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Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2018

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie Gminy Sokółka za
rok 2018”. Opracowanie to jest kompleksowym i miarodajnym źródłem wiedzy o Sokółce oraz
zmianach zachodzących we wszystkich obszarach aktywności mieszkańców. Prezentuje on
i podsumowuje działalność Burmistrza Sokółki. Jest też użyteczną wskazówką w pracy, nauce
czy planowaniu przyszłych aktywności. Lektura raportu pozwala w maksymalnie
zobiektywizowany sposób przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie
zachodzą w różnych sferach życia Sokółki.
Raport został przygotowany na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych
wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i spółek gminnych. Swym zakresem
obejmuje przede wszystkim informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów
i strategii realizowanych przez Gminę Sokółka i jej jednostki organizacyjne w 2018 r., a także
informacje o sposobie wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Sokółce w 2018 r.
Zawarte w nim informacje posłużą radnym Rady Miejskiej w Sokółce
oraz mieszkańcom Sokółki do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu.
Z przyjemnością przekazuję Państwu Raport o stanie naszego miasta.
Zapraszam do lektury.

Burmistrz Sokółki
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I.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Miasto Sokółka posiadające 410-letnią historię położone jest na styku kultur Zachodu
i Wschodu. Usytuowanie na obszarze przygranicznym i historyczne losy sprawiły, że przez
wieki krzyżowały się tutaj wpływy różnych narodowości, obok Polaków: Białorusinów,
Żydów, Tatarów, Rosjan, Litwinów i Niemców. Przez miasto prowadzi dawna Wielka Droga
Królewska z Wilna do Krakowa. Sokółka leży w połowie drogi między Grodnem,
a Białymstokiem oraz Wilnem, a Warszawą.
Gmina Sokółka to urokliwy teren na obszarze Wzgórz Sokólskich, w północnej części
Niziny Podlaskiej, u źródeł rzeki Sokołdy. Od strony wschodniej graniczy z Białorusią,
od zachodniej – otacza ją Puszcza Knyszyńska. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa
drogowa i kolejowa Warszawa – Grodno i dalej w kierunku na Wilno, Rygę,
Sankt Petersburg, Mińsk, Moskwę. Miasto przecina droga krajowa nr 19, którą w kierunku
przejścia granicznego w Kuźnicy – oddalonego zaledwie 16 km od Sokółki – przemieszcza się
transport kołowy ze wszystkich państw Europy. Oprócz tego w Sokółce początek mają droga
wojewódzka nr 673 i droga wojewódzka nr 674. Obecnie Sokółka jest miastem powiatowym.

położenie
powiatu sokólskiego
w województwie podlaskim
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Gmina Sokółka obejmuje obszar o powierzchni 314 km2 (powierzchnia miasta
18,6 km2). Jednostkę administracyjną tworzy miasto oraz wsie zorganizowane w 55 sołectwach.
Sokółka sąsiaduje od północnego wschodu z Gminą Kuźnica, od południowego wschodu
z Gminą Szudziałowo, od południowego zachodu z Gminą Supraśl, od zachodu z Gminami
Janów i Czarna Białostocka, a od północy z Gminą Sidra.

położenie Gminy Sokółka
w powiecie sokólskim

Miasto jest siedzibą władz powiatu sokólskiego oraz instytucji rejonowych
i powiatowych obejmujących swoim zasięgiem 10 okolicznych gmin.
Według danych na koniec 2018 roku na obszarze gminy Sokółka zameldowanych
na pobyt stały było 25 317 osób, z czego 17 868 w mieście, a 7449 na terenie gminy. Obrazują
to poniższe tabele.
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STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI
MIASTO I GMINA
STAN NA DZIEŃ 2018-12-31

Mężczyzn

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

354
125
263
143
137
634
317
250
125
8434
0
1567
0
12349

Kobiet
342
114
213
126
129
647
366
247
116
0
7280
0
3388
12968

Ogółem
696
239
476
269
266
1281
683
497
241
8434
7280
1567
3388
25317

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI
MIASTO SOKÓŁKA
STAN NA DZIEŃ 2018-12-31
Mężczyzn

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65

236
90
172
100
102
430
211
163
81
5846

Kobiet
242
75
152
90
90
462
241
149
69
0

Ogółem
478
165
324
190
192
892
452
312
150
5846
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19-60
> 65
> 60
ogółem

0
1110
0
8541

5272
0
2485
9327

5272
1110
2485
17868

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI
GMINA SOKÓŁKA - OBSZAR WIEJSKI
STAN NA DZIEŃ 2018-12-31
Mężczyzn

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Kobiet

118
35
91
43
35
204
106
87
44
2588
0
457
0
3808

100
39
61
36
39
185
125
98
47
0
2008
0
903
3641

Ogółem
218
74
152
79
74
389
231
185
91
2588
2008
457
903
7449

STATYSTYKA LUDNOŚCI – PORÓWNANIE LAT 2014-2018

Rok

2014

Liczba ludności zameldowanej na
Liczba urodzeń
terenie gminy Sokółka
– mieszkańcy
stan na 31.12
Sokółki
Pobyt stały
Pobyt czasowy

26 262

372

224

Liczba zgonów
– mieszkańcy
Sokółki

233
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2015

26 026

358

239

298

2016

25 781

287

221

283

296
2017

25 586

276

277

2018

25 317

300

200

298

ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY
NA TERENIE MIASTA I GMINY SOKÓŁKA W 2018 ROKU

Liczba zameldowań na
pobyt stały

Liczba zameldowań na
pobyt stały spoza gminy

718

117

OGÓŁEM
ZAMELDOWANYCH:

Liczba urodzeń

200
1035
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WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO
NA TERENIE MIASTA I GMINY SOKÓŁKA W 2018 ROKU

Liczba wymeldowań z pobytu stałego

Liczba zgonów

987

298

OGÓŁEM
WYMELDOWANYCH:

1285

CUDZOZIEMCY
ZAMELDOWANI NA TERENIE MIASTA I GMINY SOKÓŁKA
STAN NA DZIEŃ 2018-12-31

Pobyt stały

Pobyt czasowy

138

55

Zameldowani są m.in. obywatele Białorusi, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Albanii,
Rosji, Pakistanu, Gruzji, Maroka, Filipin, Libanu, Francji i Włoch.
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II.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy Gminy ma za zadanie m.in. wykonywać uchwały
Rady Miejskiej.
W 2018 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr LXXIII/427/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku.
Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 r. Rada Miejska obradowała
na 2 sesjach zwyczajnych, 13 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 97 uchwał.
Rada Miejska podejmowała uchwały w różnych sprawach tj. zmiany budżetu gminy,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz wiele
innych uchwał głównie z zakresu oświaty i finansów.
Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Miasta zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazywał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda Podlaski, a w zakresie spraw
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast uchwały
stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
l.p. Numer i data podjęcia

w sprawie

sposób wykonania

1

LXVIII/401/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
ustalenia
trybu
19.01.2018 r.
udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych
szkół, przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy
Sokółka oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.

2

LXVIII/402/18 z dn.
19.01.2018 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Sokółka”

3

LXIX/403/18 z dn.
13.03.2018 r.

w trakcie realizacji,
wykorzystywana jest przy
składaniu wniosków.

w sprawie zmiany budżetu gminy uchwała zrealizowana
Sokółka na 2018 rok
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4

LXIX/404/18 z dn.
13.03.2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej uchwała zrealizowana
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2018-2024

5

LXIX/405/18 z dn.
13.03.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Podlaskiemu

6

LXIX/406/18 z dn.
13.03.2018 r.

7

LXIX/407/18 z dn.
13.03.2019

8

LXIX/408/18 z dn.
13.03.2018 r.

9

LXIX/409/18 z dn.
13.03.2018 r.

w sprawie zwiększenia wartości
początkowej środka trwałego
budynku Przedszkola Nr 3
w Sokółce o nakłady poniesione
przez Gminę Sokółka w związku
z przeprowadzoną modernizacją
budynku.

w sprawie zwiększenia wartości
początkowej środka trwałego
budynku Przedszkola Nr 5
w Sokółce o nakłady poniesione
przez Gminę Sokółka w związku
z przeprowadzoną przebudową
i rozbudową budynku - winda
przyścienna.

uchwała zrealizowana

uchwałą zrealizowana

uchwała zrealizowana

uchwała w trakcie
w sprawie zwolnienia Burmistrza realizacji
Sokółki z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości
przeznaczonej pod budownictwo
mieszkaniowe.

w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Sokółka w 2018 r.

uchwała zrealizowana
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10

11

12

LXIX/410/18 z dn.
13.05.2018 r.

LXIX/411/18 z dn.
13.03.2018 r.

LXIX/412/18 z dn.
13.03.2018 r.

13

LXIX/413/18 z dn.
13.03.2018 r.

14

LXX/414/18 z dn.
26.03.2018 r.

15

LXX/415/18 z dn.
26.03.2018 r.

