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I.

Wprowadzenie

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), który stanowi, iż wójt co
roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zapisy ust. 2 stanowią,
iż raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Gmina Rajgród znajduje się w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, przy
granicy z województwem warmińsko-mazurskim. Powierzchnia Gminy to 20716 hektarów, co
stanowi 207 km2 Gmina Rajgród jest gminą o charakterze rolniczo-turystycznym. Lasy
stanowią 28 % powierzchni Gminy, wody Jeziora Rajgrodzkiego i rzeki Jegrzni to nieco ponad
6%, natomiast użytki rolne to niemal 59% powierzchni Gminy. W znacznej części tereny
Gminy stanowią Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”, tereny
Biebrzańskiego Parku Narodowego zajmują obszar 903 ha. To w szczególności walory
przyrodnicze, piękne Jezioro Rajgrodzkie i bliskość Biebrzańskiego Parku Narodowego
sprawia, że Gmina cieszy się zainteresowaniem ze strony turystów. Przez Gminę przebiega
droga krajowa nr 61, mająca duże znaczenie dla regionu.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. Gminę zamieszkiwało 5203 mieszkańców, z czego 1592
w samym mieście Rajgród oraz 3611 osób na obszarach wiejskich. Gęstość zaludnienia wynosi
ok 25 osób na km2.
W stosunku do roku 2018 liczba ludności zmniejszyła się o 124 osoby, z czego w mieście
Rajgród o 28 osób oraz o 96 osób na terenach wiejskich.
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Zarządzanie Gminą:
Burmistrz – Ireneusz Gliniecki
Zastępca Burmistrza/Sekretarz – Piotr Milewski
Skarbnik Gminy – Joanna Andruk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie – Marek Bućko
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie: Anna Graczewska, Bogusław Kuczyński
Skład Rady Miejskiej w Rajgrodzie:
Nr okręgu
Granice okręgu
wyborczego
1.
Miasto Rajgród: ulice Kolonia

Kadencja 2018-2023
Lewa,

Piaski, Ewa Cebelińska

Podliszewo, Ostejki, Żabia, Plancik (od nr 11 do nr 18)
2.

Miasto Rajgród: ulice Kolonia Prawa, Rajgrodzik, Paweł Chyliński
Planick (od nr 3 do nr 10), Warszawska (nr nieparzyste
od nr 25 do 77, nr parzyste od nr 46 do nr 94)

3.

Miasto Rajgród: ulice 1-go Maja, Plac 1000-lecia, Jarosław Matysiewicz
Szkolna, Warszawska (nr nieparzyste od nr 1 do nr 23
oraz nr parzyste od nr 2b do nr 44)

4.

Miasto Rajgród: ulica Zabielskiego

5.

Miasto Rajgród: ulice Giełguda, Jaćwieska, Leśna, Mirosław Wierzbicki
Okoniówek,

Opartowo,

Piastowska,

Jacek Kaliszewski
Podchoinki,

Powstańców, Stanki, Trojdena, Wawra, Zabród
6.

Wsie: Czarna Wieś, Rybczyzna, Wojdy.

Krzysztof Zapert

Osady: Pikły, Tama
7.

Wsie: Woźnawieś I (od nr 1 do nr 47), Karczewo, Marek Bućko
Orzechówka

8.

Wsie: Woźnawieś II (od nr 48 do nr 141), Kuligi

Stanisław Król

9.

Wsie: Bełda, Łazarze, Turczyn

Bogusław Kuczyński

10.

Wsie: Ciszewo, Kozłówka, Stoczek

Mariusz Karwowski

11.

Wieś: Biebrza

Waldemar Wołyniec

12.

Wsie: Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki

Anna Graczewska

13.

Wsie: Karwowo, Kosiły, Przestrzele, Skrodzkie

Adam Nietupski

14.

Wsie: Bukowo, Kołaki, Rydzewo, Wólka Piotrowska

Magdalena Gryczan

15.

Wsie: Danowo, Kosówka, Miecze, Wólka Mała

Jolanta Rejkiewicz
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Komisje stałe Rady Miejskiej w Rajgrodzie:
I.

Komisja Rewizyjna:
1)
Stanisław Król – Przewodniczący Komisji,
2)
Adam Nietupski – Zastępca Przewodniczącego,
3)
Mariusz Karwowski – Sekretarz Komisji;

II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)
Jarosław Matysiewicz – Przewodniczący Komisji,
2)
Ewa Cebelińska – Zastępca Przewodniczącego,
3)
Paweł Chyliński,
4)
Mirosław Wierzbicki;
III. Komisja Finansów i Rolnictwa:
1)
Waldemar Wołyniec – Przewodniczący Komisji,
2)
Krzysztof Zapert – Zastępca Przewodniczącego,
3)
Bogusław Kuczyński;
IV. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:
1)
Magdalena Gryczan – Przewodnicząca Komisji,
2)
Jolanta Rejkiewicz – Zastępca Przewodniczącej,
3)
Anna Graczewska,
4)
Jacek Kaliszewski.
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Jednostki organizacyjne Gminy Rajgród:
Lp. Jednostka
1.
Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie
2.
Dom Kultury w Rajgrodzie
3.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
4.
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
5.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rajgrodzie
6.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
Jednostki pomocnicze Gminy Rajgród – Sołectwa
Lp.
Sołectwo
Liczba mieszkańców
1.
Bełda
231 (- 2)
2.
Biebrza
363 (- 13)
3.
Bukowo
36 (0)
4.
Ciszewo
108 (- 3)
5.
Czarna Wieś
159 (-3)
6.
Danowo
46 (-1)
7.
Karczewo
51 (-6)
8.
Karwowo
47 (-1)
9.
Kołaki
74 (0)
10. Kosiły
124 (-5)
11. Kosówka
226 (-14)
12. Kozłówka
131 (-4)
13. Kuligi
129 (-4)
14. Łazarze
115 (-1)
15. Miecze
197 (-2)
16. Orzechówka
56 (-2)
17. Pieńczykowo
97 (-4)
18. Pieńczykówek
31 (0)
19. Przestrzele
31 (0)
20. Rybczyzna
73 (-1)
21. Rydzewo
178 (-3)
22. Skrodzkie
105 (-2)
23. Sołki
62 (-5)
24. Stoczek
132 (-2)
25. Turczyn
74 (0)
26. Wojdy
94 (-7)
27. Woźnawieś I
161 (-8)
28. Woźnawieś II
275 (+1)
29. Wólka Mała
40 (-1)
30. Wólka Piotrowska
81 (0)
Razem:
3527

Dyrektor/Kierownik
Anna Arciszewska
Maria Fliszewska
Joanna Katarzyna Hader
Joanna Maszczyk
Marek Kostrzewski
Andrzej Graczewski

Sołtys
Wojciech Kuczyński
Waldemar Wołyniec
Mariusz Pieńczykowski
Marzena Płońska
Eugeniusz Kostrzewski
Wiesław Mroziewski
Władysław Antipow
Ewa Karwowska
Kazimierz Pieńczykowski
Dariusz Muczyński
Dorota Bukowska
Czesław Karwowski
Marta Kalicka
Regina Wiśniewska
Grzegorz Sikorski
Krzysztof Lotkowski
Helena Santorowska
Anna Graczewska
Leszek Cebeliński
Mirosław Mulewski
Anna Malinowska-Biryło
Wojciech Więckowski
Danuta Bujnowska
Jan Deluga
Alicja Sulewska
Agnieszka Ołdak
Marian Sienkiewicz
Alicja Matysiewicz
Irena Babul
Ewa Zyskowska

W nawiasach zmiana liczby mieszkańców w stosunku do roku 2018: - to zmniejszenie, + to wzrost.

Osady:
Lp.
Nazwa
1.
Tama
2.
Pikły
Razem:

Liczba mieszkańców
74 (-3)
10
84
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Przynależność do związków gminnych i stowarzyszeń
Gmina Rajgród, w celu sprawnej i efektywnej realizacji zadań należy do:
1) Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
2) Związku Komunalnego Biebrza – gdzie razem z innymi gminami z terenu województwa
podlaskiego tworzy spółkę BIOM Sp. z o.o.
3) Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
4) Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie,
5) Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
6) Stowarzyszenia Yacht Club „Arcus”,
7) Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy
Urząd Miejski w Rajgrodzie
Burmistrz Rajgrodu swoje zadania wykonuje w szczególności przy pomocy Urzędu Miejskiego
w Rajgrodzie. Urząd w roku 2019 to:
1)

4 referaty:
a) Referat Organizacyjny (10 etatów):
− Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu,
− st. ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych,
− st. ds. obsługi rady i promocji gminy,
− st. ds. zarządzania kryzysowego,
− st. ds. kancelaryjno-technicznych,
− st. ds. działalności gospodarczej, sportu i współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
− informatyk,
− st. ds. gospodarki komunalnej – 2 stanowiska,
− pracownik gospodarczy;
b) Referat Finansowy (7 etatów):
− Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu,
− st. ds. księgowości budżetowej – 2 etaty,
− st. ds. księgowości podatkowej,
− st. ds. wymiaru podatków,
− st. ds. księgowości placówek oświaty,
− st. ds. naliczania i rozliczania płac;
c) Referat Inwestycji i Rozwoju (3 etaty):
− St. ds. inwestycji i projektów unijnych – Kierownik Referatu,
− st. ds. zamówień publicznych,
− st. ds. inwestycji i funduszu sołeckiego;
d) Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Drogownictwa oraz Ochrony
Środowiska (4,5 etatu):
− St. ds. planowania przestrzennego i budownictwa – Kierownik Referatu,
− st. ds. planowania przestrzennego i budownictwa,
− st. ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym,
− st. ds. drogownictwa,
− st. ds. ochrony środowiska;
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2) Urząd Stanu Cywilnego (1 etat);
3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (0,5 etatu);
4) Samodzielne stanowisko do spraw inwestycji i promocji (1 etat).
Urząd Stanu Cywilnego:
W roku 2019, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie zanotowano:
1) 41 urodzeń – (23 dziewczynki i 18 chłopców),
2) 38 zgonów,
3) 149 zameldowań i 18 wymeldowań,
4) 346 wydanych dowodów osobistych,
5) 33 zarejestrowanych małżeństw,
6) 36 osób objętych kwalifikacją wojskową.
W strukturach Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie funkcjonował również Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego.
Od 2010 r. Urząd Miejski posiada certyfikat zarządzania jakością wg normy ISO 9001.
W roku ubiegłym w Urzędzie odbył się audit odnowieniowy, potwierdzający spełnienie
wymagań niezbędnych do utrzymania certyfikatu.
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie i zarządzeń Burmistrza Rajgrodu
W roku 2019 Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła ogółem 77 uchwał, z czego 27
w sprawach budżetowych, 9 – oświatowych, 8 – odpadów komunalnych, 5 – obrotu
nieruchomościami, 28 – sprawy pozostałe.
Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie organ wykonawczy, czyli Burmistrz
Rajgrodu wykonał.
W roku 2019 Burmistrz Rajgrodu wydał 89 zarządzeń, z czego 43 w sprawach
budżetowych, 12 – pracowniczych, 9 – dotyczących gospodarki nieruchomościami, 6 –
w sprawach organizacyjnych i 19 – sprawy pozostałe.

II.

Budżet Gminy Rajgród w roku 2019.

