykonane w 2021 r. dochody ze źródeł zewnętrznych na sfinansowanie zadań 

oświatowych Gminy Szczuczyn wyniosły łącznie zł, z tego: 

➢ część oświatowa subwencji ogólnej: 5 424 161,00 zł, 

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

przedszkolnego: 157 397,00 zł, 

82%

1% 17%

Struktura wydatków jednostek oświatowych 2021r.

wynagrodzenia i pochodne

wydatki remontowe

pozostałe wydatki bieżące



str. 53 
 

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

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 58 395,15 zł,. 

➢ wsparcie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”: 142 200,00zł. 

 

Poniższa tabela prezentują relację wykonanych wydatków na funkcjonowanie jednostek 

oświatowych do źródeł ich finansowania oraz ich wysokość wg tej relacji 

 

Wydatki jednostek oświatowych ogółem 7 431 884,52 zł 

Wydatki sfinansowane z subwencji oraz dotacji z budżetu państwa 5 782 153,15 zł 

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy 1 649 731,37 zł 

Relacja subwencji i dotacji do wydatków ogółem 78% 

Relacja środków własnych do wydatków ogółem 22% 

 

 

10. 4 Wyniki egzaminów w 2021 r. (dane w %) 

 

Wyszczególnienie 
Język 
polski 

Matematyka 
Język 

angielski 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Szczuczynie 

50% 35% 50% 

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru 
w Niedźwiadnej 

51% 25% 41% 

Powiat grajewski 54% 39% 56% 

Województwo 58% 47% 65% 

Kraj 60% 47% 66% 

 

 

10. 5 Dowóz uczniów do szkół 

 

W 2021 r. zorganizowano dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie 

dla około  uczniów z terenu Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewoźnikiem była 

firma „FASTER” z Kolna. Koszt dowozu za rok 2021 wyniósł 279 073,20 zł. Koszt dowozu dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w 

Grajewie wyniósł  68 620,08 zł. 

 

10. 6 Realizacja projektów 

 

Laboratoria Przyszłości 

 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie 

finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego 
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w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności 

samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz 

umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii, stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, jak również 

pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania 

o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia 

sobie w życiu codziennym.  

Zespół Szkolno-Przedszkolnym  

w Szczuczynie otrzymał 112 200,00 zł na zakup 

m. im. drukarki 3d wraz z filamentami  

i laptopem, sprzęt fotograficzny wraz  

z wyposażeniem dodatkowym (aparat, statyw, gimbal, zestaw oświetleniowy, mikrofon 

kierunkowy, tła fotograficzne), stację lutowniczą, BeCreo – zestaw z mikrokontrolerem, 

mikroport z akcesoriami.  

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej zakupiła m. in. pracownię 

druku 3D Skrilab, zestaw edukacyjny Arduino, stację lutowniczą, aparat fotograficzny, statyw 

do aparatu i kamery, zestaw oświetleniowy, mikrofon kierunkowy i mikroport oraz laptop za 

kwotę 30 000,00 zł. 

 

Koszt całkowity zadania: 142 200,00 zł 
Dofinansowanie: 100% 

 

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. Kwota otrzymanej dotacji 58 395,15 zł. Dzięki dotacji zapewniono uczniom szkół 

podstawowych z terenu Gminy Szczuczyn bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do nauki. 

 

Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów 

 

Od 2 września do 22 grudnia 2021r. w obu placówkach oświatowych zorganizowano  

w klasach IV-VIII zajęcia wspomagające, które miały na celu utrwalenie wiadomości  

i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, by wspomóc uczniów w procesie nauki w czasie pandemii. W Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Szczuczynie zrealizowano 150 godzin z języka polskiego, języka angielskiego 

i matematyki. 

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej zrealizowała 60 godzin zajęć 

wspomagających z zakresu języka angielskiego oraz matematyki. 
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Umiem pływać  

Projekt mający na celu naukę pływania uczniów kl. III szkół podstawowych z terenu gminy. 

Kurs składał się z 10 wyjazdów, łącznie 20 godzin profesjonalnych 

i bezpłatnych lekcji dla dzieci ze szkół w Szczuczynie i 

Niedźwiadnej. Zajęcia odbywały się na Pływalni Miejskiej w 

Grajewie pod okiem instruktorów i opiekunów. Zajęcia w ramach 

Programu powszechnej 

nauki pływania „Umiem 

pływać” pozwoliły uczniom 

oswoić się z wodą i nabyć 

podstawowej umiejętności pływackiej.  

Koszt całkowity zadania: 8 100,00 zł 

Dofinansowanie: 6 900,00 zł 

Wkład własny: 1 200,00 zł 

 

 

 

11. POMOC SPOŁECZNA 
  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie jest jednostką organizacyjną gminy, 

powołaną w celu wykonania zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji 

rządowej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. 

poz. 2268, 2270, z 2022r. poz. 1, 66.) działającego na podstawie: 

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

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie,  

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

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie, ze zmianami. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2021r. zatrudniano pracowników na 

następujących stanowiskach pracy: kierownika, głównego księgowego, pracownika socjalnego 

– 1 etat, starszy pracownik socjalny - 2 etaty, pracownika ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat, 

pracownika ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego – 1 etat, opiekunka 

środowiskowa – 1 etat, asystenta rodzinny – ½ etatu oraz aspiranta pracy socjalnej – ½ etatu. 