16

LXXI/416/18 z dn.
17.04.2018 r.

w sprawie podziału gminy
Sokółka na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu

uchwała stosowana
jest przy wyborach
samorządowych.

w sprawie podziału gminy
uchwała stosowana jest
Sokółka na stałe obwody
przy wyborach.
głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
w sprawie przyjęcia Gminnego
Systemu Profilaktyki i Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną w Gminie
Sokółka na lata 2018-2020
w sprawie określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, w prowadzonych przez Gminę
Sokółka publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach
podstawowych
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Sokólskiemu

uchwała w trakcie
realizacji

uchwała zrealizowana

uchwała zrealizowana

uchwała zrealizowana
w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w formie darowizny na
cel publiczny nieruchomości
stanowiącej własność jednostki
samorządu terytorialnego
w sprawie aktualności Studium

uchwała przyjęta
i obowiązuje
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uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie miasta
i gminy Sokółka
17

LXXII/417/18 z dn.
22.05.2018 r.

18

LXXII/418/18 z dn.
22.05.2018 r.

19

LXXIII/419/18 z dn. w sprawie zmiany budżetu gminy uchwała zrealizowana
5.06.2018 r.
Sokółka na 2018 r.

20

LXXIII/420/8 z dn.
5.06.2018 r.

21

LXXIII/421/18 z dn.
w sprawie Wieloletniego
5.06.2018 r.
programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Sokółka na lata 2018-2022

22

LXXIII/422/18 z dn.
5.06.2018 r.
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Sokółka

23

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Sokółka na 2018 rok.

w sprawie określenia sezonu
kąpielowego na terenie gminy
Sokółka w roku 2018.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2018-2024.

LXXIII/423/18 z dn.
w sprawie zasięgnięcia opinii
5.06.2018 r.
jednostek pomocniczych Gminy
Sokółka.

uchwała zrealizowana

uchwała zrealizowana

uchwała zrealizowana

uchwała w trakcie
realizacji

uchwała w trakcie realizacji,
został wyłoniony
wykonawca, podpisano
umowę.
uchwała zrealizowana
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24

LXXIII/424/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
przystąpienia
Gminy
5.06.2018 r.
Sokółka do Stowarzyszenia
"Lokalna Organizacja Turystyczna
Wielki Gościniec Litewski".

25

LXXIII/425/18 z dn.
w sprawie nadania nazwy ulicy.
5.06.2018 r.

26

LXXIII/426/18 z dn.
uchwała formalna
w
sprawie
odwołania
Pani
Jadwigi
5.06.2018 r.
Bieniusiewicz ze składu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sokółce.

27

LXXIII/427/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
przyjęcia
planu
pracy
5.06.2018 r.
Rady Miejskiej w Sokółce na 2018
rok.

28

LXXIII/428/18 z dn.
w sprawie przyjęcia planu pracy
5.06.2018 r.
komisji stałych Rady Miejskiej
w Sokółce na 2018 rok.

uchwała zrealizowana

29

LXXIII/429/18 z dn.
w sprawie skargi na Dyrektora
5.06.2018 r.
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sokółce.

uchwała przesłana
skarżącemu

30

LXXIII/430/18 z dn.
w sprawie skargi na Burmistrza
5.06.2018 r.
Sokółki.

uchwała przesłana
skarżącemu

31

LXXIII/431/18 z dn.
w sprawie skargi na Dyrektora
5.06.2018 r.
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sokółce.

uchwała przesłana
skarżącemu

uchwała zrealizowana
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32

LXXIII/432/18 z dn.
w sprawie skargi na Dyrektora
5.06.2018 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sokółce.

33

LXXIII/433/18 z dn.
w sprawie wyrażenia woli
5.06.2018 r.
przystąpienia Gminy Sokółka do
Narodowego Programu
Mieszkaniowego "Mieszkanie
Plus".

uchwała w trakcie
realizacji

34

LXXIV/434/18 z dn.
w sprawie zatwierdzenia
22.06.2018 r.
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sokółka za 2017
rok.

uchwała zrealizowana

35

LXXIV/435/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
zatwierdzenia
22.06.2018 r.
sprawozdania finansowego Gminy
Sokółka za 2017 rok.

36

LXXIV/436/18 z dn.
w sprawie absolutorium z tytułu
22.06.2018 r.
wykonania budżetu Gminy
Sokółka za 2017 rok.

37

38

LXXIV/437/18 dn.
22.06.2018 r.

w sprawie przekazania do
zaopiniowania organowi
regulacyjnemu regulaminu
dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Sokółka.

uchwała przesłana
skarżącemu

uchwała zrealizowana

uchwała zrealizowana

LXXIV/438/18 z dn.
w sprawie uzgodnienia projektu
22.06.2018 r.
uchwała przyjęta i przesłana
uchwały Sejmiku Województwa
Wojewodzie Podlaskiemu
Podlaskiego zmieniającej uchwałę
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w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie".
39

LXXIV/439/18 z dn.
w sprawie przekazania do
22.06.2018 r.
uchwała przyjęta i przesłana
Wojewódzkiego Sądu
Wojewodzie Podlaskiemu
Administracyjnego w Białymstoku
skargi Wojewody Podlaskiego
wraz z odpowiedzią na skargę.

40

LXXIV/440/18 z dn.
w sprawie przekazania do
22.06.2018 r.
uchwała przyjęta i przesłana
Wojewódzkiego Sądu
Wojewodzie Podlaskiemu
Administracyjnego w Białymstoku
skargi Wojewody Podlaskiego
wraz z odpowiedzią na skargę.

41

LXXIV/441/18 z dn.
w sprawie skarg kasacyjnych do
22.06.2018 r.
Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.

uchwała przyjęta i przesłana
WSA w Białymstoku

42

LXXIV/442/18 z dn.
w sprawie wyrażenia zgody na
2.06.2018 r.
utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na
terenie Zalewu Sokólskiego.

uchwała zrealizowana

43

LXXIV/443/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
przyjęcia
planu
kontroli
22.06.2018 r.
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sokółce na rok 2018.

44

LXXIV/444/18 z dn.
w sprawie skargi [...] na
22.06.2018 r.
Burmistrza Sokółki.

uchwała przesłana
skarżącemu

45

LXXIV/445/18 z dn.
w sprawie skargi [...] na
22.06.2018 r.

uchwała przesłana
skarżącemu
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bezczynność organu.

46

LXXIV/446/18 z dn.
w sprawie skargi [...] na działania
22.06.2018 r.
Burmistrza Sokółki.

uchwała przesłana
skarżącemu

47

LXXV/447/18 z dn.
26.06.2018

uchwała zrealizowana

48

LXXV/448/18 z dn.
26.06.2018 r.

49

LXXVI/449/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
zmiany
budżetu
Gminy
3.07.2018 r.
Sokółka na 2018 rok.

50

LXXVII/450/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
zmiany
budżetu
gminy
31.07.2018 r.
Sokółka na 2018 rok.

51

LXXVII/451/18 z dn.
w sprawie zmiany Wieloletniej
31.07.2018 r.
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2018-2028.

uchwała zrealizowana

52

LXXVII/452/18 z dn.
w sprawie wyrażenia zgody na
31.07.2018 r.
utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na
terenie Zalewu Sokólskiego.

uchwała zrealizowana

53

LXXVIII/453/18 z dn.
w sprawie utworzenia odrębnego
28.08.2018 r.
obwodu głosowania.

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Sokółka na 2018 rok.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2018-2028.

uchwała zrealizowana

odrębny obwód
głosowania został
utworzony w SP ZOZ do
przeprowadzenia
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wyborów
samorządowych
54

LXXVIII/454/18 z dn.
uchwała w trakcie
o
podjęciu
prac
nad
utworzeniem
28.08.2018 r.
realizacji
parku kulturowego w Bohonikach.

55

LXXIX/455/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
zmiany
budżetu
gminy
4.09.2018 r.
Sokółka na 2018 rok.

56

LXXIX/456/18 z dn.
w sprawie zmiany Wieloletniej
4.09.2018 r.
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2018-2028.

uchwała zrealizowana

57

LXXIX/457/18 z dn.
w sprawie udzielenia pomocy
4.09.2018 r.
finansowej Powiatowi
Sokólskiemu.

uchwała zrealizowana

58

LXXIX/458/18 z dn. w sprawie ustalenia maksymalnej uchwała w trakcie
4.09.2018 r.
liczby zezwoleń na sprzedaż
realizacji
napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży oraz
w miejscu sprzedaży, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów
alkoholowych oraz odstępstw od
zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy
Sokółka.

59

LXXX/459/18 z dn.
9.10.2018 r.

60

LXXX/460/18 z dn.
9.10.2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy
Sokółka na 2018 rok

w sprawie zmiany uchwały

uchwała zrealizowana

uchwała zrealizowana
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w sprawie gromadzenia na
wydzielonym rachunku dochodów
przez jednostki budżetowe
prowadzące działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty

61

LXXXI/461/18 z dn.
uchwała zrealizowana
w
sprawie
zmiany
budżetu
gminy
16.10.2018 r.
Sokółka na 2018 rok.