Budżet Gminy został uchwalony 28 grudnia 2018 r. i był nowelizowany 24 razy, 11-krotnie
uchwałami Rady oraz 13-krotnie zarządzeniami Burmistrza.
Wyszczególnienie

Plan na
01.012019

Plan na
31.12.2019

Faktyczne
wykonanie

%

Dochody budżetu gminy, w tym:

25.304.607,00

25.694.171,11

25.476.902,74

99,15

22.965.296,11
2.728.875,00

22.747.470,01
2.729.432,73

26.864.736,81
22.337.490,81
4.527.246,00
- 1.170.565,70

25.183.704,33
20.957.106,15
4.226.598,18
+293.198,41 zł

1.099.175,00

X
2.063.519,70

X
1.741.967,48

908.406,00

892.954,00

892.954,00

bieżące:
majątkowe:
Wydatki budżetu gminy, w tym:

25.495.376,00

bieżące:
majątkowe:
Nadwyżka (+) /deficyt(-)(
dochody minus wydatki)
X
Przychody ogółem
Rozchody ogółem

93,74

X
100

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku 2019
uległy zmianie – zwiększono dochody o 389.564,11 zł oraz zwiększono wydatki o 1.369.360,81
zł, zmniejszono również deficyt gminy.
Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących
o 1.790.363,86 zł.
Na wykonane w roku 2019 przychody złożyły się wolne środki z 2018 r.
w kwocie 1.741.967,48 zł. W 2019 roku Gmina Rajgród nie zaciągnęła żadnych kredytów.
W ramach wykonania rozchodów spłacono kredyty z lat poprzednich, zgodnie
z harmonogramem spłat przypadających na 2019 r. w ogólnej wysokości 892.954,00 zł.
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Struktura dochodów budżetowych i ich realizacja wg źródeł pochodzenia:
Rok 2019
%
Plan
Źródło pochodzenia dochodów
budżetowych:

Wykonanie

Udział
%

Kwota

1. Dochody własne
1.1. Dochody z podatków i opłat

10 320 649,00
5 907 380,00

1.2. Udziały w podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz z podatku
dochodowego od osób prawnych

Kwota

Udział
%

4:2

40,17 10 385 464,15
22,99 5 615 440,38

40,76 100,63%
22,04 95,06%

2 783 611,00

10,83

2 808 634,53

11,02 100,90%

1.3. Dochody z majątku

676 463,00

2,63

675 725,20

1.4. Pozostałe dochody własne

953 195,00

3,71

1 285 664,04

5,05 134,88%

9 250 306,32
5 129 491,00

36,00
19,96

9 012 523,70
5 129 491,00

35,38 97,43%
20,13 100,00%

993 724,79

3,87

949 423,89

2. Dotacje
3. Subwencje
4. Środki na realizację
programów finansowanych z
udziałem środków UE
OGÓŁEM:

25 694 171,11 100,00 25 476 902,74

2,65

3,73

99,89%

95,54%

100,00 99,15%

środki UE
4%

subwencje
20%

własne
41%

dotacje
35%

własne

dotacje

subwencje

środki UE
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W roku 2019 Gmina Rajgród nie otrzymywała podatku od nieruchomości od Farmy
Wiatrowej, która to rozpoczęła działalność na terenie gminy Rajgród w 2015 r. Do 31 grudnia
2016 r. podlegały opodatkowaniu (stawką 2% wartości) jedynie fundament i maszt, a więc tzw.
część budowlana elektrowni, a kwota podatku wynosiła 867.559,00 zł. W stanie prawnym
obowiązującym od 2017 roku podatkiem objęto również urządzenia znajdujące się w gondoli,
a kwota podatku od nieruchomości wzrosła do 3.477.373,00 zł. W związku ze zmianą
przepisów i wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018r. poz. 1276)
z mocą od 1 stycznia 2018 r. powrócono do starych zasad opodatkowania, a sytuacja podatkowa
gminy zmieniła się diametralnie na niekorzyść. Wskutek uchwalonych przepisów prawnych,
działających z mocą wsteczną, dochody Gminy Rajgród zmniejszyły się o kwotę 2 609 814,00
zł, co stanowiło aż 10,1 % dochodów bieżących gminy. Zaznaczyć jednakże należy, że Gmina
Rajgród porozumiała się z podatnikiem w kwestii zwrotu nadpłaty, którą to zaliczono na poczet
kolejnych wpłat – aż do kwietnia 2020 r.
W 2019 roku zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości na ogólną kwotę
584.650,00 zł (2 zwolnienia przedmiotowe – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rajgrodzie oraz Yacht Club „Arcus”, a także rozłożono na raty podatek na kwotę 23.907,00zł
W roku 2019 nie były składane wnioski o umorzenie w podatku od nieruchomości, rolnym
i leśnym.
Wydatki budżetu Gminy w 2019 r.:
Wydatki roku 2019, w rozbiciu na działy przedstawia poniższa tabela:
Dział
Kwota wydatków
Rolnictwo i łowiectwo
2 248 698,79
Leśnictwo
686
Transport i łączność
1 476 064,70
Turystyka
18 165,45
Gospodarka mieszkaniowa
50 710,93
Działalność usługowa
27 887,68
Turystyka
1 250
Administracja publiczna
2 613 867,63
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
52 274,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
509 066,76
Obsługa długu publicznego
206 980,43
Oświata i wychowanie
5 844 520,96
Ochrona zdrowia
51 003,26
Pomoc społeczna
1 534 849,67
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina

13 083,84
173 695,65
6 901 087,78

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

2 801 081,24
539 115,08
119 613,50
25 183 704,33

Razem:
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Wydatki roku 2019 w podziale na bieżące i majątkowe:
Wydatki ogółem – 25.183.704,33 zł:
1) Wydatki bieżące – 20.957.106,15 zł;
2) Wydatki majątkowe – 4.226.598,18 zł
17%

83%

BIEŻĄCE

MAJĄTKOWE

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2019 r.
Gmina Rajgród na dzień 1 stycznia 2019 r. posiadała zadłużenie w kwocie 8.858.675,00 zł.
W trakcie 2019 r. nie korzystano z upoważnienia do zaciągania kredytów krótkoterminowych,
nie został również zaciągnięty planowany kredyt. Zadłużenie związane jest z faktem realizacji
projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie najpierw należy
zaangażować własne środki, a następnie, po całkowitym rozliczeniu projektu następuje zwrot
poniesionych wydatków, stosownie do wysokości udzielonego dofinansowania.
Zadłużenie Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 7.965.721,00
zł, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Treść

Stan na
1 stycznia
2019r.

Wysokość
spłaty
kredytów w
2019r.

Stan
zadłużenia na
31.12.2019r.

1.

BGK Oddział Białystok - spłata rat za
inwestycje realizowane w latach
poprzednich

320.000,00

160 000,00

160.000,00

2.

BGK Oddział Białystok – spłata rat
kapitałowych z lat poprzednich, pokrycie
deficytu 2014r.

124.610,00

13.848,00

110.762,00

3.

BGK Oddział Białystok – spłata rat
kapitałowych z lat poprzednich, pokrycie
deficytu 2014r

643.295,00

71.476,00

571.819,00

4.

BS Szczuczyn – spłata rat kapitałowych z
2.030.770,00
lat poprzednich, pokrycie deficytu 2017 r

169.230,00

1.861.540,00

5.

BS Szczuczyn – spłata rat kapitałowych z
3.840.000,00
lat poprzednich, pokrycie deficytu 2018r

320.000,00

3.520.000,00

6.

BS Szczuczyn – spłata rat kapitałowych z
1.900.000,00
lat poprzednich, pokrycie deficytu 2018r

158.400,00

1.741.600,00

892.9540,00

7.965.721,00

Ogółem

8.858.675,00
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Należności:
Kwota należności wynosi na koniec 2019 r. – 1.930.455,04 zł i są to przede wszystkim:
1) 979.330,29 zł – zaległości w podatku od nieruchomości (979.140,29 zł) i podatku leśnym
(190,00 zł) od osób prawnych – kwota dotyczy zwłaszcza właścicieli ośrodków
wypoczynkowych – trwają postępowania (egzekucyjne i administracyjne) zmierzające do
uzyskania należności,
2) 513.696,75 zł – należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – stosowane są
procedury związane z odzyskiwaniem należności,
3) 153.117,21 zł – zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) 147.997,94 zł – zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z
odsetkami – dotyczy przede wszystkim właścicieli ośrodków wypoczynkowych – trwają
postępowania egzekucyjne,
5) 136.215,03 zł – podatki od osób fizycznych, z czego:
a) 101.967,03 zł – podatek od nieruchomości,
b) 16.271,27 zł – podatek rolny,
c) 2.152,40 zł – podatek rolny,
d) 15.824,33 zł – podatek od środków transportowych.
Należności z tytułu podatków zostały objęte upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

III.

Inwestycje roku 2019

W roku 2019 Gmina Rajgród realizowała przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Programie
Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2016-2022, Programie Ochrony Środowiska oraz
Lokalnym Programie Rewitalizacji, zwracając szczególnie uwagę na możliwość pozyskania
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości
finansowe Gminy.
Wśród najistotniejszych inwestycji należy wymienić:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102887B we wsi Łazarze polegała na:
wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, wykonaniu jezdni o nawierzchni
bitumicznej szerokości zmiennej 5,5 – 6,9 m, wykonaniu zjazdów, wykonaniu jednostronnego
chodnika z kostki brukowej szer. 1,25 m, wykonaniu jednostronnego pobocza z mieszanki
kruszywa łamanego i naturalnego szer. 0,75m, ustawieniu oznakowania pionowego. Długość
przebudowanego odcinka wyniosła ok. 0,05 km.
Wartość inwestycji: 64 232,32 zł, inwestycja została sfinansowana w całości z budżetu
Gminy Rajgród
Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129530B w miejscowości Orzechówka
polegała na: wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm i szerokości 4,50 m,
wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 30% stabilizowanego mechanicznie
grubości 15 cm oraz miejscowego wyrównaniu zadoleń nawierzchni mieszanką kruszywa
naturalnego, wykonaniu zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy szerokości 75 cm z
mieszanki kruszywa łamanego 30%, wykonaniu odwodnienia ulicznego, wykonaniu
oznakowania pionowego. Długość przebudowanego odcinka wyniosła ok. 0,467 km.
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Wartość inwestycji: 353 356,99 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 166 462,51 zł, wkład finansowy z budżetu
Gminy Rajgród wyniósł: 186 894,48 zł.

Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo
Przebudowa drogi gminnej nr 102885B w miejscowości Bukowo polegała na
wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm i szerokości 4,5 m, wykonaniu
podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 30% stabilizowanego mechanicznie grubości 20
cm oraz wykonaniu warstwy odcinającej z pospółki grubości 10 cm, wykonaniu zjazdów,
wykonaniu obustronnych poboczy szerokości 75 cm z mieszanki kruszywa łamanego 30%,
wykonaniu odwodnienia ulicznego. wykonaniu oznakowania pionowego. Długość
przebudowanego odcinka ok. 0,477 km.
Wartość inwestycji to 451 828,55 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 218 349,77 zł, wkład finansowy z budżetu
Gminy Rajgród wyniósł: 233 478,78 zł
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Otwarte Strefy Aktywności w Sołkach i Stoczku
W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) finansowanego ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki, w 2019 roku Gmina Rajgród zagospodarowała dwa place
wiejskie, na których zamontowane zostały urządzenia siłowe (rower, twister, motyl
integracyjny, wioślarz, biegacz, orbitrek), stoły do gry w piłkarzyki i tenisa stołowego, ławki,
stojaki na rowery i kosze na śmieci.
Wartość każdej Otwartej Strefy Aktywności wyniosła: 43 834,50 zł, całkowita wartość
inwestycji wyniosła 87 669,00 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
wyniosło po 21 917,25 zł do każdej Otwartej Strefy Aktywności, a całkowita wysokość
dofinansowania wyniosła: 43 834,50 zł.

Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród
W ramach inwestycji zamontowano trzy instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energie
elektryczną na potrzeby następujących budynków gminnych:
− budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie instalacja o mocy 6,93 kWp,
− budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie przy ul. Stanki 2 instalacja
o mocy 29,37 kWp,
− budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej 24 instalacja
o mocy 9,57 kWp.
Wartość inwestycji wyniosła 238 661,82 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1.
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Wysokość dofinansowania wyniosła:
123 698,61 zł

Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród (kolektory słoneczne)
Inwestycja obejmowała dostawę i montaż łącznie 53 zestawów solarnych służących do
wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej na nieruchomościach prywatnych, w tym:
− 22 zestawy: dwa kolektory + zasobnik 200 l,
− 23 zestawy: trzy kolektory + zasobnik 300 l,
− 6 zestawów: cztery kolektory + zasobnik 400 l,
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− 2 zestawy: pięć kolektorów + zasobnik 500 l.
Wartość inwestycji: 610.137,00 zł.
Wkład własny pochodzi z budżetu Gminy Rajgród oraz z wpłat indywidualnych
mieszkańców. Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach
Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6.
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w wysokości: 395 021,47 zł
Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (instalacje fotowoltaiczne)
W wyniku realizacji inwestycji w gminie na nieruchomościach prywatnych przybyło 12
nowych instalacji solarnych służących do wspomagania ogrzewania wody użytkowej oraz 22
instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną na potrzeby mieszkańców.
W ramach projektu wykonano następujące instalacje:
− 10 zestawów kolektorów słonecznych 3-300 (trzy kolektory + 300 l zasobnik) z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy 0,28 kWp, przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej w budynkach mieszkalnych,
− 2 zestawów kolektorów słonecznych 4-400 (cztery kolektory + 400 l zasobnik) z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy 0,28 kWp, przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej w budynkach mieszkalnych,
− 2 mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,24 kWp,
− 2 mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,36 kWp,
− 1 mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,92 kWp,
− 2 mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,04 kWp,
− 15 mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,6 kWp.
Wartość inwestycji: 680 631,03 zł. Wkład własny pochodzi z budżetu Gminy Rajgród oraz
z wpłat indywidualnych mieszkańców. Inwestycja została dofinansowana przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1.
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, w wysokości: 378 894,55 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród
Zadanie zrealizowane zostało w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmowało
wykonanie dokumentacji oraz dostawę, montaż i uruchomienie 66 sztuk. przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków na potrzeby nieruchomości prywatnych zlokalizowanych
na terenie wiejskim Gminy Rajgród, w tym:
a) 20 szt. oczyszczalni typu M-BOŚ PLUS 8,
b) 46 szt. oczyszczalni typu M-BOŚ PLUS 18, w tym:
− 20 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 1 - 4 RLM,
− 32 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 5 - 6 RLM,
− 11 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 7 - 8 RLM,
− 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 9 - 10 RLM.
Wartość inwestycji: 780 226,00 zł. Wysokość dofinansowania: 490 248,78 zł.
Wkład własny pochodzi z budżetu Gminy Rajgród oraz z wpłat indywidualnych mieszkańców.
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Inwestycja została zrealizowana w ramach trzyletniej operacji pod nazwą „Przebudowa ujęcia
wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Rajgród” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program odnowy wsi województwa podlaskiego
Działanie polegało na doposażeniu świetlic wiejskich w Rydzewie i Pieńczykowie.
Do świetlicy w Pieńczykowie zakupiono meble kuchenne i szafy, krzesła, stoły, wieszaki,
sprzęt AGD, nagłaśniający, multimedialny, namiot integracyjny, elementy strojów lokalnych.
Do świetlicy wiejskiej w Rydzewie zakupiono meble kuchenne, sprzętu AGD, garnki,
wieszaki, lustra, stolik i fotele wiklinowe, akcesoria kominkowe oraz obrusy.
Wartość wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wynosi: 24 049,47 zł, w tym
dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego: 11 974,23 zł.
Wartość wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rydzewie” wynosi: 24 108,38 zł, w tym
dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego: 12 003,56 zł.
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Projekt „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez
zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów
przyległych”
W roku 2019 Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora
Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. Zarząd Województwa Podlaskiego
przyznał Gminie Rajgród dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję
polegającą na budowie ścieżki dydaktycznej obejmującej teren nadbrzeżny Jeziora
Rajgrodzkiego w Rajgrodzie: od nowo wybudowanej przystani wędkarskiej przy Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej do YC Arcus, dalej wokół Góry Zamkowej, aż do
ujścia rzeki Jegrznia z Jeziora Rajgrodzkiego (przy ul. Piaski).
Dnia 16 września 2019 r. pomiędzy Gminą Rajgród a Zarządem Województwa
Podlaskiego zawarto umowę o dofinansowanie projektu.
Dzięki położeniu w centrum Rajgrodu ścieżka będzie dobrze skomunikowana
z głównymi drogami dojazdowymi oraz trasami pieszymi i rowerowymi, a dzięki otwarciu na
jezioro w sposób naturalny będzie prezentować bogactwo obszaru chronionego krajobrazu
„Pojezierze Rajgrodzkie”, w tym siedlisk i żerowisk dzikich ptaków, płazów, ryb i małych
ssaków (wiele z tych zwierząt to gatunki chronione prawem krajowym oraz UE).
Na podstawie analizy najlepszego sposobu prezentacji bogatych wartości
przyrodniczych, Gmina stworzyła spójną koncepcję ścieżki przyrodniczej o łącznej długości
ok. 1,85 km i szerokości 3 m, w określonych miejscach rozbudowanej o dodatkowe elementy.
Będą to punkty edukacyjne, punkty cichej obserwacji, punkty słuchania przyrody, punkty
obserwacji dalekiej, wieża widokowa na szczycie Góry Zamkowej, miejsce wodowania sprzętu
pływającego, utwardzone dojścia łączące ścieżkę z głównymi ulicami miasta i inne.
Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. Gmina wyłoni
w drodze przetargu wykonawcę, którego zadaniem będzie sporządzenie dokumentacji
projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych zgód, decyzji i zezwoleń, a
następnie wykonanie robót budowlanych i montażowych.
1)
2)
3)
4)
5)

Realizację projektu rozłożono na pięć lat wg następującego harmonogramu:
2019 r. – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
2020 r. – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich zgód, zezwoleń,
decyzji,
2021 r. – wykonanie prac porządkowych oraz budowa ścieżki w rejonach przystani
wędkarskiej i Góry Zamkowej,
2022 r. – budowa ścieżki na odcinku wzdłuż zabudowy miejskiej, budowa schodów
terenowych i wieży widokowej na Górze Zamkowej,
2023 r. – budowa pomostów przybrzeżnych, utwardzonych dojść, montaż elementów małej
architektury, lunet, tablic edukacyjnych, oświetlenia, monitoringu i innych.

Całkowity koszt zadania oszacowano na 9.201.169,35 zł, dofinansowanie to 7.640.214,19 zł.
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Rysunek – mapka poglądowa z zakresem inwestycji

Fundusz Sołecki
W roku 2019 Gmina Rajgród realizowała przedsięwzięcia wskazane przez lokalne społeczności
poszczególnych sołectw w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego. Wnioski złożyły wszystkie
sołectwa z gminy na ogólną kwotę 452.373,14 zł Wydatkowano natomiast 426.725,40 zł.
Wskutek realizacji funduszu, m.in:
a) przeprowadzono remonty i przebudowy dróg gminnych w 21 sołectwach,
b) zakupiono wyposażenie świetlic wiejskich w 2 sołectwach – Bełda, Woźnawieś II,
c) kontynuowano tworzenie placów zabaw, miejsc spotkań mieszkańców - Biebrza, Ciszewo,
Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Stoczek,
d) środki funduszu wsi Łazarze wniesiono jako wkład własny sołectw w przebudowę dróg
gminnych o nawierzchni asfaltowej – Łazarze,
e) zakupiono 32 gabloty informacyjne wolnostojące – dla każdego z sołectw,
f) wykonano prace remontowe w Szkole Podstawowej w Rydzewie – wspólne
przedsięwzięcie kilku sołectw, wykonano również prace remontowe na dachu budynku
Szkoły Podstawowej w Kozłówce,
g) wykonano 2 wiaty przystankowe, przesunięto 1 wiatę przystankową w nowe miejsce.

18

Inne kwestie związane z działaniami inwestycyjnymi:
1) W marcu 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia remizy – świetlicy wiejskiej w Bełdzie,
która to przebudowana i rozbudowana w roku 2018. Przebudowa w całości została
zrealizowana ze środków własnych Gminy Rajgród, a jej koszt to 726.481,12 zł

2) Gmina Rajgród w roku 2019 udzielała dotacji Powiatowi Grajewskiemu, z przeznaczeniem
na realizację zadania współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze” w wysokości 200.033,00 zł.
3) W roku 2019 gazeta samorządowa Wspólnota, w rankingu tzw. „Miast innych” uplasowała
Gminę Rajgród na 13 lokacie w Polsce (1 miejsce w tej kategorii w woj. podlaskim) pod
względem średnich wydatków inwestycyjnych per capita na mieszkańca Gminy za lata
2016-2018, z kwotą 1.732,17 zł na mieszkańca. Jest to awans względem miejsca w
rankingu z roku 2019, gdzie nasza gmina zajmowała 29 miejsce za lata 2015-2018 z kwotą
1.117,08 na mieszkańca.
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IV. Oświata w Gminie Rajgród w roku 2019
Szkoły prowadzone przez Gminę Rajgród:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
a) Publiczne Przedszkole w Rajgrodzie
b) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami ponadgimnazjalnymi
w Rajgrodzie (oddziały gimnazjalne funkcjonowały w strukturach szkoły formalnie
do dnia 31 sierpnia 2019 r.)
2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie.
Informację o liczbie uczniów i nauczycieli w roku 2019, z uwzględnieniem roku szkolnego
2018/2019 i 2019/2020 przedstawia poniższa tabela:
Szkoła
ZSP Rajgród
SP Rydzewo
Razem:

Rok szkolny 2018/19
Liczba
Liczba
Etaty
uczniów
nauczycieli
306
38
34,90
65
10
8,75
371
48
43,65

Rok szkolny 2019/20
Liczba
Liczba
Etaty
uczniów nauczycieli
270
36
32,26
52
12
9,63
322
48
41,89

Liczba uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w roku 2019:
Szkoła
Rodzaj
Rok szkolny
2018/19
ZSP Rajgród
Przedszkole
33
Zerówka
20
Klasy I-VIII SP
209
Oddziały gimnazjalne
44
Razem:
306
SP Rydzewo
Zerówka
21
Klasy I-VIII SP
44
Razem:
65
Etaty nauczycielskie, wg poziomu awansu zawodowego:
Szkoła
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
18/19 19/20 18/19
19/20
18/19 19/20
ZSP w Rajgrodzie 2,50
3,38
2,00
1,00
11,89 11,66
SP w Rydzewie
0,00
0,00
1,00
0,39
6,00
7,61
Ogółem: 2,50
3,38
3,00
1,39
17,89 19,27

Rok szkolny
2019/20
40
20
210
0
270
19
33
52

Dyplomowany
18/19 19/20
18,51 16,22
1,75
1,63
20,26 17,85

Szkoły prowadzone przez inne podmioty:
1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie – Stowarzyszenie Edukacyjne „Bełda”,
2) Małe Przedszkole - Stowarzyszenie Edukacyjne „Bełda.
Szkoła Podstawowa w Karczewie z siedzibą w Woźnejwsi oraz Przedszkole „Promyk”
w Karczewie prowadzone przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, nie funkcjonują od dnia 1 września 2019 r.
Niemal wszyscy uczniowie tej szkoły trafili do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie.
Stowarzyszenie „Edukator” zwrócił już Gminie Rajgród budynek szkoły wraz z użyczonym
terenem.
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Liczba uczniów i nauczycieli w szkołach prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina:
Szkoła
Bełda
Karczewo
Razem:

Rok szkolny 2018/19
Liczba
Liczba
Etaty
uczniów
nauczycieli
69
12
9,59
22
6
4,19
91
18
13,78

Rok szkolny 2019/20
Liczba
Liczba
Etaty
uczniów nauczycieli
67
14
8,09
0
0
0,00
67
14
8,09

Wysokość dotacji przekazanych w roku 2019 organom prowadzącym szkoły i placówki
niepubliczne:
1. Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda – 690.972,94 zł;
2. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym
„Edukator” w Łomży – 152.485,90 zł.
Wydatkowanie środków finansowych w jednostkach oświatowych Gminy w 2019r.
Treść
Zespół SzkolnoSzkoła
Ogółem
Przedszkolny w
Podstawowa
Rajgrodzie
Rydzewo
Średnia liczba dzieci
Wydatki w roku 2019r.