Poza tym na umowę zlecenie zatrudniano pracownika BHP, sprzątaczkę i 2 opiekunki 

środowiskowe. Wszyscy zatrudnieni spełniali wymagania określone przepisami prawa.  

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 
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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 Ośrodek realizuje zadania m.in. 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. 

Realizując zadania z ustawy o pomocy społecznej 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 

Realizując powyższe zadania Ośrodek wydał 407 decyzji w sprawie przyznania różnych 

form pomocy. Dominującym powodem przyznawanej pomocy w 2021 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.  

 

Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  Rok 2020 Rok 2021 

0 1 2 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA  

Liczba osób   458 328 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE  

Liczba osób   312 244 

w tym: osoby długotrwale 

korzystające  

 

 

 

207 

 

147 

Liczba rodzin   176 151 

Liczba osób w rodzinach   557 452 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE  
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Liczba osób ogółem   312 223 

Liczba rodzin   176 151 

Liczba osób w rodzinach   557 452 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY  

Liczba osób ogółem   178 244 

Liczba rodzin   174 151 

Liczba osób w rodzinach   557 452 

 

 
 

Powody udzielania pomocy i wsparcia 

0%

50%

100%

ROK 2020 ROK 2021

458 328

L I C Z B A  O S Ó B  KO R Z Y STA JĄC YC H  Z  P O M O C Y  
S P O Ł A C Z N E J

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2021 

Ubóstwo 109 112 296 292 

Bezdomność 2 1 2 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  43 32 235 187 

                   w tym :  wielodzietność 40 32 225 177 

Bezrobocie 100 86 265 210 

Niepełnosprawność 37 30 100 65 

Długotrwała choroba 47 42 125 106 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego - Ogółem 

58 56 243 230 

w tym: 

▪ rodziny niepełne 
19 18 70 64 

▪ rodziny wielodzietne 12 11 64 54 

   Przemoc w rodzinie 4 3 27 8 
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Rodzaje oraz koszty świadczeń przyznawanych przez OPS w 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób którym  

przyznano decyzją                    

świadczenia 

 

Łączna kwota (zł) 

Środki 

własne 

Środki  

z dotacji 

Zasiłki stałe 23 0,00 123 179,46 

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

pobierające zasiłki stałe 
20 0,00 10 387,97 

Zasiłki okresowe 87 0,00 194 816,59 

Dożywianie dzieci posiłki w szkole 130 11 158,55 44 629,18 

Zasiłki celowe na żywność 45 3 490,00 13 960,00 

Zasiłki celowe i specjalne 25 27 090,54 0,00 

Pobyt w DPS 5 osób 144 697,25 0,00 

Usługi opiekuńcze 2 osób 28 909,17 0,00 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
6 osób 0,00 115 466,77  

RAZEM 215 345,51 502 439,97 

 

Oprócz zadań z ustawy o pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje następujące 

świadczenia: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowawcze 500 +, świadczenie „Za życiem”.  

 

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. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Szczuczynie w 2021 r. wypłacił 11 599 świadczeń,  

na łączną kwotę 5 771 099,95 zł, natomiast koszt obsługi 

zadania wyniósł – 49 727,90 zł. Wydano 582 informacji  

o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 5 decyzji w sprawie świadczeń 

wychowawczych 
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Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu 

alimentacyjnego 

 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zrealizowanych zostało 12 392 wszystkich 

świadczeń rodzinnych, w tym 10 348 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1 749 świadczeń 

opiekuńczych, 48 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 247 świadczeń 

rodzicielskich. Wypłacono również 14 zasiłków dla opiekuna oraz 1 świadczenie „Za życiem”. 

Do zasiłków rodzinnych przyznano 3 720 dodatki, w tym:  

➢ 30 z tytułu urodzenia dziecka, 

➢ 19 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

➢ 139 z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

➢ 253 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym 15 dodatki 

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, oraz 238 

dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku 

życia, 

➢ 625 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

➢ 1 196 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym 

196 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  

w której znajduje się szkoła oraz 1 000 dodatków na pokrycie wydatków związanych 

 z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, 

➢ 1 458 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 

 

W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 

 

➢ 1 140 zasiłków pielęgnacyjnych, 

➢ 509 świadczeń pielęgnacyjnych, 

➢ 86 specjalne zasiłki opiekuńcze, 

➢ 14 zasiłków dla opiekunów. 

 

Do 31.12.2021 roku opłacono 477 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 

➢ 392 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (w tym 77 składek 

odprowadzono do KRUS), 

➢ 76 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, 

➢ 9 składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, 

➢ 178 składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: 

✓ 112 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

✓ 66 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Ogółem na świadczenia rodzinne i na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

wydano 2 975 662,68 zł, świadczenia rodzinne i składki emerytalno-rentowe – 2 892 192,55 

zł, natomiast koszt obsługi zadania wyniósł – 83 470,13 zł. Wydano 508 decyzji dotyczących 

ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. 
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W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. złożono 

29 wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wydano 34 decyzje. W sprawie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych 

zostało 480 świadczeń, z czego 446 świadczeń zostało 

wypłaconych opiekunom osób uprawnionych, a 34 

świadczenia wypłacono pełnoletnim osobom 

uprawnionym. 

Ogółem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 160 584,33 zł, na świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego – 155 767,33 zł, a koszt obsługi realizacji zadania wyniósł  

4 817,00 zł. 