62

LXXXI/462/18 z dn. w sprawie zmiany Wieloletniej
16.10.2018 r.
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2018-2028

63

LXXXII/463/18 z dn. w sprawie zmiany budżetu Gminy uchwała zrealizowana
14.11.2018 r.
Sokółka na 2018 rok

64

LXXXII/464/18 z dn. w sprawie przekazania do
14.11.2018 r.
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego skargi
Wojewody Podlaskiego wraz
z odpowiedzią na skargę

skarga Wojewody
Podlaskiego wraz
z odpowiedzią na skargę
została przekazana do
Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego
w Białymstoku

65

LXXXII/465/18 z dn. w sprawie przekazania do
14.11.2018 r.
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego skargi
Wojewody Podlaskiego wraz
z odpowiedzią na skargę

skarga Wojewody
Podlaskiego wraz
z odpowiedzią na skargę
została przekazana do
Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego
w Białymstoku

66

LXXXII/466/18 z dn. w sprawie Gminnego Programu
14.11.2018 r.
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
w 2019 r

uchwała w trakcie
realizacji w 2019 r.

67

LXXXII/467/18 z dn. w sprawie Programu Współpracy
14.11.2018 r.
z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2019

uchwała w trakcie
realizacji w 2019 r.

68

LXXXII/468/18 z dn. w sprawie zmiany Statutu Gminy

uchwała została

uchwała zrealizowana
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14.11.2018 r.

Sokółka

ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podlaskiego i stosowana
jest przy organizacji
pracy Rady Miejskiej

69

LXXXII/469/18 z dn. w sprawie zasad i trybu zgłaszania
14.11.2018 r.
projektów uchwał Rady Gminy
w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej

uchwała nie obowiązuje
w związku z powzięciem
uchwały Nr II/23/2018 z
14 grudnia 2018 r.

70

I/1/18 z dn. 21.11.2018 w sprawie wyboru
uchwała formalna
r.
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Sokółce

71

I/2/18 z dn. 21.11.2018 w sprawie wyboru
r.
Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Sokółce

uchwała formalna

72

I/3/18 z dn. 21.11.2018 w sprawie wyboru
r.
Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Sokółce

uchwała formalna

73

II/4/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie powołania Komisji
Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej
w Sokółce oraz ustalenie
przedmiotu działania Komisji

uchwała formalna

74

II/5/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie powołania Komisji
Infrastruktury, Ochrony
Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej
w Sokółce oraz ustalenie
przedmiotu działania Komisji

uchwała formalna

75

II/6/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie powołania Komisji
uchwała formalna
Oświaty, Kultury, Opieki
Zdrowotnej i Sportu Rady
Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie
przedmiotu działania Komisji

76

II/7/18 r. z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa Rady Miejskiej
w Sokółce oraz ustalenie
przedmiotu działania Komisji

uchwała formalna

77

II/8/18 z dn.

w sprawie powołania Komisji

uchwała formalna

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2018
19

14.12.2018 r.

Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sokółce

78

II/9/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Sokółce

uchwała formalna

79

II/10/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji
Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej
w Sokółce

uchwała formalna

80

II/11/18 z dn.
14.12.2018 r.

81

II/12/18 z dn.
14.12.2018 r.

82

II/13/18 z dn.
14.12.2018 r.

83

II/14/18 z dn.
14.12.2018 r.

84

II/15/18 z dn.
14.12.2018 r.

85

II/16/18 z dn.

w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji
Infrastruktury, Ochrony
Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej
w Sokółce
w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Opieki
Zdrowotnej i Sportu Rady
Miejskiej w Sokółce
w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa Rady Miejskiej
w Sokółce
w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sokółce
w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Sokółce

uchwała formalna

uchwała formalna

uchwała formalna

uchwała formalna

uchwała formalna

w sprawie zmiany budżetu Gminy uchwała zrealizowana
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14.12.2018 r.

Sokółka na 2018 rok

86

II/17/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2018-2028

uchwała zrealizowana

87

II/18/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2018

uchwała zrealizowana

88

II/19/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrzowi
Sokółki

uchwała formalna,
przekazana osobie
zainteresowanej

89

II/20/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości
uchwała realizowana na
i warunków udzielenia bonifikaty bieżąco
od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów stanowiących do 31
grudnia 2018 roku własność
Gminy Sokółka

90

II/21/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
uchwała realizowana na
określającej zasady nabywania,
bieżąco
zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich
wydzierżawienia lub
wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż trzy lata lub na czas
nieoznaczony

91

II/22/18 z dn.
14.12.2018 r.

w sprawie powierzenia
uchwała zrealizowana
Burmistrzowi Sokółki, realizacji
zadania polegającego na złożeniu
wniosku o dofinansowanie
w ramach konkursu
61/I/OA.3.4/2018/cz.2 - GEPARD
II. DOTACJA w ramach programu
priorytetowego GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2)
Strategia rozwoju
elektromobilności
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92

II/23/18 z dn.
14.12.2018 r.

93

III/24/18 z dn.
28.12.2018 r.

94

III/25/18 z dn.
28.12.2018 r.

95

III/26/18 z dn.
28.12.2018 r.

96

III/27/18 z dn.
28.12.2018 r.

97

III/28/18 z dn.
28.12.2018 r.

w sprawie zasad i trybu zgłaszania
projektów uchwał Rady Miejskiej
w Sokółce w ramach
obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

uchwała została
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

w sprawie zmiany budżetu Gminy uchwała zrealizowana
Sokółka na 2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2018-2028
w sprawie zmiany wykazu
wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego
2018
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sokółka na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2019-202

uchwała zrealizowana

uchwała w trakcie
realizacji

uchwała zrealizowana

uchwała zrealizowana
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III.

FINANSE GMINY

Wykonanie budżetu Gminy Sokółka w 2018 roku

Plan po zmianach

Wykonanie

[PLN]

[PLN]

Dochody

100 282 575,00

99 880 782,08

Wydatki

116 821 696,00

109 510 091,08

Deficyt

16 539 121,00

9 629 309,00

Struktura dochodów Gminy Sokółka w 2018 roku

Wykonanie
[PLN]
Dochody bieżące, w tym:

Udział
procentowy

99 406 769,72

99,53

Dochody z wpływów z PIT

16 724 576,00

16,75

Dochody z wpływów z CIT

736 738,95

0,74

Podatki i opłaty

25 084 071,08

25,11

Subwencja ogólna

22 991 891,00

23,02

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

32 539 303,40

32,58

1 330 189,29

1,33

474 012,36

0,47

Pozostałe
Dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM

99 880 782,08

100,00
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Dochody Gminy Sokółka w latach 2015 - 2018
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Struktura wydatków Gminy Sokółka w 2018 roku

Wykonanie
[PLN]

Udział
procentowy

Wydatki bieżące

89 122 033,35

81,38

Wydatki majątkowe, w tym:

20 388 057,73

18,62

17 282 857,82

15,57

3 105 199,91

2,84

Wydatki na własne inwestycje
Wydatki na obce inwestycje (pomoc
finansowa udzielona Powiatowi Sokólskiemu)
WYDATKI OGÓŁEM

109 510 091,08

100,00

Udział środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018
roku – 0,56 % wydatków ogółem
Wydatki ogółem [PLN]
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
[PLN]

109 510 091,08
608 470,33
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Wydatki Gminy Sokółka w latach 2015 – 2018
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Wydatki na własne inwestycje Gminy Sokółka w latach 2015 – 2018
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IV.

PROGRAMY, POLITYKI I STRATEGIE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOKÓŁKA NA LATA
2016 - 2020

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokółka na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą
Nr XXXIII/216/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
„Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sokółka na lata 2016-2020”.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokółka na lata 2016-2020 (Plan Rozwoju) został
opracowany na cały obszar administracyjny gminy i obejmuje miasto Sokółka oraz tereny
wiejskie. Tematycznie dotyczy on wszystkich sfer życia społeczno-gospodarczego,
w szczególności realizacji inwestycji związanych z poprawą infrastruktury technicznej
i społecznej wpływającej na zrównoważony rozwój gminy.
Zostały w nim:
• wskazane kierunki rozwoju gminy,
• zidentyfikowane problemy mające negatywny wpływ na rozwój gminy i życie
mieszkańców,
• określone zadania, które należy zrealizować, aby te problemy rozwiązać.
Z uwagi na koszty realizacji tych zadań oraz ograniczone możliwości finansowe Gminy
Sokółka, została ułożona lista realizacyjna zadań wg kryterium ważności wynikającego
z wagi problemu dla rozwoju gminy i mieszkańców oraz uwzględniająca okres ich realizacji.
Zadania te obejmują:
• ochronę środowiska:
✓ gospodarkę wodno-ściekową (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej),
✓ gospodarkę odpadami,
✓ gospodarkę niskoemisyjną, w tym instalacje OZE,
• poprawę układu komunikacyjnego gminy (przebudowa dróg gminnych miejskich
i zamiejskich) w ramach integracji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi
i krajowymi,
• stymulację rozwoju gospodarczego i
społecznego gminy (uzbrajanie
i zagospodarowanie terenów),
• sferę społeczną (oświatę, kulturę, sport i turystykę, budownictwo komunalne).
Plan Rozwoju został sporządzony w oparciu o dane statystyczne, dane z Urzędu Miejskiego
w Sokółce oraz dane ze sprawozdań jednostek gminnych.
Strategia rozwoju lokalnego jako instrument zarządzania jest określeniem sposobu
postępowania i wyrazem wspólnego dążenia do zaspokojenia potrzeb oraz aspiracji
społecznych.
Plan Rozwoju obejmuje działania inwestycyjne na terenie gminy Sokółka przewidziane
do realizacji w latach 2016-2020.
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Główne cele strategiczne Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego opisuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy oraz
wskazuje obszary, które należy wspierać aby rozwiązać problemy utrudniające równomierny
i zrównoważony rozwój gminy.
Dotyczą one:
• gospodarki wodno-ściekowej,
• gospodarki odpadami,
• układu komunikacyjnego gminy,
• aktywizacji gospodarczej gminy,
• poprawy infrastruktury społecznej, w tym oświatowej, sportowej i turystycznej oraz
kulturalnej.
Z uwagi na znaczne nakłady finansowe, jakie należy ponieść oraz ograniczone możliwości
gminy, realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie. W ramach każdego zadania zostały
przygotowane lub są w trakcie opracowania konkretne projekty inwestycyjne (dokumentacja).
W oparciu o zebrane propozycje projektów oraz konsultacje wewnętrzne, stworzono listę
projektów inwestycyjnych według hierarchii ważności wynikającej z wagi danego problemu
dla społeczności z podziałem na okresy realizacji.
W ramach Planu Rozwoju Lokalnego były realizowane i wdrażane następujące cele
strategiczne związane z rozwojem Gminy Sokółka i przypisane im działania - programy
gospodarcze:
Lp.