292
3 753 957,58

59
895 304,11

351
4 649 261,69

Z tego na
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Oddziały zerowe
Przedszkole
Dowóz
Dokształcanie
Pozostała działalność
Świetlica
Stypendia
Niepełnosprawność
Roczny koszt utrzymania ucznia

380 114,07
2 051 599,62
91 030,86
310 851,18
75 755,70
7 022,25
330 346,22
104 287,03
3 500
399 450,65
12 856,01

0
716 306,64
134 495,27
0
0
2 555,60
37 539
0
1 200
3 207,60
15 174,64

380 114,07
2 767 906,26
225 526,13
310 851,18
75 755,70
9 577,85
367 885,22
104 287,03
4 700
402 658,25
13245,75

W roku 2019 przyznana Gminie Rajgród subwencja oświatowa wyniosła ogółem
3.433.772 zł. Kwota wydatkowana na utrzymanie szkół prowadzonych przez Gminę to 4.649
261,69 zł. Kwota dotacji udzielonych innym niż Gmina podmiotom na prowadzenie szkół to
843.458,84 zł.
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Wyniki egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2018/2019:
Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 (%)
język
polski

historia
i wos

matematyka

przedmioty
przyrodnicze

angielski
(podst.)

kraj

63

59

43

49

68

51

woj. podlaskie

62

59

44

50

68

48

powiat grajewski

59

55

39

46

62

42

Radziłów

61

56

34

45

36

38

-

Wąsosz

62

60

45

43

43

60

-

Szczuczyn

51

49

37

46

34

50

39

Rajgród

50

48

32

43

34

35

34

Klasa a

47

49

29

43

48

53

33

Klasa b

53

47

35

43

46
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36

angielski
(rozsz.)

Niemiecki
(podst.)

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
Liczba
zdających

język polski matematyka

Język
angielski

kraj

63

45

59

woj. podlaskie

60

46

58

powiat grajewski

55

40

51

Gmina Rajgród

46

59

40

44

SP w Radziłowie

25

53

36

41

SP w Szczuczynie

59

45

37

42

SP w Wąsoszu

23

61

43

49

SP w Rajgrodzie

32

52

40

44

SP w Rydzewie

5

65

54

46

NSP w Bełdzie

6

61

31

49

SP w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie

3

54

29

37

Źródło: na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Łomży oraz danych otrzymanych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie

Liczba dzieci obowiązanych spełniać obowiązek szkolny uczęszczających do szkół na
terenie Gminy Rajgród i poza nią w 2019 roku
Rocznik
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Łącznie:

Liczba uczniów uczęszczających do
szkół na terenie Gminy Rajgród
28
32
40
39
29
43
46
36
293

Liczba uczniów uczęszczających do
szkół poza terenem Gminy Rajgród
7
10
11
13
10
15
12
10
88
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Kontrola obowiązku nauki
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie kontrolowali spełnianie obowiązku nauki
przez młodzież zamieszkała na terenie gminy. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności
oraz informacji uzyskiwanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana była weryfikacja
danych, a uzupełnianie informacji następowało poprzez bezpośredni kontakt z rodzicami
uczniów objętych obowiązkiem nauki. W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Rajgród
zameldowanych było 171 osób w wieku 16-18 lat. Z ogólnej liczby osób podlegającym
obowiązkowi nauki 40 osób spełniało obowiązek szkolny (gimnazjum i szkoła podstawowa),
99 osób uczęszczało do szkoły ponadgimnazjalnej, 32 osoby nie zamieszkiwały na terenie
Gminy Rajgród (brak informacji o miejscu ich pobytu).
Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Gminę Rajgród to również:
1) zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości korzystania z świetlic szkolnych oraz
bibliotek,
2) udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży zarówno na szczeblu powiatu
jak i województwa oraz uzyskane osiągnięcia:
a) IV miejsce w finale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
b) VII miejsce w finale województwa podlaskiego Igrzysk Dzieci w unihokeju chłopców,
c) IV miejsce w półfinale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
unihokeju chłopców,
d) V miejsce w półfinale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
drużynowym badmintonie chłopców,
e) I miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego w drużynowym tenisie stołowym
chłopców ,
f) II miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
drużynowym badmintonie chłopców,
g) I miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego Igrzysk Dzieci w drużynowym tenisie
stołowym chłopców,
h) I miejsce w finale województwa IMS w biegu na 6000 m oraz I miejsce w półfinale
województwa IMS w biegu na 600 m,
i) IV miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w rzucie oszczepem oraz IV
miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w rzucie dyskiem,
j) III miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w rzucie oszczepem oraz II miejsce
w półfinale województwa podlaskiego IMS w rzucie oszczepem
k) XII miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w rzucie dyskiem oraz V miejsce
w półfinale województwa podlaskiego IMS w rzucie dyskiem.
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3) realizacja projektów i programów
a) w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie realizowano następujące projekty:
− Program owoce i warzywa w szkole – obejmuje uczniów kl. I-V. Uczniowie
nieodpłatnie otrzymują tygodniowo po 2-3 porcje owoców (jabłka, gruszki, truskawki,
śliwki), warzyw (marchew, rzodkiewka, papryka, pomidory, kalarepa), soków oraz
mleka lub przetworów mlecznych (jogurt, kefir, serek twarogowy). Z programu
mlecznego korzystało 117 uczniów, natomiast z programu owoce i warzywa korzystało
114 uczniów;
− „Szkoła w Rajgrodzie – szkoła kompetencji kluczowych” - działanie dofinansowane
w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi
375 747,16 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 356 147,16 zł. Projekt skierowany jest
do uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 161
uczniów klas I-VIII w okresie od 23.10.2018 r. do 30.06.2020 r. zgodnie z
zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację zajęć:
a) dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki, przyrody
i biologii,
b) rozwijających uzdolnienia i zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem
kluczowych umiejętności matematycznych, przyrodniczych, językowych
i społecznych,
c) specjalistycznych – logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, sensorycznych,
rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,
oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli w zakresie umiejętności
posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i komunikowania się,
organizację pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
doposażenie klasopracowni w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne z języka angielskiego,
matematyki oraz sprzęt sensoryczny;
− EKO – klasa w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie - projekt dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Wartość projektu 12 415, 00 zł, dofinansowanie 9 915,00 zł. Projekt skierowany jest do
uczniów I – VI Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. Głównym celem program jest
poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz
wykorzystania tej wiedzy w praktyce a także upowszechnianie wiedzy ekologicznej
w środowisku dziecka. Zorganizowane zostały i przeprowadzone zajęcia dla uczniów
klas I - VI z edukacji ekologicznej, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni;
− program „Umiem pływać” – w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. 25 uczniów klas
I-III uczestniczyło w programie nauki pływania. Zajęcia odbywały się na basenie w
Grajewie. Koszt po stronie Szkoły ukształtował się na poziomie 2 731,00zł, natomiast
po stronie Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na poziomie
4 011,00 zł;
− program Youngster Plus - projekt wspierający naukę języka angielskiego dla uczniów
klasy VIII szkoły podstawowej w ramach zajęć pozalekcyjnych, współfinansowany
przez Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej oraz Gminę Rajgród. W roku szkolny
2018/19 w projekcie uczestniczyło 15 uczniów. W okresie od 01.09.2018 do 15.06.2019
r. odbyło się 90 godzin zajęć.
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b) Szkoła Podstawowa w Rydzewie realizowała następujące projekty:
− projekt „Kierunek kompetencje – program rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego” realizowany przy
współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czas trwania: 01.04.2017 – 31.03.2019.
W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla nauczycieli (między innymi z zakresu
doskonalenia umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC),
warsztaty dla uczniów (między innymi z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII
i VIII) oraz doposażono pracownię przyrodniczą. Wartość projektu wyniosła
204 774,00 zł, w tym doposażenie sali przyrodniczej 55 901,00 zł;
− program „Umiem pływać” – w okresie od lutego do czerwca 2019 r. 7 uczniów klas
I-III uczyło się pływać. Koszt po stronie Szkoły ukształtował się na poziomie
1 329,00zł, natomiast po stronie Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego na poziomie 1 692,00 zł;
− projekt „Razem odkrywamy świat programowania” – szkolenia dla nauczycieli
i uczniów z podregionu suwalskiego” realizowany w ramach działania 3.2 Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowano od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Uczestnikami działania
były dzieci 6-cioletniez oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III (14 osób)
oraz 4 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele przeszli szkolenia w
obszarze kompetencji cyfrowych, medialnych i programowania (5 spotkań po 7
godzin). Uczniowie podczas zajęć uczyły się programowania wykorzystując między
innymi program Scratch. Szkoła wyposażona została w sprzęt komputerowy i materiały
dydaktyczne dla nauczycieli. Dzieci wzięły udział w wycieczce do Centrum
Kreatywności w Białymstoku „Bricks4Kids” gdzie odbyły się zajęcia praktyczne z
wykorzystaniem robotów i umiejętności programowania;
− Program owoce i warzywa w szkole – obejmuje uczniów kl. I -V. Z programu
korzystało 29 uczniów (w późniejszym okresie 24 uczniów).
Dowóz dzieci do szkół w roku 2018 wyniósł Gminę 402.092,57 zł, z czego:
a) dowóz przez firmę FASTER – ZSP Rajgród i SP Rydzewo – 333.239,57 zł,
b) dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 65.191,00 zł,
c) zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli – 3.510,00 zł,
d) zwrot kosztów dowozu dziecka w listopadzie 2019 r. – 152,00 zł.
Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
Rada Miejska w Rajgrodzie na sesji w grudniu 2019 r. przyjęła Lokalny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Rajgród oraz określiła
szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach tego programu.
Od II semestru roku szkolnego 2019/2020 szczególnie uzdolnieni uczniowie, uczęszczający dla
szkół prowadzonych przez Gminę Rajgród mogą otrzymywać stypendia lub nagrody rzeczowe
za osiągnięcia w nauce, sporcie lub kulturze. Pierwsze stypendia wypłacono w roku 2020.
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V.

Realizacja działań z zakresu pomocy społecznej

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Rajgród zajmuje się Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, jako jednostka organizacyjna Gminy Rajgród.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku udzielił pomocy i wsparcia finansowego 699
osobom (238 rodzin). W odniesieniu do lat ubiegłych nastąpił spadek liczby rodzin i osób
korzystających z pomocy społecznej w formie pomocy przyznawanej decyzją, co przedstawiają
poniższe tabele:

Wykres nr 1 Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających
z pomocy społecznej
1400
1202

1191

1200

1141

1059

971

1000

833

800

699

600

426

419

412

390

400

352

291

238

200
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kolor niebieski – liczba rodzin, kolor szary – liczba osób

Wykres nr 2 Porównanie ilości osób korzystających ze wsparcia w formie
decyzji z pomocy społecznej
800
600

719

703

658

580

400

488
395

200
0
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2015

2016
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Zasadniczym powodem zmniejszenia się ilości osób korzystających z pomocy społecznej
jest pomoc w formie świadczenia wychowawczego „500+” i jego wpływ na poprawę kondycji
finansowej rodzin oraz zmniejszenie w porównaniu do lat ubiegłych stopy bezrobocia.
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Powody udzielenia pomocy przez OPS w latach 2017 - 2019:
Powody udzielenia pomocy rodzinom

Liczba rodzin
ogółem 2017

Liczba rodzin
ogółem 2018

Liczba rodzin
ogółem 2019

Ubóstwo

236

145

93

Potrzeba ochrony macierzyństwa

40

150

78

Bezdomność

3

5

3

Długotrwała lub ciężka choroba

35

28

29

Niepełnosprawność

38

30

29

Bezrobocie

201

150

113

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego

13

9

10

Alkoholizm

3

4

7

Zdarzenia losowe

3

2

1

Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu
Zakładu Karnego

6

5

2

Przemoc w rodzinie

0

2

4

Sieroctwo

0

1

1

Realizacja świadczeń w latach 2017 - 2019
Rodzaje świadczeń

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

rodzin

świadczeń

rodzin

świadczeń

rodzin

świadczeń

Zasiłki stałe

27

140.546

26

147.745

21

124.216

Zasiłki okresowe

207

559 009

154

333 370

113

283.696

Zasiłki celowe na żywność w
ramach programu „Posiłek w
szkole i w domu” ogółem
w tym zasiłki celowe na
zakup żywności
w tym świadczenia
niepieniężne w formie
posiłku (obiady w szkołach)

497

356 000

490

336 000

405

304.002

144

113 980

135

110 834

171

109 700

310

242 020

271

191 952

234

194 302

w tym na wniosek dyrektora
(obiady w szkołach
Zasiłki celowe (zakup opału,
leków, zdarzenia losowe)
Sprawienie pochówku

43

x

38

x

41

x

77

33 490

95

34 440

58

19.000

1

2 800

1

2 800

0

0

Opłata za pobyt w domu
pomocy społecznej

4

142 758

4

123 959

3

113.049
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W roku 2019 na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 528.354,51 zł, i jest to
kwota mniejsza niż w latach ubiegłych, np. w roku 2018 – 628.854,51 zł, w roku 2017 –
865.026.32 zł, a w 2016 – 1.111.776,78 zł.
W stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba rodzin i wartość pomocy. Zmniejszenie
te wynika przede wszystkim z następujących powodów:
1)
2)
3)
4)

świadczenia 500+ , które wzmocniły rodziny finansowo w tym wielodzietne,
zmniejszeni się poziomu bezrobocia,
usamodzielnienie się rodzin z uwagi na aktywną integrację społeczną i zawodową
w ramach realizowanych projektów,
starzenie społeczeństwa - do pomocy społecznej zgłasza się więcej osób samotnych,
niepełnosprawnych, ponoszących wysokie koszty związane z leczeniem, zakupem leków,
rehabilitacją o niskich dochodach (emerytura /renta).