 

 

Rodzaje oraz koszty świadczeń rodzinnych , wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego 

przyznawanych przez OPS w 2021 roku 

 

 

Rodzaje świadczeń 

 

 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

 

Łączna kwota (zł) 

Środki 

własne 

Środki  

z dotacji 

Świadczenia wychowawcze 11 599 0,00 5 771 099,95 

Świadczenia rodzinne wraz  
z dodatkami 

10 348  1 123 351,27 

Zasiłek pielęgnacyjny 1 140 0,00 246 057,00 

Świadczenie pielęgnacyjne  
 

509 0,00 990 594,00 

Zasiłek dla opiekunów  
 

14 0,00 8 180,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 
 

48 0,00 48 000,00 

Świadczenie rodzicielskie 
 

247 0,00 233 576,50 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 
  

86 0,00 53 320,00 

Fundusz alimentacyjny 480 0,00 155 767, 33 

Składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

392 0,00 171 373,26 

Składek na ubezpieczenia 
zdrowotne 

178 0,00 23 144,23 

RAZEM 0,00 8 824 463 ,54 
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Pozostałe zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie to: 

 

Wspieranie rodziny.  

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to 

zespół planowanych działań mających na celu 

przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych 

funkcji. Obowiązek wspierania rodziny w zakresie 

ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach 

samorządu terytorialnego oraz na organach 

administracji rządowej. 

Do realizacji w/w zadań został zatrudniony asystent rodziny (½ etatu). Swoją pracą  

w roku 2021 objął 6 rodzin. Asystent podnosił kwalifikacje poprzez samokształcenie 

i uczestnictwo w szkoleniach. W okresie od I - XII 2021 r. realizowano zadania na podstawie 

ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację 

zadań wydatkowano kwotę  22 111,93 zł za pobyt dwojga dzieci w zawodowej rodzinie 

zastępczej kwotę (50 % całkowitego kosztu utrzymania), a także 2 514,38 zł za pobyt jednego 

dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej (I - IV - 10 % całkowitego kosztu utrzymania, V - 

VI – 30 % całkowitego kosztu utrzymania). 

 

  

Pomoc materialna dla uczniów 

 

Świadczeniami pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i 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 grudnia 2021 r. wydano łącznie 275 decyzji w sprawie przyznania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę  129 940, 00 zł (kwota ta stanowi 

część dotacji  i środki własne gminy), z czego: 

➢ 272 stypendiów szkolnych na kwotę 128 140,00 zł 

➢ 3 zasiłki szkolne na kwotę 1 800,00 zł 
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Karta Dużej Rodziny 

 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

wpłynęło łącznie 32 wnioski o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny z tego: 10 wniosków o przyznanie 

Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez 

rodzinę wielodzietną oraz 19 wniosków o 

przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz 

pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się 

wyłącznie z rodziców. Przyznano również 2 nowe Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny 

wielodzietnej, którzy byli już jej posiadaczami oraz 1 kartę dla nowego członka rodziny. 

Przysługujące koszty za obsługę Programu „Karta Dużej Rodziny„ w okresie od               

01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosły 423,00 zł. 

 

 

Dodatki mieszkaniowe  

 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W 2021 r. na 

realizację dodatków mieszkaniowych 

wydatkowano kwotę – 44 196,34 zł.  

Ogółem wydano 39 decyzji w sprawie 

przyznania dodatku mieszkaniowego oraz 

1 decyzję uchylającą prawo do dodatku 

mieszkaniowego. 

 

Przemoc 

 

Z zakresu przeciwdziałania przemocy pracownicy podejmują m.in. następujące 

działania:  

➢  realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023, 

➢ obsługa administracyjno-kancelaryjna zespołu interdyscyplinarnego, 

➢ 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. 
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Program „Wspieraj seniora” 

 

Gmina Szczuczyn w roku 2021 

przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora” na 

rok 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej, którego 

realizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Szczuczynie. Program „Wspieraj Seniora” na 

rok 2021 był kontynuacją Programu z 2020 r. i odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat  

i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku 

z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

W roku 2021 do programu zgłosiło się 13 osób i tylu osobom udzielono pomocy  

w ramach programu. 5 osób zostało zgłoszonych z własnego rozpoznania pracowników 

socjalnych pracujących na danym terenie, 8 seniorów zgłosiło potrzebę wsparcia bezpośrednio 

do OPS. Całkowity koszt zadania to 9 948,89 zł. 

 

 

Czyste Powietrze 

 

Od października 2020 r. tut. Ośrodek realizuje nowe zadanie, tj. wydawanie 

zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub  

z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym w ramach  

Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze”.  

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 

2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem 

takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane są 

w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego 

dochodu na jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wydano 35 zaświadczeń potwierdzających 

wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego. 
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Rodzaje oraz koszty zadań realizowanych przez OPS W 2021 roku 

 

 

Rodzaje świadczeń 
Łączna kwota (zł) 

Środki własne Środki z dotacji 

Rodziny zastępcze 24 626,31 0,00 

Placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 
0,00 0,00 

Stypendia szkolne 12 814,00 115 326,00 

Zasiłki szkolne  180,00 1 620,00 

KDR 0,00 423,00 

Dodatki mieszkaniowe 44 196,34 0,00 

Przemoc 1 504,72 0,00 

Wspieraj seniora 0,00 9 948,89 

RAZEM 83 321,37 127 317,89 

 

 

 

Struktura finansów OPS 

 

Plan finansowy w roku 2021 wyniósł 10 541 062,00 zł z czego środki własne 769 647, 00 

zł natomiast kwota planowanych dotacji wyniosła 9 771 415,00 zł. Wydatkowano ogółem 

10 385 710,39 zł (z dotacji 9 704 764,52 zł, środki własne 680 945,87 zł), w tym także 1 500,00 

zł z funduszu pracy. 