Nazwa celu strategicznego

1.
Cel strategiczny A
AKTYWIZACJA
GOSPODARCZA OBSZARU
DLA TWORZENIA
NOWYCH MIEJSC PRACY
ORAZ WZROSTU
DOCHODÓW
MIESZKAŃCÓW
I BUDŻETU GMINY.

Nazwa Strategicznego Programu Gospodarczego
realizującego cel strategiczny
A.1.Kumulacja zasobów pod kątem zabezpieczenia
kompletności oferty inwestycyjnej Gminy
A.2.Pozyskanie inwestorów zewnętrznych
A.3.Pro – inwestycyjna polityka Gminy
A.4.Polityka przestrzenna sprzyjająca lokalizacji
działalności gospodarczej
A.5.Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą
A.6.Rozwój terminali przeładunkowych
A.7.Zagospodarowanie obiektów nieużytkowanych na
terenie Gminy
A.8.Kreowanie postaw przedsiębiorczych
A.9.Rozwój samorządu gospodarczego
A.10.Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej
A.11.Rozwój sieci instytucji obsługi rolnictwa
A.12.Tworzenie grup producenckich
A.13.Rozwój agroturystyki
A.14.Rozwój gospodarstw ekologicznych
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A.15.Rozwój produkcji mleczarskiej
A.16.Racjonalna gospodarka leśna
A.17.Racjonalna eksploatacja złóż surowców
mineralnych

2.

B.1.Wyznaczenie i urządzenie szlaków turystycznych
pieszych i rowerowych oraz pól biwakowych
B.2.Poszerzenie kalendarza imprez kulturalnych
i sportowych
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI
B.3.Rozwój bazy noclegowej oraz żywieniowoDO INSTYTUCJI
gastronomicznej
INFRASTRUKTURY
B.4.Rozwój współpracy zagranicznej
SPOŁECZNEJ ORAZ
B.5.Rozwój infrastruktury instytucji kultury
TWORZENIE WARUNKÓW
B.6.Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
DLA WSZECHSTRONNEGO
B.7.Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych
ROZWOJU OSOBISTEGO
B.8.Ochrona dziedzictwa kulturowego
MIESZKAŃCÓW
B.9. Rozwój form kształcenia mieszkańców
B.10. Rozwój kapitału ludzkiego
B.11.Zagospodarowanie terenu nad zalewem w Sokółce
B.12.Modernizacja stadionu - infrastruktura
lekkoatletyczna
B.13.Rozwój sektora pozarządowego
B.14.Wsparcie samoorganizowania się młodzieży
B.15. Kształtowanie i ochrona lokalnego układu
przyrodniczego i krajobrazowego
B.16.Rozwój systemów prawnie chronionych
B.17.Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej
B.18.Wysoki poziom wychowania przedszkolnego i
nauki szkolnej
B.19.Budowa budynku biblioteki publicznej
Cel strategiczny B

3.
Cel strategiczny C

POPRAWA WARUNKÓW
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
I FUNKCJONOWANIA
PRZEDSIĘBIORSTW
POPRZEZ ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY

C.1. Budowa obwodnicy Miasta
C.2.Modernizacja dróg, na których Gmina nie jest
zarządcą
C.3.Modernizacja dróg miejskich
C.4.Modernizacja dróg gminnych pozamiejskich
C.5.Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi na
ul. Kryńskiej i ul. Białostockiej
C.6.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w mieście
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TECHNICZNEJ

4.

C.7.Budowa kanalizacji sanitarnej w zabudowie zwartej
na obszarach wiejskich
C.8.Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków
C.9.Budowa wodociągów na terenach wiejskich
C.10.Gminny system gospodarki odpadami
C.11.Modernizacja sieci energetycznych
C.12.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy
C.13.Gazyfikacja Gminy
C.14.Rozwój budownictwa komunalnego
C.15.Likwidowanie barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych
C.16.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
i przyrodniczych
C.17.Odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
C.18.Budowa targowiska
C.19.Modernizacja infrastruktury dworcowej
C.20.Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
(OZE)

Cel strategiczny D

D.1.Pozyskanie funduszy pomocowych
D.2.Wieloletni Program Inwestycyjny
SPRAWNE ZARZĄDZANIE D.3.Budżet zadaniowy
GMINĄ DLA ZAPEWNIENIA D.4.Wdrożenie metod zarządzania jakością
WYSOKIEJ JAKOŚCI
D.5.Racjonalizacja siatki szkół i przedszkoli
USŁUG KOMUNALNYCH
D.6.Zintegrowane systemy wodociągowe
D.7.Estetyzacja Miasta
D.8.Opieka, konserwacja i utrzymanie pomników
przyrody i zabytków.
D.9.Wzmocnienie sił porządkowych
D.10.Polityka promocyjna Gminy

Nadrzędnym celem wszystkich działań władz samorządowych Gminy Sokółka
jest zrównoważony rozwój gminy z poszanowaniem otaczającego go środowiska
i z zachowaniem panującego krajobrazu. Tylko taki rozwój przyniesie poprawę warunków
życia jej mieszkańców. Musi być przy tym zachowana spójność gospodarcza i komunikacyjna
gminy z regionem. Taki rozwój może być osiągnięty przy właściwym zagospodarowaniu
przestrzennym oraz odpowiednim poziomie infrastruktury technicznej i społecznej. Gmina
musi być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i odpoczynku, aby ludzie chcieli
w niej mieszkać, pracować i inwestować. Tylko takie podejście może odwrócić niekorzystne
trendy demograficzne, jakimi są zmniejszanie się ilości mieszkańców i zjawisko „starzenia się
gminy”.
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Podstawowymi celami realizacji planu na terenie Gminy Sokółka są:
•
•
•
•

zwiększenie poziomu inwestycji,
tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej,
wzrost mobilności zawodowej mieszkańców,
poprawa warunków życia mieszkańców.

Osiągnięcie celów podstawowych jest możliwe tylko przez realizację celów cząstkowych:
•
•
•
•
•
•

zwiększenie dostępności komunikacyjnej do wszystkich terenów gminy przez poprawę
jakości dróg gminnych,
zwiększenie stopnia zwodociągowania i skanalizowania gminy,
wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami połączonej z systemem
selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła”,
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów przez rozbudowę uzbrojenia
technicznego,
poprawę podstawowej infrastruktury społecznej,
poprawa infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.

Cele te są realizowane poprzez konkretne projekty inwestycyjne. Realizacja projektów
przyczynia się do realizacji celów cząstkowych. Pożądane wskaźniki, które są monitorowane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wzrost długości dróg o utwardzonej nawierzchni,
wzrost długości dróg oświetlonych,
zwiększenie stopnia skanalizowania,
zwiększenie stopnia zwodociągowania,
liczba gospodarstw domowych objęta zbiórką odpadów,
powierzchnia terenów inwestycyjnych,
powierzchnia obszarów zrewitalizowanych,
liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej,
liczba osób potrzebujących objętych opieką,
wzrost ilości szlaków turystycznych rowerowych i pieszych,
liczba zmodernizowanych obiektów z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego,
liczba zmodernizowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych,
liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych,
zwiększenie liczby parkingów i miejsc parkingowych,
zwiększenie liczby turystów odwiedzających gminę.