Gmina Rajgród ponadto:
1) zapewniała świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, na co wydatkowano kwotę 121.114,00 zł. W 2019 r.
OPS w Rajgrodzie zatrudnił 2 opiekunki środowiskowe, a także zawarł umowy ze
specjalistami w zakresie integracji sensorycznej oraz fizjoterapii. Zadanie to w całości
finansowane było z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2) również za pośrednictwem OPS w Rajgrodzie wypłacano świadczenia rodzinne:
Rodzaj świadczenia

Liczba
świadczeń

Świadczenia Rodzinne

Kwota
2 050 117,00 zł

zasiłki rodzinne

5 926

684 338,00 zł

dodatki z tytułu urodzenia dziecka

26

26 000,00 zł

dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

20

7 938,00 zł

dodatek z tyt. samotnego wychowywania
dziecka

275

50 875,00 zł

45

4 050,00 zł

196

21 560,00 zł

528

34 160,00 zł

443

50 059,00 zł

620

40 385,00 zł

1 204

112 022,00 zł

dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji
dziecka do 5 r.ż
dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji
dziecka powyżej 5 r.ż.
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu, w
którym znajduje się szkoła
dodatek na pokrycie wydatków związanych
dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
dodatek z tyt. wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej

28

zasiłek pielęgnacyjny

1037

196 373,00 zł

świadczenie pielęgnacyjne

314

496 956,00 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka

31

31 000, 00 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy

164

102 475,00 zł

świadczenia rodzicielskie

182

165 583,00 zł

świadczenia rodzinne- zasiłek dla opiekuna

48

29760,00 zł

Świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego

397

133 800,00 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe (św.piel.,specj.,zas.opiekuńcze,
zas.dla opiekuna

x

111 487,00zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych

x

68 886,00 zł

3) świadczenie wychowawcze „500+” - w roku 2019 złożono 418 wniosków, a pomocą
objęto 785 dzieci, z tego też tytułu wydatkowano kwotę 4.251.119,00 zł. W roku 2018
wniosków złożono 362, pomocą objęto 582 dzieci, i wydatkowano z tego tytułu
3.866.207,00 zł, Wzrost liczby dzieci, na które przyznano świadczenie wynika z
prawnej możliwości złożenia wniosku również na pierwsze dziecko w rodzinie;
4) na realizację świadczenia „Dobry start” wydatkowano 175.460,00 zł, a świadczeniem
objęto 566 dzieci i osób uczących się,
5) w roku 2019 wpłynęło 49 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 127 kart,
a koszt realizacji zadania wyniósł 359,53 zł,
6) w roku 2019 finansowano pobyt 3 mieszkańców Gminy Rajgród w domach pomocy
społecznej, na ten cel wydatkowano 113.049,00 zł;
7) poprzez OPS w Rajgrodzie Gmina Rajgród realizowała Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2017-2019, którego zasadniczym celem jest wspieranie rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz ograniczenie sytuacji
kryzysowych w rodzinach. W ramach programu:
a) zatrudnionych zostało 2 asystentów rodziny, pod których opieką było 6 rodzin i 21
znajdujących się w nich dzieci – łączny koszt zadania to 47.541,53 zł,
b) współfinansowano funkcjonowanie 5 rodzin zastępczych spokrewnionych,
w których przebywało 6 dzieci, 1 dziecko przebywało w rodzinie zastępczej poza
terenem naszej gminy. Wydatki poniesione na ten cel w roku 2019 to 19.698,00 zł;
8) OPS w Rajgrodzie realizował w roku 2019 „Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Rajgród na lata 2015-2020”, którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy. Działania ujęte w programie OPS w
Rajgrodzie realizował w szczególności poprzez:
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a) współpracę w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koordynację jego pracy –
to diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie (wszczęto 17 procedur
Niebieskiej Karty i prowadzono 5 procedur z lat wcześniejszych, zamknięto 9 Kart),
powołano 17 grup roboczych w zakresie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą, rozpowszechniano informację o możliwości uzyskania pomocy,
wydawano broszury informacyjne, prowadzono poradnictwo psychologiczne oraz
rozmowy indywidualne (informacyjno-motywacyjne);
b) w ramach działań profilaktycznych opublikowano broszurę pt. ”Będę świadkiem w
sądzie” oraz ulotki: „Pomarańczowa linia”, „Przemocy mówimy NIE!”, „Przemoc
w rodzinie a alkohol”, „Przemoc wobec dzieci”, „Przemoc i ty”, „Nie wiń siebie, to
sprawca jest winien”, „Procedura Niebieskiej Karty – podstawowe informacje”,
„Przemoc w Rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w Rodzinie”,
„Nadużywanie Alkoholu a problem przemocy domowej”, „Przemoc w rodzinach
alkoholowych”, „Zatrzymać i zrozumieć przemoc w Rodzinie”, „Wpływ
doświadczeń z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym na
funkcjonowanie w życiu dorosłym”;
c) należy wspomnieć, iż przy realizacji programu aktywnie współpracowali policjanci
z Posterunku Policji w Rajgrodzie, przedstawiciele Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, NZOZ Medicus
w Rajgrodzie,
9) OPS w Rajgrodzie wypłacił 144 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 26.066,17 zł
oraz 12 dodatków energetycznych na łączną kwotę 220,98 zł,
10) w zakresie stypendiów szkolnych OPS w Rajgrodzie wypłacił 838 świadczeń dla 281
osób na łączną kwotę 64.708,62,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Podlaskiego
wyniosła 51.766,90 zł, co stanowi 80% poniesionych wydatków;
11) w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Białymstoku, w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 OPS w Rajgrodzie udzielił pomocy
żywnościowej dla 200 najbardziej potrzebujących osób;
12) OPS w Rajgrodzie realizował zadania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania”. Z programu skorzystało 275 uczniów z terenu gminy(posiłek w szkole), a
wartość posiłków wyniosła 194.302,00 zł;
13) prowadzono działania aktywizujące osoby bezrobotne korzystające z pomocy
społecznej w ramach tzw. prac społecznie użytecznych – skierowano 12 osób;
14) przy OPS w Rajgrodzie funkcjonuje Klub „Senior+” jako Ośrodek Wsparcia
Dziennego. Na jego utworzenie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
33.000,00 zł, natomiast udział własny Gminy wyniósł 19.800,00 zł. Jest to miejsce
spotkań w szczególności seniorów z terenu Gminy Rajgród, skupionych w ramach
Klubu Seniora „Stokrotka”. Seniorzy zyskali miejsce, gdzie w aktywny sposób mogą
spędzać wolny czas. Spotykają się tam w celu rozwijania zainteresowań, przygotowania
do występów z okazji różnych wydarzeń i uroczystości, celebrowania obyczajów,
podejmowania działań wolontarystycznych, itp. Organizowane były zajęcia ruchowe,
prowadzone przez rehabilitantkę (w wymiarze 2 godzin tygodniowo). Ze środków
Klubu Senior + w 2019 r. zorganizowano wycieczkę do Filharmonii Podlaskiej, Dzień
Seniora oraz Wigilię. Ponadto odbywały się warsztaty z dietetykiem, odbyła się debata
publiczna z KPP w Grajewie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie
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wpływ”, oraz działania wolontarystyczne skierowane do dzieci i młodzieży, jak np.
Andrzejki, „Zabawy nasze – zabawy wasze”, „Kulinaria z dziećmi”, codzienne dyżury
„ Senior +” dla wszystkich.
Klub Seniora „Stokrotka” powstał z inicjatywy Burmistrza Rajgrodu w roku 2016.
Skupia on seniorów z terenu Gminy Rajgród, którzy chcą aktywnie spędzać czas, dbać
o sprawność i dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i potencjałem. W chwili
obecnej do Klubu uczęszcza ok. 30 seniorów. Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu
kulturalnym Gminy Rajgród. Każdego roku – w ramach Dni Rajgrodu - przybliżają
uczestnikom imprez plenerowych lokalną historię ziemi rajgrodzkiej. Jedna z seniorek
Klubu Seniora jest członkiem Rady Seniorów przy Marszałku Województwa
Podlaskiego.

W 2019 r. OPS w Rajgrodzie przygotował i złożył wniosek do LGD Biebrzański Dar
Natury pn. „Rajgród Seniorom” opiewający na 238.766,25 zł. W roku 2020 wniosek został
zakwalifikowany do realizacji i podpisano umowę na jego realizację. Przewiduje on m.in.
utworzenie 20 dodatkowych miejsc w Klubie Seniora, zajęcia dla 35 osób w ramach programów
edukacyjnych, prozdrowotnych, aktywizacyjnych, itp.
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VII. Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Ochotnicze Straże Pożarne
1)
Stan w roku 2019:
Lp.
Straż
Przynależność
do KSRG
1.
Bełda
2.
Miecze
3.
Rajgród
+

4.
5.

Rydzewo
Woźnawieś
Razem:

+
2

Liczba
strażaków
36
25
36

Ilość
wyjazdów
0
2
67

29
20
146 (+9)

8
11
88 (+21)

Samochody
Brak
Ford Transit (awaria)
Magirus Deutz
Iveco Daily
Renault
DAF
Star 244

Średnia miesięczna wyjazdowość to 7,33 wyjazdu, a w roku 2018 wskaźnik ten wynosił
5,59 wyjazdu na miesiąc. Największa wyjazdowość, ze względu na swoje położenie przy DK
61, występuje w OSP Rajgród.
2) W roku 2019 pozyskano dotacje:
a) dotacje na zakup średniego samochodu gaśniczego:
− 263.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie,
− 190.000,00 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
− 7.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku,
− 259.980,00 zł – dotacja z budżetu Gminy Rajgród,
− 50.000,00 zł – dotacja z budżetu Powiatu Grajewskiego
Łączny koszt samochodu – 769.980,00 zł;

b) dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ogólnej kwocie 5.890,00 zł
dla OSP Rydzewo, OSP Bełda, OSP Miecze, z przeznaczeniem również na zakup
sprzętu ratowniczego i umundurowania,
c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 35.000,00 zł
z przeznaczeniem dla OSP Bełda,
d) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 20.000,00 zł
z przeznaczeniem dla na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bełda, OSP Rajgród,
OSP Rydzewo i OSP Woźnawieś,
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e) dotacja od Komendanta Głównego PSP z przeznaczeniem dla jednostek należących do
KSRG - 96.000,00 zł - OSP Rajgród – 80,000,00 zł na zakup samochodu, 16.000,00 zł
na remont remizy.
3) wartym odnotowania jest fakt, iż przy OSP Rajgród działa od roku 2017 Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza, w której skład wchodzi obecnie 12 osób.,
4) Gmina Rajgród zorganizowała w roku 2019 IV Regaty Żeglarskie OSP Województwa
Podlaskiego – regaty objął patronatem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku i Starosta Grajewski - w regatach
uczestniczyło 20 strażaków. Regaty rozegrano w dwóch klasach – jachtów kabinowych i
jachtów Omega;
5) OSP w Woźnejwsi uzyskała tytuł laureata w Ogólnopolskim plebiscycie „Strażackie
Oskary” w kategorii Infrastruktura za realizację projektu przebudowy budynku remizy
strażackiej – świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi,
6) dzieci i młodzież z szkół podstawowych i gimnazjum brali udział w Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnicy konkursu
wykazali się dużą wiedzą, znajomością zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową

Fot. Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Współpraca z Policją:
W roku 2019:
1) ze względu na potrzebą wzmocnienia w okresie wakacyjnym stanu osobowego Posterunku
Policji w Rajgrodzie sfinansowano koszt zakwaterowania i wyżywienia 4 dodatkowych
funkcjonariuszy Policji (7.000,00 zł) oraz koszty paliwa do radiowozu (3.000,000 zł),
2) udzielono dotacji z budżetu Gminy w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek KPP w Grajewie,
3) sfinalizowano procedurę przekazania Skarbowi Państwa gruntów pod budowę nowego
budynku Posterunku Policji w Rajgrodzie, który będzie zlokalizowany przy ul. Stanki, tuż
obok wjazdu na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie.
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VIII. Informacja o sytuacji na rynku pracy:
Na koniec 2019 r. w Gminie Rajgród zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Grajewie było 234 osoby (11.4% ogółu bezrobotnych w powiecie grajewskim). Spośród tej
liczby:
1) 65 osób jest w wieku powyżej 50 lat (spadek o 2 osób w stosunku do roku 2018) oraz 69
osób do 30 roku życia (spadek o 12 osób),
2) liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosiła 117 i jest to spadek o 25 osób w stosunku
do 2018 roku,
3) zarejestrowanych było 6 osób niepełnosprawnych (wzrost o 1 osobę w stosunku do 2018
r.).
Zarówno Urząd Miejski w Rajgrodzie, jak i jednostki organizacyjne Gminy korzystały z
różnych form aktywizacji zawodowej, poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia z
Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.
Do Urzędu wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie kształcenia zawodowego pracowników
młodocianych – pracodawcom zrefundowano koszty w wysokości 16 162,00 zł (środki z
budżetu państwa).
Urząd Miejski w Rajgrodzie zatrudniał 2 osoby w ramach robót publicznych i 4 stażystów.

IX.

Planowanie przestrzenne

W roku 2019:
1) został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru
Miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa,
2) wydano 52 decyzje o warunkach zabudowy,
3) wydano 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4) liczba obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego - 25 z nadaną
georeferencją (możliwość sprawdzania danych poprzez sieć Internet),
5) plany zagospodarowania zostały uchwalone dla ok 10% powierzchni Gminy, na
pozostałym terenie obowiązuje Studium uwarunkowań.

X.

Gospodarka nieruchomościami:

1) Stan mienia komunalnego należącego do Gminy Rajgród wynosi ogółem 347,3400 ha,
wartość szacunkowa tych gruntów to 50.210.152,38 zł, z tego:
a) pod drogami 232,0607 ha o wartości szacunkowej 22.109.052,35 zł,
b) grunty pozostałe 115,2842 ha o wartości szacunkowej 13.431.806,56 zł, w tym
− użytki rolne 38,6682 ha,
− grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 20,7321 ha
− grunty zabudowane i zurbanizowane 26,5333 ha,
− nieużytki 29,1006 ha,
− grunty pod wodami 0,2500 ha.
c) drogi o wartości szacunkowej 14.669.293,47 zł.
Grunty te są bądź użytkowane przez Gminę, bądź też oddane w użytkowanie wieczyste i
wydzierżawiane osobom fizycznym, oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym
Gminy i innym podmiotom, oddane w użyczenie lub użytkowanie, co przedstawia się
następująco:
1) grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 8,9400 ha,
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2) grunty wydzierżawione osobom fizycznym - 5,7600 ha,
3) grunty oddane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rajgrodzie o powierzchni 5,5254 ha, oraz udział w działce o powierzchni 0,1620 ha,
4) grunty oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Rydzewie - 0,4356 ha,
5) grunty oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Rajgrodzie - 3,9490 ha,
6) grunty oddane w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie udział w
wysokości w działce - 0,2729 ha,
7) grunty oddane w użyczenie:
a) Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udział w działce o powierzchni 0,2729 ha,
b) Domowi Kultury w Rajgrodzie udział w działce o powierzchni 0,2829 ha,
c) Bibliotece Publicznej w Bełdzie udział w działce o powierzchni 0,1600 ha,
d) Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Bełda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w
Bełdzie o powierzchni 0,8137 ha,
e) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie o powierzchni 0,3231ha,
f) Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie o powierzchni 0,0470
ha.
8) Grunty oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w:
a) Rydzewie o pow. 0,0443 ha,
b) Bełdzie o pow. 0,1291 ha,
c) Mieczach o pow. 0,0381 ha,
d) Woźnejwsi o pow. 0,2576 ha.
2) w roku 2019 nie było de facto nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Rajgród, natomiast
zwiększyła się wartość kilku nieruchomości, w związku z dokonanymi inwestycjami
drogowymi – drogi w Bukowie, Łazarzach, Orzechówce i Rajgrodzie;
3) zbycie nieruchomości nastąpiło w trzech przypadkach:
a) przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 1607/7 o powierzchni 0,1505 ha płożonej w obrębie ewidencyjnym
Miasta Rajgród, z przeznaczeniem na cel publiczny, obejmujący budowę Posterunku
Policji wraz z urządzeniami niezbędnej infrastruktury technicznej,
b) sprzedaż nieruchomości gruntowej – udział 586/10000 w działce 1015/4 o pow.
1620m2 (związek ze sprzedażą mieszkania przy ul. Warszawskiej w Rajgrodzie),
c) sprzedaż działki nr 139/32 obręb Czarna Wieś;
4) w roku 2019 Gmina Rajgród realizowała zadania ujęte w wieloletnim programie
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rajgród na lata 2017-2021:
a) w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się 26 lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej 1084,43 m2 i 2 lokale socjalne o powierzchni 79,12 m2,
b) spośród tych lokali 15 znajdowało się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rajgrodzie (w tym 2 socjalne), 7 w administracji wspólnot
mieszkaniowych oraz 7 w zarządzie szkół,
c) zawarto 32 umowy dzierżawy nieruchomości;
5) na wnioski właścicieli gruntów dokonano 25 podziałów nieruchomości oraz 4
postępowania wszczęte z urzędu.
Ponadto,
1) wydano 6 decyzji środowiskowych,
2) prowadzono rejestr, w którym znajduje się 110 przydomowych oczyszczalni ścieków
(wzrost o 66), 362 zbiorników bezodpływowych,
3) funkcjonują dwie gminne oczyszczalnie ścieków – w Rajgrodzie oraz w Biebrzy,
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4) 378 nieruchomości z terenu gminy jest podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej,
z czego 335 do oczyszczalni w Rajgrodzie i 43do oczyszczalni w Biebrzy,
5) sporządzono raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022 dla Gminy Rajgród, za lata 2015-2016.
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy w roku 2019:
1) W roku 2019 na terenie Gminy Rajgród funkcjonował system gospodarowania odpadami,
którym objęci byli zarówno stali mieszkańcy gminny, przedsiębiorcy, jak i osoby
korzystające z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
2) mieszkańcy gminy ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, przedsiębiorcy od ilości
pojemników, natomiast osoby korzystające z nieruchomości w celach rekreacyjnych
ponosili roczną opłatę w formie ryczałtu,
3) na koniec roku 2019 złożonych było 1088 deklaracji od gospodarstw domowych (756
segregowane i 332 zmieszane), 68 deklaracji od przedsiębiorców i 642 deklaracje od
właścicieli działek letniskowych (534 segregowane i 108 zmieszane),
4) koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniósł w ubiegłym roku
944.930,42 zł, z czego najistotniejsze wydatki przeznaczone były na:
a) koszt zagospodarowania odpadów komunalnych – 356.606,34 zł, (mniej o 17.925,76 zł niż
w roku 2018),
b) koszt transportu odpadów zmieszanych wyniósł 302.410,80 zł (wzrost o 126.125,90 zł w
stosunku do roku 2018),
c) koszt transportu odpadów segregowanych wyniósł 156.513,60 zł (wzrost o 39.441,60 zł w
stosunku do roku 2018).
Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły w roku 2019 o kwotę
134.769,18 zł względem roku 2018. Było to spowodowane wzrostem cen przetargowych za
transport odpadów.
5) wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2019
wyniosły 980.936,34 zł (wzrost o 361.367,03 zł w stosunku do roku 2018). Nadwyżka
wpłat nad wydatkami wyniosła 36.005,92 zł.
Pomimo wzrostu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
dzięki zmianom stawek opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2019 oraz zwiększeniu
stopnia segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości została
wypracowana nadwyżka;
6) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec grudnia
2019 r. wyniosły 153.117,21 zł. Zaległości we wpłatach za lata 2015-2019 przedstawia
poniższa tabela:
Rok
2015
2016
2017
2018
2019

Kwota zaległości
80.060,91 zł
72.381,83 zł
74.540.69 zł
117.937,32 zł
153.117,21 zł
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7) Ilość odpadów komunalnych wywożonych z terenu gminy przedstawia poniższa tabela:
Rok
Odpady zmieszane
Odpady segregowane
Ogółem w tonach
2019
1002,12
420,74
1422,86
2018
1148,96
216,11
1365,07
2017
1107,59
120,98
1228,57
2016
998,88
87,54
1086,42
2015
1025,04
44,22
1069,26
Analiza ilości odpadów komunalnych, które są wywożone z Gminy Rajgród pozwala
stwierdzić, iż z jednej strony następuje regularny wzrost ilości odpadów, a z drugiej strony
poprawia się stopień segregacji wytwarzanych odpadów, a tym samym maleją koszty
zagospodarowania odpadów;
8) kontynuowane były działania w zakresie edukacji ekologicznej - m.in. w szkołach z terenu
Gminy Rajgród prowadzona była zbiórka makulatury. Zebrano 8 ton makulatury oraz 0,5
tony plastikowych nakrętek. W nagrodę 44 dzieci uczestniczących w konkursie pojechało
w roku 2020 na wycieczkę do Aquaparku w Suwałkach. Uczestnicy konkursu, którzy
wykazali się największym zaangażowaniem otrzymali nagrody specjalne. W maju 2019 r.
odbyła się akcja sprzątania nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego, uprzątnięto ok 1 km
nadbrzeża zbierając ok 0,5 tony śmieci;
9) dwukrotnie organizowano zbiórkę folii rolniczej, sznurków, siatki, worków typu BIG BAG
oraz worków po nawozach – odpady odebrała i zagospodarowała firma BIOM Sp. z o.o.;
10) w roku 2019 w związku z kolejną ustawową reformą systemu gospodarowania odpadami
Gmina Rajgród wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych od 1 stycznia
2020 r.

Usługi komunalne:
Realizacją usług komunalnych w roku 2019 w Gminie Rajgród zajmował się
w szczególności Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie. Główna
działalność ZGKiM skupiała się na:
1) dostarczaniu wody do odbiorców indywidualnych, instytucjonalnych oraz
przedsiębiorców, utrzymywanie we właściwym stanie urządzeń wodociągowych,
pompowni, przepompowani, stacji uzdatniania wody, itp., Sprzedano łącznie 204.158 m3
wody.
2) odprowadzaniu nieczystości płynnych kanalizacją sanitarną i ich oczyszczanie
w Oczyszczalni Ścieków w Rajgrodzie oraz w Biebrzy. Do oczyszczalni w Rajgrodzie
przyjęto 47.788 m3 ścieków, w tym 6.080 m3 ścieków dostarczono beczkowozami. Do
oczyszczani w Biebrzy przyjęto 7.633 m3 ścieków;
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3) wykonywaniu remontów i bieżące utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych i publicznych
polegających na profilowaniu, zamiataniu, koszeniu poboczy, łataniu dziur masą
asfaltową, naprawie nawierzchni z kostki brukowej, naprawie przepustów oraz ustawianiu
znaków i tabliczek w pasie drogowym oraz zimowe utrzymanie dróg,
4) wycince drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych dróg gminnych,
5) utrzymywaniu czystości i porządku w miejscach udostępnianych do użytku publicznego
(koszenie traw, przycinanie drzew i krzewów, sadzenie kwiatów i krzewów, sprzątanie
śmieci z koszy ulicznych, pielenie i utrzymanie sadzonek, zamiatanie, zgrabianie i
sprzątanie liści w okresie jesiennym, odśnieżanie terenów),
6) realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (w tym remonty dróg, wykonanie wiat
przystankowych), bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy wojennych,
7) administrowaniu lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy,
8) obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
9) wytwarzaniu i dostarczaniu energii cieplnej do budynku Urzędu i części administrowanych
lokali.