 

Dokonując analizy wydatków pomocy społecznej w gminie Szczuczyn, należy 

stwierdzić, że największy udział w strukturze tych wydatków w 2021r. stanowią świadczenia 

wychowawcze „500 PLUS”, kolejnym znacznym wydatkiem są świadczenia rodzinne oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki na pomoc społeczną stanowią 11% ogółu 

wydatków poniesionych w 2021r. 
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Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2021 roku 

 Poniższy wykres przedstawia analizę rzeczowo-finansową Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Szczuczynie za 2021 rok z podziałem na plan środków własnych i środków zewnętrznych: 

zlecone + dotacje, oraz wydatek tychże środków. 
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ŚWIADCZEŃ PRZEZ OPS W 2021 ROKU

1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 2. ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

3. POMOC SPOŁECZNA OGÓŁEM 4. STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

5. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 6. WSPARCIE RODZIN I PIECZA ZASTĘPCZA

7. DODATKI MIESZKANIOWE
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12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO 
 
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 2021 r. jednostki OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn 

wyjeżdżały do akcji ratowniczych 77 razy.  

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 2021r. ogółem na OSP wydatkowano – 200 490,12 zł w tym:  

➢ z budżetu gminy – 103 640,12 zł 

➢ dotacje – 96 850,00 zł 

 

 

Najważniejsze inwestycje oraz pozyskane dotacje dla jednostek OSP w 2021r.:  

 

1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla wszystkich 

jednostek z terenu miasta i gminy 

Szczuczyn 

- 35 000,00 zł – dotacja MSWiA 

2. Zakup zestawu ratownictwa medycznego 

dla OSP Niećkowo - 5 600,00 zł – dotacja 

MSWiA 

 

 

3. Zakup wyposażenia dla OSP w Szczuczynie: 

- 4 000,00 zł – dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek  

         OSP w KSRG  

- 1 535,00 zł – wkład własny jednostki 

4. Zakup butów dla MDP Niedźwiadna: 

- 3 200,00 zł – dotacja MSWiA 

- 100,00 zł – wkład własny jednostki 
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5. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Szczuczyn – 20 000,00zł, w tym: 

- 12 500,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 

- 7 500,00 zł – wkład własny Gminy Szczuczyn 

6. Zakup sprzętu i wyposażenia (OSP Szczuczyn, OSP Niedźwiadna, OSP Bzury, OSP 

Niećkowo, OSP Bęćkowo)  

- 36 550,00 zł – Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

- 1 705,00 zł – wkład własny jednostek 

 

  
13. WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
         I  MIESZKAŃCAMI 
 
 

Rozszerzenie usług wsparcia biznesu dla rozwoju przedsiębiorstw w gminach Mariampol  

i Szczuczyn 

 

Polsko – litewski projekt mający na 

celu osiągnięcie wyższej jakości i 

skuteczności usług wsparcia 

przedsiębiorczości w obszarze 

przygranicznym poprzez budowę 

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 

oraz świadczenie usług rozwijających 

przedsiębiorczość w regionie. 

System wsparcia lokalnych 

przedsiębiorców polega na pomocy 

doradczej, udostępnieniu w nowo wybudowanym budynku przestrzeni użytkowej oraz sprzętu 

niezbędnego do prowadzenia konferencji biznesowych, warsztatów, spotkań, targów,  

etc. Dzięki projektowi lokalni przedsiębiorcy zyskują podstawowe techniki niezbędne do 

prowadzenia firmy poprzez uczestnictwo w warsztatach, wizytach studyjnych czy 

indywidualnych konsultacjach dotyczących porad biznesowych, księgowych, podatkowych. W 

tym celu Szczuczyn wybuduje budynek z przeznaczeniem na Centrum Rozwoju Biznesu. Centra 

powstałe w Polsce i Litwie wspomogą lokalną działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

pozyskiwaniu młodych i dynamicznych przedsiębiorców z nowatorskimi pomysłami na biznes. 

Połączenie doświadczeń obu Partnerów pozwoli na współpracę transgraniczną między 

różnymi podmiotami wspierającymi inkubatory przedsiębiorczości i biznes centra.  

Całkowity koszt projektu: 591 596,13 € 

Gmina Szczuczyn: 

➢ całkowity koszt zadania: 387 425,23 € , 

➢ dofinansowanie: 329 338,64 €, 

➢ wkład władny 58 118,59 € 
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Cyfrowa Gmina  

 

Pozyskano grant w wysokości 179 820 zł na rozwój cyfryzacyjny Urzędu Miejskiego  

w Szczuczynie. W ramach programu „Cyfrowa Gmina” został przeprowadzony audyt potrzeb 

oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa. Zakupione zostaną komputery oraz oprogramowanie. 

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

priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia.  

 

 

 

Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego 

 

Realizacja projektu mającego na celu podniesienia 

standardów i jakości obsługi inwestorów, którzy 

coraz liczniej chcą prowadzić działalność na terenie 

naszej gminy. Zadanie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 

Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt jest 

realizowany w ramach umowy nr POWR.02.18.00-

00-0007/19 zawartej w dniu 3 marca 2020 r. z 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji  

i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu Województwa Podlaskiego. Liderem projektu jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego, zaś Gmina Szczuczyn partnerem. 