Naszym celem jest osiągnięcie przez te wskaźniki jak największej wartości,
w przypadku dróg, wodociągów i kanalizacji - 100%. Jednak to wymaga czasu i środków
finansowych. Rosną one wraz z postępem w realizacji projektów w okresie programowania
w latach 2014-2020. W miarę potrzeby okres ten będzie przedłużany. Bardzo ważnymi
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wskaźnikami informującymi o realizacji wszystkich celów są wskaźniki odnoszące się do
rozwoju gminy i wzrostu gospodarczego.
Są one następujące:
• wzrost ilości pozwoleń na budowę,
• wzrost ilości podmiotów działających na terenie gminy,
• wzrost ilości miejsc noclegowych,
• wzrost zatrudnienia poza rolnictwem,
• zmniejszenie wskaźnika bezrobocia,
• wzrost dochodów mieszkańców,
• liczba mieszkańców gminy.
Wskaźniki te powinny jak najszybciej rosnąć. Nie dotyczy to wskaźnika bezrobocia, który
powinien być jak najniższy.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokółka na lata 2016 - 2020 został zatwierdzony i przyjęty
do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce i przekazany do realizacji Burmistrzowi
Sokółki. Jego wdrażaniem zajmują się pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz
gminnych jednostek organizacyjnych, którzy realizują projekty inwestycyjne określone
w programie.
Realizacja inwestycji przebiega z poszanowaniem środowiska naturalnego i zgodnie
z przepisami w tym zakresie oraz stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pracownicy zajmują się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaplanowaniem budżetu projektów,
przygotowaniem dokumentacji technicznej projektów,
uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych dokumentów,
załączników i pozwoleń,
obsługą finansową projektów,
monitorowaniem realizacji projektów,
promocją projektów,
składaniem sprawozdań z realizacji projektów,
rzeczowym i finansowym rozliczeniem projektów,
monitorowaniem uzyskanych wskaźników.

Zadania w ramach poszczególnych celów strategicznych, realizowane
w 2018 roku:
Cel strategiczny A
AKTYWIZACJA GOSPODARCZA OBSZARU DLA TWORZENIA NOWYCH MIEJSC
PRACY ORAZ WZROSTU DOCHODÓW MIESZKAŃCÓW I BUDŻETU GMINY.
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• Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:
✓ Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne
w Sokółce.
✓ Klub Integracji Społecznej w Sokółce.
✓ Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” w Sokółce.
• Przygotowanie dokumentacji technicznej/projektowej:
✓ Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku dworca PKP w Sokółce.
✓ Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Szkoły Podstawowej
w Malawiczach Dolnych.
✓ Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.
Cel strategiczny B
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO INSTYTUCJI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW DLA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU
OSOBISTEGO MIESZKAŃCÓW
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zrealizowane inwestycje, inwestycje WPF i działania:
Doposażenie wiejskich placów zabaw.
Modernizacja Przedszkola nr 2 w Sokółce.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych.
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie.
Wykonanie elewacji części budynku gminnego w m. Drahle (Klub Wiejski).
Wykonanie elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance,
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance. Opracowano
dokumentację projektową. Złożony wniosek do RPOWP.
Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i 2 w Sokółce - aktualizacja dokumentacji.
Złożony wniosek do RPOWP.
Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.
Poszerzenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, poprzez działalność OSiR,
SOK, Biblioteki Publicznej w Sokółce, np. „Półkolonie w Mieście”, „Dni Sokółki”.
Budowa wiaty rekreacyjnej w Nomikach.
Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Sokolany.
Budowa placu zabaw w miejscowości Straż.
Budowa placu zabaw w miejscowości Szyszki.
Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchłowce.
Budowa siłowni napowietrznej w Igryłach.
Budowa placu zabaw w miejscowości Orłowicze.
Budowa siłowni napowietrznej w Zaśpiczach i zagospodarowanie terenów zielonych.
Tablice upamiętniające historię Sokółki oraz osoby z nią związane „Ludzie Ziemi
Sokólskiej”.
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• Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:
✓ Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania
sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego
i infrastrukturą towarzyszącą.
✓ Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce.
✓ Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji
dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno.
✓ Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy
Sokółka.
✓ Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na
terenie gminy Sokółka.
Cel strategiczny C
POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I FUNKCJONOWANIA
PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zrealizowane inwestycje, inwestycje WPF i działania:
Budowa ul. Stanisława Skarżyńskiego.
Budowa drenażu przy bloku komunalnym i bloku socjalnym ul. Majowa w Sokółce.
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego,
ul. Mieszka I i ul. Łokietka w Sokółce.
Budowa ul. Nałkowskiej.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy
dz. nr geod. 4280, 4278.
Budowa drogi we wsi Bogusze przy zlewni mleka.
Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce.
Wykonanie nawierzchni na działce nr geod. 1394 w Sokółce.
Wykonanie prac w pasie drogowym ul. Osiedle Zielone w Sokółce polegających
na przebudowie kabla energetycznego niskiego napięcia.
Przebudowa ul. Osiedle Zielone etap I.
Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Białostockiej w Sokółce.
Budowa drogi ul. Reymonta w Sokółce.
Budowa bloku komunalnego i bloku socjalnego w Sokółce przy ul. Majowej wraz
z wewnętrznymi instalacjami.
Wykonanie nawierzchni drogowej na działce nr 161/4.
Budowa wodociągu do wsi Hałe – opracowanie dokumentacji.
Budowa oświetlenia od ul. Jana Pawła II w Sokółce do Kamionki Nowej – opracowanie
dokumentacji.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Miłej, ul. Pogodnej i ul. Upalnej.
Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce – I etap.
Budowa sieci cieplnej w ul. Gęsiej i ul. 11 Listopada w Sokółce – opracowanie
dokumentacji.
Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego – I etap.
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•

Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:
✓ Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta Sokółka”.

• Opracowanie dokumentacji technicznej/projektowej:
✓ Dokumentacja projektowa budowy ul. Modrzewiowej w Sokółce.
✓ Dokumentacja projektowa budowy wodociągu do wsi Hałe.
✓ Dokumentacja projektowa budowy ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena, ul. M. Grechuty
w Sokółce.
✓ Dokumentacja projektowa budowy ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce.
✓ Uproszczone dokumentacje projektowe budowy placów zabaw na terenie gminy
Sokółka. Opracowano dokumentację projektową:
✓ Budowy placu zabaw w miejscowości Straż. Lokalizacja na części działki
nr geod. 546 obręb Straż,
✓ Budowy placu zabaw w miejscowości Szyszki. Lokalizacja na części działki
nr geod. 899/3 obręb Orłowicze,
✓ Budowy placu zabaw miejscowości Wierzchłowce. Lokalizacja na części działki
nr geod. 295/1 obręb Geniusze,
✓ Budowy siłowni napowietrznej w miejscowości Bogusze. Lokalizacja działka nr geod.
467 obręb Bogusze,
✓ Budowy placu zabaw i boiska w miejscowości Sokolany. Lokalizacja działka 236/2
i 237/2 obręb Sokolany,
✓ Budowy siłowni napowietrznej w miejscowości Igryły. Lokalizacja działka 60/2 obręb
Igryły,
✓ Budowy placu zabaw w miejscowości Orłowicze. Lokalizacja działka nr geod. 533
obręb Orłowicze,
✓ Budowy siłowni napowietrznej w miejscowości Zaśpicze. Lokalizacja działka 27/2
obręb Zaśpicze,
✓ Budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nomiki. Lokalizacja na części działki
nr geod. 57 obręb Nomiki.
✓ Dokumentacja projektowa budowy sieci cieplnej w ul. Gęsiej i ul. 11 Listopada
w Sokółce.
✓ Dokumentacja projektowa przebudowy dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą
techniczną na Osiedlu Buchwałowo.
✓ Dokumentacja projektowa budowy drogi w miejscowości Polanki.
✓ Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka.
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SOKÓŁKA

Gmina Sokółka opracowała Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka
(zwany dalej LPR) na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020”. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Sokółka został przyjęty Uchwałą nr LXVIII/402/18 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2018r.
Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 271/3836/2018 z dnia 13 lutego 2018r.
wyraził pozytywna opinię w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Sokółka z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020.
Diagnoza w LPR została opracowana na podstawie danych ilościowych udostępnionych
m.in. przez Urząd Miejski w Sokółce, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Straż Miejską, Sąd Rejonowy.
Wartości nominalne pozyskanych informacji przeliczano na 100 mieszkańców w celu
uzyskania porównywalnych wskaźników, które mogły być analizowane między
poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Diagnoza powstała przy czynnym udziale
społeczności lokalnej. Zebrane materiały oraz dane zastane zostały przedstawione w podziale
na ulice na terenie miasta oraz 55 sołectw. Ze względu na dostępność danych, w
poszczególnych sferach zostały uwzględnione następujące wskaźniki:
Sfera społeczna:
• udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle populacji,
• liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym danej
jednostki,
• liczba bezrobotnych bez kwalifikacji w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym danej jednostki,
• liczba osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej w przeliczeniu na
100 mieszkańców danej jednostki,
• liczba odnotowanych przez Straż Miejską wykroczeń w przeliczeniu na
100 mieszkańców danej jednostki,
• liczba utworzonych Niebieskich Kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej
jednostki,
• liczba rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską przez kuratora w przeliczeniu
na 100 mieszkańców danej jednostki,
• liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki,
• liczba dzieci nieotrzymujących promocji w szkołach podstawowych na
100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym danej jednostki.
Sfera gospodarcza:
• liczba prowadzonych działalności gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
danej jednostki,
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•