XI. Drogi na terenie Gminy Rajgród
1) Na terenie Gminy Rajgród znajduje się:
a) 17,1 km dróg krajowych – droga nr 61,
b) 72.561 km dróg powiatowych,
c) 157.871 km dróg gminnych publicznych, w tym drogi asfaltowe - 23 km;
2) W roku 2019 wydatki na drogownictwo wyniosły ogółem 1.487.256,41 zł, z czego
najistotniejsze pozycje to:
a) udzielenie Powiatowi Grajewskiemu dotacji w wysokości 200.033,00 zł na rozbudowę
drogi powiatowej w Łazarzach,
b) wydatki na bieżące utrzymanie dróg wyniosły 417.805,55 zł, w tym m.in.:
− zimowe utrzymanie dróg – 29.274,13 zł
− zakup materiałów do utrzymania dróg (żwir, masa asfaltowa, znaki drogowe,
materiały do napraw przepustów, itp.) – 274.297,02 zł,
− koszt usług (np. naprawa przepustów, profilowanie dróg, naprawa masą
asfaltową, koszenie, zamiatanie) – 114.234,48 zł;
c) wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg gminnych, opracowanie
dokumentacji projektowej wyniosły 869.417,86 zł;
d) dokonano remontu mostu w Woźnejwsi na rzece Jegrzni – wymiana części elementów
mostu.

XII. Realizacja innych programów i strategii:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszenia:
1. W roku 2019 samorząd gminy Rajgród realizował Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego –
zlecanie zadań w drodze otwartego konkursu ofert:
1) Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej
w Gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech” – Towarzystwo Miłośników
Rajgrodu – wydatkowano 15.000,00 zł – pokryto koszty drukarskie 6 numerów
czasopisma w łącznej liczbie 2400 egz. Poprzez realizację zadania:
− przybliżano osobom zainteresowanym działalność samorządu gminnego, relacje
z sesji Rady Miejskiej,
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−
−

promowano sport szkolny i gminny,
popularyzowano lokalnych twórców kultury oraz działalność kulturalną;

2) Organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych regat żeglarskich skierowanych
szczególnie do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych – Organizacja
Pożytku Publicznego „Yacht Club Arcus” w Łomży – Integracyjny Ośrodek Żeglarski
w Rejgrodzie – wykorzystano 2.000,00 zł na zakup nagród dla uczestników regat.
W ramach zadania zorganizowano w okresie 15.06.2019 r. – 20.10.2019 r. 6 regat
żeglarskich, jak np. mające już swoją rozpoznawalność regaty „O Błękitną Wstęgę
Jeziora Rajgrodzkiego”.
3) Wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
„Przyszłość” w Mieczach – wydatkowano 1.400,00 zł organizację wyjazdu do Opery i
Filharmonii Podlaskiej na musical „Upiór w operze” dla mieszkańców Mieczy, Wólki
Małej oraz Danowa. Celem wyjazdu było aktywizowanie i integracja lokalnej
społeczności, rozwój turystyki i krajoznawstwa, dbałość o pamięć historyczną.
4) Sport i sztuka artystyczna sposobem na pożyteczne spędzanie czasu wolnego –
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „MEDIATOR” w Kosówce –
wydatkowano 1.400,00 zł na organizację w Świetlicy Wiejskiej w Kosówce zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (tenis stołowy i gry zespołowe).
5) Wycieczka z Nadzieją – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„NADZIEJA” w Rajgrodzie – wydatkowano 2.400,00 zł na organizację wycieczki dla
dzieci niepełnosprawnych do Gołdapii – do ZOO Safari.
6) Organizacja pikniku rodzinnego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biebrza –
wydatkowano 1.400,00 zł – na organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców
Gminy.
7) Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego – Stowarzyszenie Rowerowe „RAJ
TEAM RAJGRÓD” – wykorzystano 4.927,77 zł na organizację kolejnego już
rodzinnego rajdu rowerowego, w którym to wzięło udział ok. 70 osób. W ramach rajdu
zorganizowano wykład z zakresu bezpiecznego zachowania nad wodą przeprowadzony
przez policjantów z KPP Grajewo.

8) Zabawy, które łączą pokolenia – świetlica dawniej i dziś – Stowarzyszenie
„Pieńczykowiacy” w Pieńczykowie – wykorzystano 1.400,00 zł na organizację
spotkania integracyjno-sportowego dla mieszkańców Gminy.
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2.

Na terenie Gminy działa 19 zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
stowarzyszeń (łącznie z ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi właśnie w formie
stowarzyszeń).

3.

W roku 2019 na terenie Gminy Rajgród funkcjonowało 7 kół gospodyń wiejskich:
1) Koło Gospodyń Wiejskich w Bełdzie,
2) Koło Gospodyń Wiejskich w Biebrzy,
3) Koło Gospodyń Wiejskich w Kosówce,
4) Koło Gospodyń Wiejskich w Pieńczykowie,
5) Koło Gospodyń Wiejskich w Rydzewie,
6) Koło Gospodyń Wiejskich w Turczynie,
7) Koło Gospodyń Wiejskich w Woźnejwsi,
8) Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Piotrowskiej.

Natomiast w mieście Rajgród funkcjonowała jako grupa nieformalna Klub Nowoczesnej
Pani Domu „Rajgrodzkie Babeczki”,
Koła gospodyń wiejskich aktywnie działały w zakresie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych
na rzecz społeczności lokalnych, reprezentując swoje miejscowości zarówno w Gminie,
powiecie, jak i województwie.

4. Stowarzyszenie „RAJ TEAM RAJGRÓD” zdobyło I miejsce w wojewódzkim konkursie
„Inicjatywa Społeczna Roku 2019” w kategorii „Edukacja i Sport” za inicjatywę II Rodzinny
Rajd Rowerowy oraz Rowerowy Rajd Śladami Miejsc Pamięci Narodowej
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Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rajgród
W roku 2019 wykonywano w szczególności, ujęte w Programie prace porządkoworemontowe na cmentarzach żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w Bełdzie,
Czarnej Wsi, Kosiłach oraz na Tamie, a także na cmentarzu żołnierzy, jeńców i więźniów
różnych narodowości z okresu II wojny światowej w Kosówce. Zadania te realizował ZGKiM
w Rajgrodzie. Na prace remontowe cmentarza w Kosówce Gmina pozyskała dofinansowanie
od Wojewody Podlaskiego w wysokości 2.500,00 zł.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
W roku 2019 w ramach realizacji programu:
1) odbyło się 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
na leczenie odwykowe skierowano 11 osób,
2) wydano 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, oraz 10 zezwoleń – w miejscu sprzedaży;
3) wydano 8 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 4
z powodu likwidacji punktu sprzedaży, 2 z powodu braku opłaty raty za zezwolenie, 1
z powodu zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, 1 z powodu składu osobowego
wspólników spółki cywilnej, dokonano kontroli 5 punktów sprzedaży,
4) funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych – działał w wymiarze 12
godzin miesięcznie, korzystały z niego osoby uzależnione od alkoholu oraz członkowie ich
rodzin;
5) organizowano zajęcia i turnieje sportowe, jak, np. „V Gminny Turniej Piłki Nożnej”,
Nocny Turniej Piłki Nożnej, Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Amatorów, „Stop
Uzależnieniom”, III Mistrzostwa Gminy Rajgród w tenisie stołowym, itp. – celem tych
działań było wdrażanie mieszkańców do aktywnego wypoczynku poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia wolnego od używek i nałogów;
6) dofinansowano udział uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie
w zgrupowaniach sportowych w Szklarskiej Porębie – lekkoatletyka,
7) organizowano konkursy i zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, m.in.
program „Wolni i asertywni od uzależnień”, zajęcia z robotyki dla uczniów ZSP
w Rajgrodzie, zajęcia w ramach Dnia Dziecka;
8) finansowano udział dzieci i młodzieży w spektaklach i koncertach profilaktycznych,
pikniki związane z profilaktyką, turnieje sportowe, wydarzenia o charakterze rekreacyjnym
podczas których poruszano tematy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami
W roku 2019 Gmina realizowała zadania wynikające z ww. Programu, a w szczególności:
1) prowadzony był odłów bezdomnych zwierząt (bezpańskie psy) i ich utrzymywanie
w schronisku wraz z sterylizacją lub kastracją i poszukiwaniem nowych właścicieli –
zadanie realizowane przez Schronisko GREEN HOUSE w Krzeczkowie – koszt zadania
to 100.800,00 zł, w roku 2019 odłowiono 12 psów;
2) zapewniona była całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt – umowa z Gabinetem Weterynaryjnym Krzysztof Nowicki Grajewo;
3) wskazano gospodarstwo rolne celem zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich – nie
było potrzeby korzystania;
4) we współpracy ze Zawiązkiem Komunalnym Biebrza prowadzona była akcja kastracji
i sterylizacji psów, które mają swoich właścicieli. Akcja objęto 24 zwierzęta, łączna
wartość zadania 3.096,00 zł.
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XIII. Kultura
W roku 2019 funkcjonowały 2 gminne instytucje kultury:
1) Dom Kultury w Rajgrodzie
2) Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie z:
a) Filią w Bełdzie,
b) Punktem Wypożyczeń w Woźnejwsi.
Dom Kultury w Rajgrodzie - w roku 2019:
1) przez cały rok odbywały się zajęcia plastyczno–animacyjne dla najmłodszych, zajęcia
muzyczne, nauka gry na gitarze, zorganizowano wiele imprez, wieczorków tanecznych,
koncertów i spotkań,
2) przy Domu Kultury powstał Klub Nowoczesnej Pani Domu „Rajgrodzkie Babeczki”, który
to zrzesza Panie z Rajgrodu zajmujące się m.in. ogrodnictwem, kuchnią regionalną, itp.,
3) nawiązano współpracę z Mobilną Szkołą Tańca Paaro z Białegostoku. Z zajęć tanecznych
korzystało około 300 osób – 7 grup wiekowych dzieci oraz 3 grupy dorosłych. Zajęcia
odbywały się w Domu Kultury w Rajgrodzie oraz w świetlicach wiejskich w Rydzewie,
Bełdzie, Woźnejwsi i Pieńczykowie,
4) w czasie ferii zimowych zorganizowano m.in. zimowisko pod hasłem Bezpieczne ferie z
kulturą - zajęcia edukacyjne z przedstawicielami policji, straży pożarnej i sanepidu,
zorganizowano kulig, wyjazd od kina, papugarni, dyskotekę, zajęcia muzyczne, gry i
zabawy dla dzieci i młodzieży,
5) zorganizowano Walentynkowy Bal Karnawałowy, w którym uczestniczyły przede
wszystkim najmłodsze pokolenia,
6) współorganizacja II Zlotu Morsów w Rajgrodzie,
7) organizacja Dnia Babci i Dziadka z Domem Kultury, Dnia Kobiet oraz Dnia Wiosny,
8) zorganizowano wystawę fotografii ukraińskiej artystki Lubow Szlihta,
9) w ramach projektu Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse” realizowano
projekt „Rajgród okiem młodego fotografa" - odbyły się warsztaty fotograficzne, wyjazd
do Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, wyjazd do drukarni w Łomży. Młodzież
zaprojektowała kilkanaście wzorów widokówek, przedstawiających Gminę Rajgród, które
zostały wydrukowane i posłużyły jako materiał promocyjny,
10) udział w Targach Twórczości Ludowej w Osowcu,
11) organizacja Pikniku Rodzinnego z Domem Kultury oraz Gminnego Dnia Dziecka,
12) udział tancerzy z Domu Kultury w Wielkim Tanecznym Pucharze PAARO 2019 – nasi
tancerze wytańczyli dwa złote puchary,
13) organizacja Nocy Świętojańskiej – występy artystyczne, pływanie na łodziach, puszczenie
wianków na wody jeziora,
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14) w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2019
w Pensjonacie „RAJ” Hotel&SPA w Rajgrodzie odbył się współorganizowany przez Dom
Kultury koncert operowo – operetkowo-rozrywkowy „Summertime”,

15) w okresie wakacyjnym Dom Kultury prowadził Letnie Warsztaty, w ramach których dzieci
młodzież z naszej gminy w atrakcyjny sposób spędzały wolny czas – 2 turnusy,
16) pod koniec lipca w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur, w amfiteatrze w Rajgrodzie wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” (Polska) oraz N(N)Le
Choreographic Ansamble „Mtsvervali” Of The Adjarian A. R. (Gruzja) – Dom Kultury był
odpowiedzialny za organizację działań w Rajgrodzie,

17) współudział w organizacji dożynek diecezjalnych Diecezji Ełckiej połączonych
z uroczystością 500-lecia Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajgrodzie
oraz obchodami 75 rocznicy bitwy pod Grzędami,
18) organizacja Biesiady Wędkarskiej z Domem Kultury – zawody wędkarskie na wodach
Jeziora Rajgrodzkiego połączone z pokazem kulinarnym, grami, zabawami i konkursami,
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19) współorganizator 2 edycji rajgrodzkiego Biegu dla Niepodległej,
20) wspólnie z Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natur zorganizowano Warsztaty
Rękodzieła Nowoczesnego połączone z informacją o realizacji działań z Lokalnej Strategii
Rozwoju,
21) organizacja Mikołajek oraz Wigilii Samorządowej.