W ramach realizacji projektu w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie utworzony został Punkt 

Obsługi Inwestora. 

 

Akademia Zdrowego Seniora  

 

Współorganizacja projektu dla seniorów obejmującego zajęcia, warsztaty, szkolenia 

przeprowadzone w Centrum Muzealno-Warsztatowym w Szczuczynie. Projekt zrealizowany 

został dzięki współpracy z Podlaskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a dofinansowany przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Główną zasadą współpracy z organizacjami pozarządowymi jest działanie na rzecz 

danej wspólnoty lokalnej, tworzenie i realizacja rozwiązań zmierzających do szeroko 

rozumianej poprawy jakości życia. 

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,  

➢ Stowarzyszenie „Szczuczyn 29, 19-230 Szczuczyn. 

Plac 1000-lecia 23 

➢ 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 

➢ 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, 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Gutach, 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Szczuczynie 

Realizacja Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku miała na celu 
zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym i integrację 
sektora pozarządowego. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
Podejmowane działania i zadania były efektywne oraz w znacznym stopniu przyczyniły się do 
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nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym 
samorządem.  

Współpraca finansowa realizowana była w formie powierzania realizacji zadań 
publicznych. W 2021 r. zorganizowano 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których 
zrealizowano 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 140.000,00.  
Obok najczęściej omawianej kwestii finansowania zadań, niezwykle istotna jest cała sfera 
współpracy pozafinansowej – polegającej zarówno na wspieraniu organizacji w ich 
codziennym działaniu, jak i na włączaniu ich w podejmowanie kluczowych decyzji lokalnych. 
Podejmowane w 2021 roku działania miały na 
celu zwiększenie zakresu prowadzonej  
z organizacjami pozarządowymi współpracy 
pozafinansowej, której efekty niejednokrotnie 
przewyższać mogą rezultaty osiągane jedynie 

przy wykorzystaniu zasobów finansowych. 
W tym zakresie dużą rolę odgrywa Referat 
Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego który w ramach prowadzonej 
działalności realizuje zadania 
ukierunkowane na wspieranie organizacji 

pozarządowych m.in. poprzez organizację szkoleń, spotkań informacyjnych oraz 
współdziałanie z organizacjami w realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy. 
 
 
Działalność Gminnej Komisji Pozwiązywania problemów Alkoholowych 
 
 

W 2021 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 

postępowanie  w stosunku do 28 osób w celu skłonienia ich do leczenia odwykowego,  

w 13 przypadkach komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu przez biegłych sądowych. Złożono 11 wniosków do Sądu Rejonowego w Grajewie  

o przymusowe leczenie odwykowe. Terapie odwykową w Choroszczy odbyła 1 osoba.  Ponadto 

komisja wydała 4 postanowienia opiniująca lokalizację punktów z alkoholem. Raz w tygodniu 

w Punkcie Konsultacyjnym udziela porad dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych zatrudniony 

psycholog. Gmina  przystąpiła po raz czternasty do 

ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł„. W 

ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w Gminie 

Szczuczyn na lata 2018 - 2023 Zespół Interdyscyplinarny 
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Szczuczyn, Komenda Powiatowa Policji  

w Grajewie, Szkoła Podstawowa w Szczuczynie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Szczuczynie zorganizowali konkurs plastyczny „Mój dzień z rodziną „oraz ,,Widzisz przemoc 

– reaguj”, a także przeprowadzono z uczniami klas IV-VIII projekt edukacyjno-wychowawczy 

,,Razem przeciw przemocy”.  W okresie ferii zimowych i wakacji  zorganizowano zajęcia dla 

dzieci zagrożonych patologią społeczną. Przez cały rok odbywają się zajęcia z dziećmi z rodzin 

niewydolnych wychowawczo oraz w których nadużywane jest picie alkoholu. Dofinansowano 

udział dzieci z rodzin patologicznych uzyskujących dobre wyniki w sporcie.  

Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach sportowych wywodząca się z rodzin 

zagrożonych demoralizacja, swoją pracą i osiągniętymi wynikami, godnie reprezentowały 

Gminę Szczuczyn. Codziennie w zajęciach sportowych bierze udział około 60 osób. GKRPA 

ponosiła koszty transportu, zakupu sprzętu sportowego  oraz udziału w zawodach sportowo-

profilaktycznych. W czasie ferii zimowych i wakacji zorganizowano zajęcia dla 50 dzieci. Udział 

w zajęciach umożliwił dzieciom odpoczynek i zwiększenie sprawności fizycznej. Zajęcia  

spełniały też bardzo ważne funkcje terapeutyczne i integracyjne. Były kontynuacją i kolejnym 

etapem pracy terapeutycznej z wychowankami. Uczestniczenie w aktywnej formie 

wypoczynku całej grupy umożliwiło kontynuację procesów grupowych rozpoczętych w trakcie 

rocznej pracy. Sfinansowano zakupy materiałów i nagród na zajęcia  oraz wyjazdy na basen, 

lodowisko, jezioro i do kina. 

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym w 2021 r przeznaczono na zorganizowanie udziału w zawodach sportowo-

profilaktycznych dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych demoralizacją. 

W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku zakupiono art. spożywcze na 

zrobienie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy 

socjoterapeutycznej. 