liczba wykreślonych i zawieszonych działalności gospodarczych w przeliczeniu
na 100 mieszkańców danej jednostki.
Pozostałe sfery:
• liczba budynków mieszkalnych wymagających remontu w ogólnej liczbie budynków
w danej jednostce,
• liczba przyłączy wodociągowych w ogólnej liczbie budynków w danej jednostce,
• liczba przyłączy kanalizacyjnych w ogólnej liczbie budynków w danej jednostce,
długość dróg do remontu w stosunku do całkowitej długości dróg w danej jednostce.
W obszarze zdegradowanym mieszka 11 393 osób, co stanowi 45,9% populacji Miasta
i Gminy Sokółka. Jego powierzchnia wynosi 16 341,19 ha, czyli 52,12% całkowitej
powierzchni Miasta i Gminy. Obszar zdegradowany obejmuje zbyt dużą powierzchnię oraz
zbyt dużą liczbę mieszkańców, co uniemożliwia wpisanie go w całości jako obszaru
rewitalizacji.
Wyznaczony w drodze procesu diagnostycznego obszar rewitalizacji
jest zamieszkiwany przez 6 600 osób, co stanowi 26,6% populacji mieszkańców Miasta
i Gminy. Powierzchnia obszaru wynosi 309,35 ha, co stanowi 0,99% powierzchni Miasta
i Gminy.
Obszar rewitalizacji ze względu na jego charakterystykę oraz brak wspólnych granic
został podzielony na cztery podobszary rewitalizacji:
• Podobszar I – ulice: 1-go Maja, Barlickiego, Białostocka, Dąbrowskiego, Krótka,
Kwiatowa, Lelewela, Osiedle Centrum, Pl. Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pocztowa,
Ściegiennego, Warszawska, Wasilkowska.
• Podobszar II – ulice: Głowackiego, Mariańska, Osiedle Buchwałowo, Sawickiego.
• Podobszar III – ulice: Kryńska, Majowa, Nowa, Osiedle Zielone, Roski Małe, Wodna,
Zimowa.
• Podobszar IV – sołectwo Stara Kamionka.
Wizja obszaru rewitalizacji po wdrażaniu działań wynikających z Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Sokółka brzmi następująco:
obszar rewitalizacji jest terenem
funkcjonalnym i przyjaznym dla użytkowników. Infrastruktura odpowiada potrzebom
wszystkich grup społecznych, czyniąc przestrzeń atrakcyjną zarówno dla mieszkańców
jak i inwestorów. Społeczność lokalną obszaru tworzą aktywne, przedsiębiorcze
i zintegrowane ze sobą jednostki. Mieszkańcy chętnie podejmują oddolne działania na rzecz
najbliższego otoczenia i przestrzeni wspólnych.
Celem nadrzędnym jest minimalizacja występowania na obszarze rewitalizacji zjawisk
kryzysowych zaobserwowanych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.
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Podobszary
rewitalizacji

Obszary
oddziaływania

OBSZAR MIEJSKI

OBSZAR WIEJSKI

(Podobszary I, II, III)

(Podobszar IV)

Sfera społeczna
i gospodarcza

Sfera
Sfera
przestrzennofunkcjonalna
społeczna
i
techniczna
oraz
i gospodarcza
środowiskowa

Aktywizacja
społeczna
Cele
strategiczne

Kierunki
działań

i zawodowa oraz
integracja
mieszkańców

Poprawa stanu
infrastruktury

Aktywizacja
i integracja
mieszkańców

Sfera
przestrzennofunkcjonalna
i techniczna
Poprawa
funkcjonalności
i dostępności
przestrzeni
publicznej

Aktywizacja
Aktywizacja
społeczna za
Poprawa jakości
społeczna za
pomocą
życia
pomocą animacji
animacji
mieszkańców
czasu wolnego
czasu
Modernizacja infrastruktury
poprzez
wolnego
społecznej, mieszkalnej
dostosowanie do
i około drogowej
Minimalizacja
ich potrzeb
Wzrost
występowania
istniejącej
przedsiębiorczości
zjawiska
infrastruktury
mieszkańców
wykluczenia
społecznego
Minimalizacja
występowania
zjawiska
wykluczenia
społecznego

Utworzenie i modernizacja
miejsc spotkań
mieszkańców

Aktywizacja
zawodowa
mieszkańców

Utworzenie
infrastruktury
służącej
aktywizacji
mieszkańców

Rewitalizacja zaplanowana została w oparciu o kierunki interwencji określone
na podstawie analizy danych zastanych, konsultacji społecznych oraz diagnozy potrzeb
i problemów rewitalizacyjnych na terenie gminy Sokółka. Kierunki te odpowiadają
na zidentyfikowane zjawiska kryzysowe, realizując cele strategiczne Programu Rewitalizacji.
W 2018 r. Gmina Sokółka rozpoczęła realizację projektów, na które otrzymała
dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020:
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•

„Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne
w Sokółce” - projekt nr 5 na liście A w LPR Gminy Sokółka

Projekt realizowany w latach 2018-2019
Wartość projektu: 3 111 969,97 zł
Pozyskane środki z EFRR: 2 489 575,96 zł
Wkład własny Gminy Sokółka: 182 200,00 zł
• „Klub Integracji Społecznej w Sokółce”
Projekt realizowany w latach 2019 - 2021
Wartość projektu: 1 194 461,52 zł
Pozyskane środki: 1 012 261,52 zł
Wkład własny Gminy Sokółka: 182 200,00 zł.

• Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” w Sokółce
Gmina Sokółka oraz Stowarzyszenie „ODNOWA” podjęły się uruchomienia spółdzielni
socjalnej mając na celu w szczególności dobro ogółu mieszkańców Gminy Sokółka. Głównym
celem działalności spółdzielni socjalnej jest świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców
Gminy Sokółka.
Na podstawie Uchwały nr XXVI/176/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26.02.2016 roku
w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej „Ostoja” w Sokółce oraz Uchwały nr 8/2015
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ODNOWA” z dnia 02.10.2015 roku została
utworzona spółdzielnia socjalna osób prawnych. W dniu 25.04.2018 roku Spółdzielnia Socjalna
„Ostoja” w Sokółce została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Na rozpoczęcie działalności Spółdzielnia socjalna „Ostoja” w Sokółce pozyskała
dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych z Centrum Aktywności Społecznej
„PRYZMAT” w Suwałkach w ramach projektu: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii
Społecznej”.
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•

„Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania
sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego
i infrastrukturą towarzyszącą” - projekt nr 15 z listy A w LPR Gminy Sokółka

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019
Wartość projektu: 4 404 446,14 zł
Pozyskane środki z EFRR: 3 523 556,90 zł

• „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” - projekt nr 14 w LPR
Gminy Sokółka

fot. Wojciech Oksztol / Wrota Podlasia
Projekt realizowany w latach 2018-2019
Wartość projektu: 701 928,16 zł
Pozyskane środki z EFRR: 299 933,90 zł
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•

„Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji
dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” - projekt
nr 3 z listy B w LPR Gminy Sokółka pt. „Modernizacja zabytkowej kamienicy przy
ulicy Piłsudskiego 1 w Sokółce”

Projekt realizowany w latach 2019-2021
Wartość całkowita projektu: 2 139 254,66 euro
Pozyskane środki z EFRR: 1 925 329,19 euro
Wartość projektu w Sokółce: 907 871,30 euro
Dofinansowanie przyznane Gminie Sokółka 817 084,17 euro
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•

„Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie
gminy Sokółka” - projekt nr 2 na liście A w LPR Gminy Sokółka pt. „Zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Projekt realizowany w latach 2018-2019
Wartość projektu : 708 968,80 zł
Pozyskane środki: 671 542,72 zł
•

„Półkolonie w Mieście”. Projekt nr 11 z listy A w LPR Gminy Sokółka pt. Półkolonie
dla dzieci „Wakacje w Mieście” oraz Półkolonie dla dzieci „Ferie w Mieście”.
W ramach letniego wypoczynku dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Sokółka, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sokółce prowadził zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie województwa
podlaskiego. W projekcie w terminie 9 lipca - 24 sierpnia 2018r. wzięło udział łącznie 180 osób
z roczników 2005-2011.
Osiągnięte rezultaty:
• zorganizowanie czterech turnusów letniego wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci
z Gminy Sokółka;
• zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego w okresie wakacyjnym dla 180 dzieci
z Gminy Sokółka;
• zaszczepienie w beneficjentach projektu wartościowych postaw społecznych jak
tolerancja, odpowiedzialność, sumienność i szacunek do drugiego człowieka;
• wzmocnienie oraz nawiązanie relacji z rówieśnikami, stworzenie nowych grup
koleżeńskich;
• zapoznanie uczestników projektu z miejscami, które ukazują piękno naszego regionu.
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V.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Zgodnie z zapisami ustawy, gospodarka
komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze
świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Zasób nieruchomości gminnych
Stan gruntów stanowiących mienie Gminy Sokółka i ich zagospodarowania na dzień 31 grudnia
2018 roku
L.p.
Stan mienia komunalnego
Ilość
[ha]
1.
Grunty komunalne
a)
- pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy
809,3555
b)
- pozostające w zarządzie jednostek komunalnych
53,2769
c)
- dzierżawione, najmowane
53,8126
d)
- będące w użytkowaniu wieczystym
64,6476
e)
- użyczone
10,3151
Łącznie
991,4077
W stosunku do roku 2017 powierzchnia gruntów Gminy Sokółka uległa zwiększeniu
o 2,7205 ha.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Podstawa prawna gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 t.j. ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości
należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego
gminy.
Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Sokółka gospodaruje Burmistrz Sokółki.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości nakreśla główne kierunki i działania związane
z gospodarowaniem mieniem Gminy Sokółka. Przyjęto założenie, że w stosunku do każdej
nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania będą zapadały
Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2018
42

indywidualnie, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych.
Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany zgodnie z ustaleniami wynikającymi
z uchwał budżetowych na poszczególne lata, w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami, Kodeksu cywilnego oraz podejmowanymi uchwałami związanymi
z gospodarowaniem nieruchomościami.
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Sokółka
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Sokółka w roku 2018 odbywało się poprzez:
• kupno, darowiznę, zamianę;
• nabywanie mienia komunalnego Skarbu Państwa (komunalizację);
• nabywanie nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych – wydawanych na
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych;
• inne czynności prawne, np. wykonywanie prawa pierwokupu, dziedziczenie, zasiedzenie.
Do gminnego zasobu nabywane były przede wszystkim nieruchomości służące
realizacji zadań własnych Gminy.
Zbywanie nieruchomości
•
•

zbycie nieruchomości w formie przetargów;
sprzedaż w drodze bezprzetargowej (w ramach składanych wniosków, po spełnieniu
warunków przewidzianych prawem).