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie w roku 2019:
1) Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
a) Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie -13005 wol.,
b) Filia Biblioteczna w Bełdzie - 2795 wol.,
c) Filia Biblioteczna w Woźnejwsi -1113 wol.
Stan księgozbioru na koniec roku 2019 wyniósł – 16.913 wol. W 2019 r. zakupiono 360
książek, w tym 138 książek z dotacji Biblioteki Narodowej;
2) Biblioteka zaprenumerowanych miała 5 tytułów prasowych plus 1 tytuł otrzymywany
bezpłatnie (Rajgrodzkie Echa). Czasopisma dostępne były tylko w Bibliotece w
Rajgrodzie. Na miejscu udostępnionych było 750 egz. czasopism i 105 egz.
wypożyczonych na zewnątrz,
3) Liczbę wypożyczeń przedstawia poniższa tabela
Miejscowość
Liczba
użytkowników

Liczba
wypożyczeń

Liczba
odwiedzin

Rajgród

477

14433

6138

Bełda

160

2155

528

Woźnawieś

30

460

225

Razem

667

17048

6891

4) cały katalog biblioteczny dostępny jest on-line (program MAK+),
5) w Bibliotece w Rajgrodzie funkcjonuje kawiarenka internetowa dostępna dla osób
zainteresowanych. Również w pozostałych punktach osoby z zewnątrz mogą skorzystać
z komputerów posiadających dostęp do szerokopasmowego internetu (ogółem 14
spośród 18 komputerów). W roku 2019 kawiarenki internetowe odwiedziło 1965 osób;
6) funkcjonował kącik książki pn. „Szczęśliwi ludzie czytają książki i piją kawę”,
7) Biblioteka uzyskała III miejsce w wojewódzkim konkursie „Biblioteka miejscem
innowacji” z programem pn. „Zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem literatury
dziecięcej”,

8) zorganizowano

uroczystość z okazji 70-lecia powstania Biblioteki Publicznej
w Rajgrodzie, podczas której ok 100 zebranych osób miało możliwość zapoznać się
z ciekawostkami historycznymi związanymi nie tylko z funkcjonowaniem Biblioteki
ale również z publikacjami dotyczącymi Rajgrodu. Dopełnieniem jubileuszu było
spotkanie autorskie z Anną Cybulską, byłą dyrektorką Muzeum Henryka Sienkiewicza
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w Woli Okrzejskiej, która to przedstawiła fragmenty książki „Pamiętniki mojego życia.
Rzecz o Henryku Sienkiewiczu”

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie poza podstawową funkcją jaką jest udostępnienie
książek osobom zainteresowanym i promocja czytelnictwa podejmowała inne przedsięwzięcia
skierowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Odbyło się 70 imprez (pogadanki, przeglądy
książek, inscenizacje, wycieczki szkolne, Noc Bibliotek, zajęcia wieczorno-nocne, teatrzyki,
spotkanie autorskie, konkursy, warsztaty plastyczne, zajęcia w ramach projektu RÓWNAĆ
SZANSE oraz NA DOBRY POCZĄTEK), w których uczestniczyło 850 osób.

XIV. Działalność promocyjna:
W roku 2019 Gmina Rajgród podejmowała działania promocyjne, jak np.:
1) organizacja Dni Rajgrodu w lipcu 2019 r. – w ramach których odbyły się m.in.
Turniej Rajgrodzkiego Lata w Piłce Nożnej Uczniów Szkół Podstawowych Gminy
Rajgród, Nocny Turniej Piłki Nożnej, Dyskoteka pod gwiazdami, Turniej Siatkówki
Plażowej, Regaty o „Puchar Burmistrza Rajgrodu”, Słuchowisku Teatru Delikates pt.
„Z głową w chmurach”, V Sympozjum Regionalne „500-lecie Paraﬁi pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie”, występy artystyczne dzieci, młodzieży
i seniorów, koncerty muzyczne;

45

2) Diecezjalne Dziękczynienie za Plony w Rajgrodzie - w święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny diecezja ełcka dziękowała Bogu za plony. Gospodarzami Diecezjalnych
Dożynek była parafia pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie wraz z Ełcką Kurią Biskupią
oraz Gminą Rajgród. Dożynki Diecezji Ełckiej połączone były z uroczystością 500-lecia
Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie oraz obchodami 75. rocznicy bitwy 9. Pułku
Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. Dożynki miały również
oprawę artystyczną, został rozstrzygnięty konkurs na wieńce dożynkowe, na scenie
wystąpiły dzieci z Domu Kultury w Rajgrodzie z „Kolorowym Zawrotem Głowy”, Zespół
Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśniowa Ełckiego „Wisienki”, zespół Skansen Band oraz
InPuls;
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3) współorganizacja zawodów iSwimiRun Rajgród Mistrzostwa Podlasia i Mazur - były
to pierwsze zawody pływacko-biegowe zorganizowane w Rajgrodzie. Najwytrwalsi
i najodważniejsi zawodnicy płynęli na dystansie 5 km i na dodatek w najgłębszej części
naszego jeziora (głębokość ponad 50 m). Łącznie w imprezie wzięło udział 85
zawodników. W trakcie imprezy powstał film promujący zarówno to wydarzenie, jak
i Gminę Rajgród;

4) Majówka – w ramach której Gmina Rajgród wzięła udział w Biebrzańskich Targach
Twórczości i Sztuki Ludowej „100 pomysłów dla Biebrzy” w Osowcu, zorganizowała
Gminny Turniej Piłki Nożnej oraz akcję sprzątania nadbrzeża jeziora - „Jesteśmy dla
Rajgrodzkiego”;
5) współorganizacja IV Regat Samorządowych - blisko 20 żeglarzy na jachtach
kabinowych wzięło udział w IV Regatach Samorządowych o Puchar Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zawody odbyły się w ostatnią niedzielę września
w Yacht Club „Arcus” w Rajgrodzie
6) współorganizacja spotkań, festynów i pikników wiejskich w sołectwach – np. Biebrza,
Woźnawieś, Pieńczykowo, Kosówka;
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7) organizacja II Rajgrodzkiego Biegu Niepodległości – w którym wzięło udział około
100 osób. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki. Nowością w roku 2019 było
wyróżnienie przez Burmistrza Rajgrodu najmłodszego uczestnika biegu;

8) współorganizacja Orszaku Trzech Króli w Rajgrodzie - po raz kolejny Urząd Miejski
w Rajgrodzie pomógł parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie zorganizować
uroczystość. Na miejscu w Parku Miejskim można było podziwiać żywą szopkę
betlejemską. Występ artystyczny został przygotowany przez Dom Kultury w Rajgrodzie.
Przy dźwiękach kolęd i pastorałek wszyscy uczestnicy orszaku mogli poczęstować się
ciepłym posiłkiem, kawą herbatą oraz ciastem. Kolejny raz rozstrzygnięto konkurs na
najładniejsze przebranie;

9) udział Gminy Rajgród na Światowym Dniu Mleka - naszą gminę reprezentowały koła
gospodyń wiejskich z Wólki Piotrowskiej i Rydzewa. Pod namiotem promocyjnym gminy,
zainteresowani mogli kupić pyszne przysmaki oraz zostali obdarowani bezpłatnymi
materiałami promocyjnymi Gminy Rajgród;
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10) organizacja Trzeciego Zlotu Morsów Rajgród 2019 - na plaży przy Grze Zamkowej
zameldowała się dosyć liczna grupa miłośników lodowatych kąpieli. Tradycyjnie podczas
zlotu strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie wraz z druhami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z zakresu
ratownictwa wodnego na obszarach zalodzonych, połączone z zasadami udzielania
pierwszej pomocy osobom tonącym;

11) współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka - program imprezy obfitował w wiele
atrakcji. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się darmowe dmuchańce, nie
zabrakło również konkursów oraz animacji. Głównym organizatorem wydarzenia była
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury z siedzibą w Wojewodzinie;

12) współorganizacja 75. Rocznicy bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w
rejonie Osowe Grzędy - Obchody rozpoczęły się zbiórką uczestników przy Kościele pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie. Następnie odbył się przemarsz na
Górę Zamkową, gdzie odbyła się Msza Święta. Msza w tym roku miała wyjątkowy
charakter, gdyż właśnie tej niedzieli odbywały się Dożynki Diecezji Ełckiej połączone z
obchodami 500-lecia Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie. Po mszy uczestnicy
obchodów pojechali autobusami do Leśniczówki Grzędy, gdzie przy pomniku odbyły się
przemówienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa.
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XV. Inne zagadnienia realizowane w roku 2019:
1) w związku z klęską suszy Urząd Miejski w Rajgrodzie był zaangażowany w pracę
zespołów szacujących straty w rolnictwie, ogółem przyjęto 82 wnioski,
2) Urząd Miejski w Rajgrodzie przyjął 757 wniosków od rolników ubiegających się o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na rachunki bankowe rolników
przekazano z tego tytułu ogółem 952.084,86 zł (dotacja z budżetu państwa),
3) w okresie od 6 lipca do 4 sierpnia funkcjonowało przy Plaży Miejskiej w Rajgrodzie
miejsce wykorzystywane do kąpieli – zatrudnionych było 2 ratowników wodnych oraz
zakupione niezbędne wyposażenie – koszt funkcjonowania miejsca – 10.785,45 zł, z czego
7.815,42 zł to koszty związane z zatrudnieniem ratowników, pozostała kwot to wydatki
związane z wyposażeniem miejsca w wymagany przepisami prawa sprzęt, wyżywienie
ratowników oraz badania laboratoryjne wody,
4) na bieżąco były przyjmowane i realizowane wnioski przedsiębiorców w zakresie wpisu lub
aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
5) w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, na mocy porozumienia z Powiatem Grajewskim
świadczona była nieodpłatna pomoc prawna dla osób ustawowo uprawnionych. Dyżur
prawnika odbywał się w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 12:00,
6) również w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w każdy poniedziałek, od godziny 8:00 dyżur
dla rolników pełni pracownik Powiatowego Zespołu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Grajewie,
7) w roku 2019 w Gminie Rajgród rozpoczęła funkcjonowanie szkółka piłkarska pn.
„Akademia Małego Piłkarza” – z przeznaczeniem dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, zajęcia
odbywały się dwa razy w tygodniu w hali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rajgrodzie,
8) Gmina uczestniczyła w procesie organizacji i przeprowadzania wyborów powszechnych
– zgodnie ze swoimi kompetencjami – do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r, do
Sejmu RP i Senatu RP w październiku 2019 r. oraz w wyborach delegatów do Podlaskiej
Izby Rolniczej w lipcu ubiegłego roku.

Burmistrz Rajgrodu
/-/
Ireneusz Gliniecki
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