 

 

 
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 BCK w Szczuczynie działa Regionalna Izba Historii  

i Tradycji oraz Cyfrowe Archiwum Społeczne. W zbiorach archiwum 

znajduje się obecnie ponad pięć tysięcy materiałów archiwalnych (zdjęć, dokumentów, 

pamiątek i relacji) świadczących o naszej lokalnej historii i tradycji. Na naszej stronie 

https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2028 można obejrzeć blisko pięćset opisanych 

świadectw przeszłości z naszego regionu. BCK w Szczuczynie opiekuje się również od kilku lat 

Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie. W ramach BCK działa także Filia Biblioteczna  

w miejscowości Niećkowo.  
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Finanse Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie 

 

PRZYCHODY OGÓŁEM,  W TYM: 1.055.506,98 zł 

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Szczuczyn 948.000,00 zł 

środki pozyskane z zewnątrz (granty) w tym: 98.479,38 zł 

✓ dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizacje 
projektu pn. „Akcja reaktywacja – ludowe pieśni  
i przyśpiewki z zapiśnika dziadków” 

4.749,38 zł 

✓ dotacja z Biblioteki Narodowej: Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych                       

9.600,00 zł 

✓ dotacja ze środków Fundacji Polskiego Funduszu 
Rozwoju w ramach programy  Wakacyjna AktywAKCJA 
na realizację zadania pod nazwą: „Zakręceni 
rowerzyści – kolorowa Gmina Szczuczyn”   

5.000,00 zł 

✓ dotacja ze środków finansowych Fundacji Banku 
Gospodarstwa Krajowego Im. J.K. Steczkowskiego na 
realizację zadania pod nazwą: „Dzieci pijara 
Falkowskiego” w ramach II edycji konkursu 
grantowego ,,Dzieci kapitana Nemo”   

13.250,00 zł 

✓ dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania 
pod nazwą „Zakup strojów ludowych dla zespołu 
Kłosek”                                                              

4.000,00 zł 

✓ dotacja z Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Etno Polska 2021 na realizację zadania  
pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Kłosek” 

61.880,00 zł 

inne przychody:  refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy  
w ramach robót publicznych  i prac  interwencyjnych          

9.027,60 zł 

WYDATKI OGÓŁEM 1.055.506,98 zł 

Wydatki pokryte dotacją podmiotową, w tym: 948.000,00 zł 

✓ wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki 
stażowe, funkcyjne, nagrody uznaniowe, nagrody 
roczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło) 

618.517,97 zł 

✓ pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie 
społeczne, fundusz pracy, pracownicze plany 
kapitałowe) 

119.747,81 zł 

✓ zakup oleju opałowego (do siedziby BCK w Szczuczynie 
przy ul. Łomżyńskiej 11 oraz Hali Sportowej przy  
ul. Grunwaldzkiej 2)  

40.702,09 zł 

✓ zakup energii elektrycznej (do siedziby BCK  
w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej 11, Hali Sportowej 

40.702,09 zł 
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przy ul. Grunwaldzkiej 2 oraz budynku Filii  
w Niećkowie) 

✓ wydatki remontowe (naprawa dachu przy  
ul. Łomżyńskiej 11) 

30.756,16 zł 

✓ wydatki związane z organizacją imprez (wystawy, 
turnieje sportowe, imprezy plenerowe, konkursy, 
koncerty, zajęcia dla dzieci i młodzieży, akcje 
promujące czytelnictwo,  itp.) 

37.617,64 zł 

✓ zakup książek do księgozbioru, prenumeraty prasy do: 
Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci oraz 
Filii Bibliotecznej w Niećkowie 

15.653,27zł 

✓ pozostałe wydatki bieżące w związku  
z funkcjonowaniem oraz utrzymaniem budynków 
(siedziby przy ul. Łomżyńskiej 11, Hali Sportowej oraz 
Filii w Niećkowie),  zakup materiałów biurowych, 
środków czystości itp. 

60.875,53  zł 

Wydatki pokryte z dotacji (grantów) 98.479,38 zł 

Wydatki pokryte z innych przychodów 9.027,60 zł 
 

 
 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. 

Dział/Grupa Liczba osób Kobiety Mężczyźni Liczba etatów 

Administracja 3 1 2 3,0 

Biblioteka 3 3 0 2,5 

               Kultura  3 1 2 3,0 

Sport 1 0 1 1,0 

Obsługa 4 3 1 3,5 

Razem 14 8 6 13,00 
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W Bibliotece –  Centrum Kultury w Szczuczynie zatrudniani na umowę zlecenie są: specjalista 

od BHP i Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

 Infrastruktura  

 

Biblioteka – Centrum Kultury jest 

właścicielem budynku i działki przy  

ul. Łomżyńskiej 11 gdzie mieści się siedziba 

szczuczyńskiego Centrum Kultury, oraz 

świetlicy wiejskiej wraz z działką  

w miejscowości Niećkowo w której znajduje się Filia Biblioteczna. Administrujemy również 

Halą Sportową w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej 2.  

   

Działalność Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie  

 

 BCK 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, koncerty, spotkania autorskie, zawody sportowe, zajęcia 

dla seniorów, a nawet akcje krwiodawstwa. Instytucja skupia wokół siebie zarówno młodzież 

jak i seniorów, pasjonatów i kolekcjonerów, lokalnych liderów i wolontariuszy, którym bliska 

jest lokalna historia, tradycja, słowo pisane oraz rozwój regionu i jego mieszkańców.  