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Inne formy udostępniania nieruchomości z zasobu Gminy Sokółka
Nieruchomości, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań gminy lub na
sprzedaż były udostępnianie na warunkach określonych w umowach dzierżawy, najmu lub
użyczenia.
Udostępnianie nieruchomości następowało również poprzez sprzedaż, zamianę lub
oddanie w trwały zarząd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
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Wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości
W roku 2018 na zakup nieruchomości wydatkowano kwotę 864.986,60 zł.
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,
obejmowały m.in.:
• sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny zbywanych nieruchomości
i wszelkiego rodzaju ekspertyz;
• ogłoszenia w prasie informacji o przeznaczeniu nieruchomości na sprzedaż oraz
ogłoszeń o przetargu;
• zakup usług geodezyjnych;
• koszty zakupu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych;
• koszty postępowań dotyczących gminnego zasobu nieruchomości;
• wydatki na zakupy inwestycyjne.
Wydatki te planowane były w ramach budżetu z uwzględnieniem potrzeb
inwestycyjnych Gminy Sokółka.
Dochody związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości
W roku 2018 dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
przedstawiały się następująco:
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu
trwałego zarządu – 318 250,56 zł
• dochody w tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 111 223,23 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności – 23 469,30 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego – 185 359,26 zł

Program zagospodarowania nieruchomości zasobu
Gmina Sokółka gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej
gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej
kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób
nieruchomości jest wykorzystywany na cele rozwojowe gminy.
Wyłączeniu z obrotu podlegają nieruchomości niezbędne do realizacji zadań własnych
Gminy Sokółka, w szczególności grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości
niezbędne do realizacji inwestycji.
Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości następuje zgodnie z wiążącymi
organ wykonawczy ustaleniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
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Informacja o stanie gruntów przekazanych w dzierżawę i najem stanowiących mienie
Gminy Sokółka na dzień 31 grudnia 2018 r.

Grunty przekazane w dzierżawę i najem, w tym m.in. na cele usługowo-handlowe, na
ustawienie garaży, pod uprawę warzyw, grunty pod istniejącą zabudową, pod powierzchniową
eksploatację kruszywa naturalnego, pod tereny składów, pod zaplecze budowy drogi, pod
uprawy polowe, za dzierżawę pasa drogowego - stanowiły łącznie powierzchnię 53,8126 ha
i przyniosły roczny dochód netto w wysokości 111 223,23 zł.

Zasób mieszkaniowy Gminy Sokółka
Zasób mieszkaniowy Gminy Sokółka składa się 340 lokali komunalnych znajdujących się
w 78 budynkach wielomieszkaniowych, którymi zarządza i administruje Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
Zdecydowana większość zasobu, tj. 317 lokali mieszkalnych, znajduje się w 72 budynkach
położonych na terenie miasta i gminy Sokółka. Natomiast 23 lokale mieszkalne znajdują się
w 6 wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy. W 28 budynkach wielorodzinnych
zostały utworzone wspólnoty mieszkaniowe, w których sukcesywnie zmniejszany jest udział
Gminy Sokółka poprzez sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz ich dotychczasowych
najemców.
W 2018 roku rozpoczęto budowę bloku komunalnego i bloku socjalnego. Gmina na ten
cel pozyskała dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 055 274,43 zł.
W związku z w/w budową Gmina Sokółka w 2019 r. planuje zwiększyć zasób mieszkaniowy
o 27 lokali mieszkalnych i 20 lokali socjalnych. Gmina Sokółka sukcesywnie podejmuje
działania zmierzające do pozyskania nowych lokali mieszkalnych w związku ze starzejącym
się (znaczna dekapitalizacja) zasobem mieszkalnym w centrum miasta. Tempo inwestycji
uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Sokółka w kolejnych latach.
Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w budynkach, stanowiących własność lub
współwłasność Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiają poniższe tabele:
Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Sokółka
Ilość
budynków

Powierzchnia
użytkowa
[ m2]

Ilość
mieszkań

Lp.

Lata budowy/rodzaj lokalu

1

Wybudowane przed 1900 rokiem,
w tym:

8

1273,60

33

- lokale mieszkalne, komunalne

8

895,49

23

- lokale socjalne

2

58,24

2

- lokale wykupione

4

319,87

8
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Lokale
wykupione,
w
wspólnoty mieszkaniowe

2

4

511,43

14

- współwłasność Gminy

4

191,56

6

- lokale wykupione

4

319,87

8

Wybudowane w latach 1900-1939,
w tym:

34

5092,95

122

- lokale mieszkalne, komunalne

34

3340,40

77

- lokale socjalne

11

826,53

23

- lokale wykupione

9

926,02

22

9

1690,58

42

- współwłasność Gminy

9

764,56

20

- lokale wykupione

9

926,02

22

Wybudowane w latach 1950-1959,
w tym:

9

2762,70

71

- lokale mieszkalne, komunalne

9

1050,38

27

- lokale socjalne

3

347,44

11

- lokale wykupione

5

1364,88

33

5

1890,74

47

- współwłasność Gminy

5

525,86

14

- lokale wykupione

5

1364,88

33

Wybudowane w latach 1960-1969,
w tym:

10

9454,33

221

- lokale mieszkalne, komunalne

10

2620,88

64

- lokale socjalne

1

149,65

3

- lokale wykupione

7

6683,80

154

7

8966,48

211

- współwłasność Gminy

7

2282,68

57

- lokale wykupione

7

6683,80

154

Wybudowane w latach 1970-1979,
w tym:

13

5057,99

122

- lokale mieszkalne, komunalne

13

2588,56

61

Lokale
wykupione,
w
wspólnoty mieszkaniowe

3

Lokale
wykupione,
w
wspólnoty mieszkaniowe

4

Lokale
wykupione,
w
wspólnoty mieszkaniowe

5

tym

tym

tym

tym
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- lokale socjalne

0

0

0

- lokale wykupione

3

2469,43

61

3

3156,3

78

- współwłasność Gminy

3

686,87

17

- lokale wykupione

3

2469,43

61

Wybudowane w latach 1980-1989,
w tym:

2

686,49

17

- lokale mieszkalne, komunalne

2

686,49

17

- lokale socjalne

0

0

0

- lokale wykupione

0

0

0

0

0

0

- współwłasność Gminy

0

0

0

- lokale wykupione

0

0

0

Wybudowane w latach 2000-2009
w tym:

2

1331,47

32

- lokale mieszkalne, komunalne

2

1305,67

31

- lokale socjalne

1

25,80

1

- lokale wykupione

0

0

0

0

0

0

- współwłasność Gminy

0

0

0

- lokale wykupione

0

0

0

RAZEM

78

25659,53

618

- lokale mieszkalne, komunalne

78

12487,87

300

- lokale socjalne

18

1407,66

40

- lokale wykupione

28

11764,00

278

28

16215,53

392

- współwłasność Gminy

28

4451,53

114

- lokale wykupione

28

11764,00

278

Lokale
wykupione,
w
wspólnoty mieszkaniowe

6

Lokale
wykupione,
w
wspólnoty mieszkaniowe

7

Lokale
wykupione,
w
wspólnoty mieszkaniowe

Lokale
wykupione,
w
wspólnoty mieszkaniowe

tym

tym

tym

tym

Teren części miasta Sokółka objęty jest ochroną konserwatorską na mocy decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 20 grudnia 1982 r. W zarządzie
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ZGKiM w Sokółce administruje 36 budynkami położonymi w strefie konserwatorskiej, co
przedłuża okres realizacji inwestycji, gdyż prace remontowe muszą być każdorazowo
uzgadniane z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają procentowy udział budynków będących
w zasobie mieszkaniowym Gminy Sokółka w rozbiciu na okresy budowy.

Ilość
budynków

L.p Rok budowy

Udział
procentowy
w stosunku do całego
zasobu
mieszkaniowego

Powierzchnia
[m2]

1.