W 2021 roku, szczuczyńskie Centrum Kultury, realizowało zadania własne w formie 

stacjonarnej lub online w trzech podstawowych zakresach: 

1. Tworzenia, upowszechniania i ochrony 

kultury oraz lokalnego dziedzictwa 

kulturalnego. Do ważniejszy działań w tym 

zakresie należy: organizacja konkursów (w 

tym literackich, plastycznych, 

recytatorskich), koncertów, wydarzeń, 

uroczystości poświęcanych pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, uroczystości z okazji 

dnia Bibliotekarza i Bibliotek, gminnego 
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Dnia Dziecka, tradycyjnej Palinocki – Nocy Świętojańskej, obchodów Dnia Sybiraka. BCK 

zorganizowało wystawy: „Tak powstawała Niepodległa”, „Skąd nasz Ród”, „JASNOWIDZE”, 

„Matematyka w obiektywie”, „Niezłomna, 

wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta 

Siedzikówna »Inka« 1928-1946”, „Afiszy 

przedstawień i koncertów na przełomie XIX i XX 

wieku w powiecie szczuczyńskim”. Wystawy 

online: „Zatrzymane w kadrze”, „Z KART 

HISTORII SZCZUCZYNA”. Działania online: 

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących 

Żydów, finał projektu „Akcja Reaktywacja”, Dzień Ziemi, „Żonkile” organizowane przez 

wsparciu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

2. Zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, rozpowszechnianie idei czytelnictwa. 

Na co dzień bibliotekarze z Wypożyczalni dla 

Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, i Filii 

Bibliotecznej obsługują ruch czytelniczy, 

uzupełniają księgozbiór oraz prowadzą jego 

selekcję. Bibliotekarze prowadzą działalność 

informacyjną, edukacyjną zajmują się 

również promocją książek oraz czytelnictwa 

m. in. (konkurs „Najlepszy Czytelnik 2020”, 

akcje „Cała Polska czyta dzieciom”, „Lubimy 

czytać polskich autorów!”, „Wędrujące książki”, „Narodowe Czytanie”, „Ogólnopolski 

Dzień Głośnego Czytania”, „Czytanie wzmacnia”, „Noc Bibliotek”), organizują spotkania 

literackie (w minionym roku to przede wszystkim 

systematyczne spotkania, również online  

w ramach funkcjonuje w BCK Dyskusyjnego 

Klubu Książki), prowadzą działalność wydawnicza 

(pracownicy BCK biorą czynny udział przy 

powstawaniu kwartalnika „Szczuczyńskie 

wieści”. BCK umożliwia dostęp do Internetu 

(każdy może bezpłatnie skorzystać w siedzibie 

centrum i filii z komputerów i Internetu 

szerokopasmowego). W siedzibie BCK można 

korzystać bezpłatnie z systemu „AKADEMIKA”. 

Od 1 stycznia w szczuczyńskiej bibliotece 

uruchomiona została możliwość wypożyczania 

e-booków w Legimi! 
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3. Wychowania, rekreacji i kultury fizycznej.  

Do ważniejszy działań w tym zakresie 

należy: dbanie o kulturę fizyczną – 

organizujemy m. in. (turnieje warcabowe, 

turnieje szachowe o Puchar Burmistrza 

Szczuczyna, mikołajkowe turnieje tenisa 

stołowego); organizowanie imprez 

rekreacyjnych (Biegów Papieskich oraz 

Otwartych Biegów Świętego Jana Pawła II  

o Puchar Proboszcza Parafii p.w. Imienia 

NMP w Szczuczynie, „BIEGÓW PAMIĘCI 

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”, „Biegów Pamięci 

Powstania Warszawskiego”); 

organizowanie czasu wolnego i zadbanie  

o rozwój kultury fizycznej wśród dzieci  

i młodzieży m. in. ferii i wakacji. Od maja udostępniliśmy (z zachowaniem rygoru 

sanitarnego) dla chętnych administrowaną 

przez BCK halę sportową przy  

ul. Grunwaldzkiej. W okresie 

sprawozdawczym użyczaliśmy sali 

konferencyjnej: m.in. na spotkania  

i koncerty. W minionym roku 

zorganizowano siedem akcji 

krwiodawstwa, w których 178 osób oddało 

ponad 80 litry krwi. Akcje organizowane 

były w Szczuczynie i w Niećkowie. 

Koordynujemy również bezpłatne badania 

mammograficzne w naszym regionie. Z całej naszej oferty korzystają wszyscy chętni i jest 

ona bezpłatna. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach ferii zimowych  

i wakacji dopłacają tylko do organizowanych wówczas wyjazdów. W październiku  

i listopadzie zorganizowaliśmy dwa wyjazdy dla dzieci i młodzieży: do Aquaparku  

w Suwałkach i Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. (płatność w pełni pokryli rodzice).  
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Projekty realizowane przez BCK w Szczuczynie w 2021 r.: 

✓ „Akcja Reaktywacja – ludowe pieśni i przyśpiewki z zapaśnika dziadków”. Projekt 

realizowany w latach 2019-2022.. Zakończono i rozliczono projekt w 2021 roku. 

✓ Zakup strojów ludowych dla zespołu „Kłosek” w ramach Programu EtnoPolska 2021  

ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. Przyznane środki finansowe  

w kwocie 61.880,00 zł przeznaczono na zakup strojów ludowych dla zespołu „Kłosek” 

z Zespół Szkół w Niećkowie. Całkowity koszt zadania po uwzględnieniu wkładu 

własnego BCK w Szczuczynie to 65.880,00 zł. (wkład własny 4.000,00 zł). 

✓ Projekt ,,WakacyjnaAktywAKCJA”. Z otrzymanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł 

zakupiono materiały, gry, zabawki na zajęcia dla dzieci podczas zajęć wakacyjnych 

organizowanych przez BCK w Szczuczynie. 

✓ Projekt „Dzieci pijara Falkowskiego” w ramach  II edycji Konkursu grantowego „Dzieci 

Kapitana Nemo” realizowany był w terminie od 1 września 2021 do 15 grudnia 2021 

roku. Otrzymano dotację w kwocie 13.250,00 zł. Projekt miał za zadanie przybliżyć 

postać pijara, ks. Jakuba Falkowskiego, i ukazanie społeczeństwu okoliczności, które 

doprowadziły do faktu założenia właśnie przez Niego pierwszego w Polsce 

Początkowego Instytutu dla Głuchoniemych i Ociemniałych  w Szczuczynie.  

✓ Dofinasowanie na realizację zadania pod nazwą ,,Zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych” ze  środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w wysokości 9.600,00 zł.  

 

 
16. WYDARZENIA KULTURALNE ORAZ WAŻNE UROCZYSTOŚCI 
 
 

➢ 31.01.2021 r. – organizacja 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

w Szczuczynie. 

➢ 09.02.2021r. – Organizacja konferencja w sprawie budowy drogi ekspresowej S16  

w wariancie biegnącym od węzła Guty do Knyszyna pod hasłem „Mówię TAK DRODZE 

S16”. 

➢ 11.02.2021 r. – Organizacja warsztatów cukierniczych z robienia faworków w Spiżarni 

pod Klasztorem, które zostały przeprowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich  

w Dołęgach dla dzieci z klasy III. 

➢ 04.07.2021 r. – Organizacja Zlotu motocyklowego.  

➢ 08.08.2021 r. - Organizacja IX Pikniku Sołeckiego. 

➢ 15.08.2021 r. – Organizacja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich  

w Spiżarni pod Klasztorem.  

➢ 21-22.08.2021 r. – Współorganizacja Festynu Militarnego.  

➢ 29.08.2021 r. – Otwarcie Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur im. Jarosława 

Augustowskiego w Szczuczynie. 

➢ 12.09.2021 r. – Organizacja Dożynek Parafialnych. 

➢ 19.09.2021 r. – Organizacja Festynu naukowego „SamoRządowe Przygody z nauką”. 

https://www.facebook.com/zsnieckowo?__cft__%5b0%5d=AZV5RawBwVmFiIIAKO_wf7-hgTHUGckqS019GDEMfHcKgPrE7PjNNulaPGqQGPPARANXapa84Mw6_zhRV9PFQUpM4Qd2Rp_tBTdaxxt4737GxQMXypmw5YruQcbgPEivJBdF0qhmOLpdhIuMYA-P1NtcAtKOZAWLE_yiS0BZhPOFaa99AHcR_orCEA8F-CCbovY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wakacyjnaaktywakcja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUAq79m78QsOurmogiPFxYMIrJht4ko6tTKVOwwGuOJ4lss3s2jgiyZiR0IS7ZuUnKvVUMfzrm_Y30Cztjt5Vg-4hDn5Frn9N1OkDpQxkXapp6MKJH2OwLHYd7UfF4zeN3yNDBI5YB4buW3lf4Jp4smIHrRJRNcbbXsqaBOt2hUF2Je85QO-EAvkImtpxO27k&__tn__=*NK-R
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➢ - Organizacja OKTOBERFEST w Spiżarni pod Klasztorem  

➢ 27.10.2021 r. - Organizacja warsztatów cukiernicze z robienia muffinek w Spiżarni pod 

Klasztorem przeprowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Danowie dla dzieci z 

klasy II 

➢ 24.11.2021 r. - Organizacja warsztatów z robienia pizzy w Spiżarni pod Klasztorem 

przeprowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniku dla dzieci z klasy II. 

➢ 11.11.2021 r. – Współorganizacja Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. 
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17. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORATWO KOMUNALNE – TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O. 

 
 

Spółka nieprzerwanie realizuje swoje cele statutowe, zapewniając ciągłość usług  

i jednocześnie podnosząc ich standard. Rok 2021 to rok dwóch dużych przedsięwzięć 

realizowanych przez nasze Przedsiębiorstwo: 

1. W dniu 7 czerwca 2021r. po wygranym przetargu podpisaliśmy z Gminą Szczuczyn umowę 

na Budowę Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w Szczuczynie. Jest to 

pierwsza w historii Spółki tak duża budowa. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to 

2 421,37 m2, na którą składa się powierzchnia garażowa, magazynowa i biurowa o łącznej 

kubaturze 22 888,58 m3.  Centrum będzie stanowiło, po zakończeniu budowy, siedzibę 

Przedsiębiorstwa. 
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2. Dnia 5 października 2021r. po rozstrzygnięciu przetargu podpisaliśmy umowę z firmą 

REMONT-BUD z Szepietowa na budowę dwóch budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

 

 

Jest to odpowiedź na stale rosnące potrzeby mieszkaniowe w naszej Gminie. Wynikiem tej 

inwestycji będą dwa budynki wielorodzinne 3-kondygnacyjne, po 11 mieszkań w każdym  

o powierzchni użytkowej 686,42 m2 każdy. Zakończenie budowy zaplanowane jest na koniec 

maja 2022r. 
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18. Formy Komunikacji z mieszkańcami i przynależność do stowarzyszeń 
 
 

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 
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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. 

 

„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: 

http://www.um.szczuczyn.pl/
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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. 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 