Przed 1900 r.

8

10,26

953,73

2.

1900-1939

34

43,59

4166,93

3.

1950-1959

9

11,54

1397,82

4.

1960-1969

10

12,82

2770,53

5.

1970-1979

13

16,67

2588,56

6.

1980-1989

2

2,56

686,49

7.

2000-2009

2

2,56

1331,47

78

100

13895,53

RAZEM

12.82
Przed 1900r

16.67
11.54

1900-1939
2.56
2.56
10.26

1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989

43.59

2000-2009

Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy - stan
na dzień 31 grudnia 2018 r.
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Lp.

Wyszczególnienie

1

Liczba budynków ogółem,
w tym:
- stanowiących własność Gminy (nie objęte we wspólnotach
mieszkaniowych)
- stanowiących współwłasność Gminy (w których występują
wspólnoty mieszkaniowe)

78

Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych ogółem,
w tym:
- stanowiących własność Gminy
- stanowiących własność osób fizycznych

618

2

3

4

2018 r.

50
28

340
278

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogółem (w m2),
w tym:
- stanowiących własność Gminy
- stanowiących własność osób fizycznych

25 659,53
13 895,53
11 764,00

Liczba budynków mieszkalnych z administracją,
sprawowaną przez:
- jednostkę Gminy
- inne jednostki, w tym osoby fizyczne

78

5

Liczba lokali socjalnych

40

6

Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych (w m2)

7

Liczba wspólnot
komunalnych

mieszkaniowych

powstałych

72
6
1407,66
w

budynkach

28

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach i budynków stanowiących własność Gminy Sokółka
Lp.

Adres

Liczba lokali
w budynku

komunalnych Pow. użytkowa
gminnych [m2]

1

ul. Białostocka 19

2 mieszkania

2

ul. Białostocka 32

5 mieszkań, w tym 1 socjalne

225,02

3

ul. Białostocka 41

4 mieszkania, w tym 1 socjalne

119,17

4

ul. Białostocka 61

4 mieszkania

145,01

5

ul. Białostocka 67

1 mieszkanie

67,58

6

ul. Białostocka 69

2 mieszkania, w tym 1 socjalne

81,59

lokali

72
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Lp.

Adres

Liczba lokali
w budynku

komunalnych Pow. użytkowa
gminnych [m2]

7

ul. Białostocka 86

5 mieszkań, w tym 1 socjalne

191,05

8

ul. Białostocka 91

6 mieszkań

296,2

9

ul. Białostocka 134 2 mieszkania

10

ul. Barlickiego 1

4 mieszkania, w tym 1 socjalne

141,72

11

ul. Barlickiego 4

4 mieszkania

131,39

12

ul. Broniewskiego
15 mieszkań
5

606,29

13

ul. Dąbrowskiego
4 mieszkania, w tym 1 socjalne
11

251,73

14

ul. Grodzieńska 31 2 mieszkania

77,8

15

ul. Grodzieńska 77 4 mieszkania

169,98

16

ul. Kryńska 46

7 mieszkań, w tym 2 socjalne

345,21

17

ul. Lelewela 1

3 mieszkania

147,56

18

ul. Lelewela 1b

2 mieszkania

70,44

19

ul. Lelewela 8

5 mieszkań

182,4

20

ul. Majowa 2

10 mieszkań

414,47

21

ul. Majowa 4

25 mieszkań, 1 pomieszczenie
tymczasowe

1099,49

22

ul. 1 Maja 5

6 mieszkań socjalnych

200,16

23

ul. 1 Maja 19

4 mieszkania, w tym 1 socjalne

133,3

24

ul. 1 Maja 25

2 mieszkania

61,6

25

ul. 1 Maja 27

4 mieszkania socjalne

167

26

ul. 1 Maja 48

2 mieszkania

62

27

ul. 3 Maja 13

4 mieszkania

212,71

28

ul. 3 Maja 13 C

3 mieszkania

148,9

29

ul. Nowa 7 a

2 mieszkania

112,6

30

ul. Nowa 7b

2 mieszkania

80,2

31

Plac Kilińskiego 2 2 mieszkania

112,97

32

ul. Ściegiennego 15 8 mieszkań, w tym 4 socjalne

328,02

33

ul. Warszawska 6

1 mieszkanie

43,76

34

ul. Ściegiennego 17 2 mieszkania

129,56

lokali

75
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Liczba lokali
w budynku

komunalnych Pow. użytkowa
gminnych [m2]

Lp.

Adres

35

ul. Warszawska 17 1 mieszkanie

36

ul. Wodna 1

2 socjalne i 1 pomieszczenie
tymcz.

149,65

37

ul. Wodna 1A

9 mieszkań w tym 7 socjalnych,
1 tymcz.

253,64

38

ul. Roski Małe 16

3 mieszkania, w tym 1 socjalny
(do rozbiórki)

130,55

39

ul. Roski Małe 18

1 mieszkanie socjalne
pomieszczenie tymcz.

60,56

40

ul. Górna 4

2 mieszkania

79,67

41

Stara Rozedranka 4 3 mieszkania

136,71

42

Osiedle Zielone 3b 6 mieszkań

231,98

43

Plac Kościuszki 9

44

ul. Białostocka 3/5 1 mieszkanie

31,1

45

ul. Białostocka 20

2 mieszkania

63,5

46

ul. Białostocka 25

3 mieszkania

97,51

47

ul. Białostocka 29

2 mieszkania

66,06

48

ul. Białostocka 33

1 mieszkanie

43

49

ul.
8/10

1 mieszkanie

61

50

ul. Grodzieńska 70 2 mieszkania

86

51

ul. Kryńska 18

3 mieszkania

103,68

52

ul. Krótka 1

2 mieszkania

72,69

53

ul. Lelewela 51

3 mieszkania

133,71

54

ul. 1 Maja 15

3 mieszkania

129,5

55

ul. 1 Maja 21

2 mieszkania

89

56

ul. Miejska 6

1 mieszkanie socjalne

19

57

Osiedle Zielone 4

10 mieszkań

501,43

58

Osiedle Zielone 5

10 mieszkań

360,74

59

Osiedle Zielone 6

5 mieszkań

210,51

60

Osiedle Zielone 7

4 mieszkania

150,36

Białostocka

lokali

68,76

i

1 pomieszczenie tymczasowe

1

42
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Lp.

Adres

Liczba lokali
w budynku

61

Osiedle Zielone 8

6 mieszkań

215

62

Osiedle Zielone 9

19 mieszkań

740,96

63

Osiedle Zielone 10 12 mieszkań

477,37

64

Osiedle Centrum 8 4 mieszkania

148,5

65

Osiedle
Buchwałowo 15

5 mieszkań

175,65

66

Osiedle
Buchwałowo 19

2 mieszkania

78,9

67

Osiedle
Buchwałowo 21

1 mieszkanie

47

68

Plac Kościuszki 21 1 mieszkanie

69

ul. Sienna 4

70

ul. Warszawska 22 2 mieszkania

71

ul. Kolejowa 8

11 mieszkań

519,4

72

Kraśniany 37A

3 mieszkania

138

23 mieszkań

929,2

73

wspólnoty obce:
w tym:
- 1 Maja 17
- Osiedle Centrum
5
- Osiedle Centrum
6
- Osiedle Centrum
7
- Osiedle Centrum
11
- Osiedle Centrum
9

1 mieszkanie
2 mieszkania
1 mieszkanie
5 mieszkań
2 mieszkania
12 mieszkań

42,00
83,22
45,53
210,00
82,45
466

RAZEM

komunalnych Pow. użytkowa
gminnych [m2]

lokali

35,1

7 mieszkań

241,26
73

- 340 mieszkań
- w tym 5 pomieszczeń
tymczasowych i 35 mieszkań
socjalnych)

13.895,53
1.407,66

Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym zrealizowane w 2018 r. zadania
w odniesieniu do realizacji zadań i projektów realizowanych przez Gminę Sokółka.
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l.p.

Zadanie,
lokalizacja

Planowany
Planowane
termin
rezultaty/ efekty
realizacji

Sposób
finansowania

Realizacja zadania

Gospodarka mieszkaniowa
1.

Budowa
budynku
mieszkalnego

Zaspokojenie
oczekiwań
mieszkańców

2018-2019

budżet Gminy- 2018 r.
65%, BGK-35% rozpoczęta
(dotacja)
budowa
wielorodzinnego
budynku
-27 mieszkań przy
ul. Majowej

2.

Budowa
budynku
socjalnego

Zaspokojenie
oczekiwań
mieszkańców

2018-2019

budżet Gminy- 2018 r.
65%, BGK-35% -rozpoczęta
(dotacja)
budowa
wielorodzinnego
budynku
-27 mieszkań przy
ul. Majowej

3.

Budowa obiektu W
związku 2017-2019
kontenerowego z
budową
wiaduktu nad
torami
przy
ul.
Kryńskiej
wraz
z rozbudową
drogi
wojewódzkiej
nr
674
w Sokółce

budżet Gminy

4.

Realizacja
remontów
i modernizacje
budynków
będących
własnością
Wspólnot
Mieszkaniowych
–
administrowanych
przez
ZGKiM
w Sokółce

Koszt wspólnot Zadania
mieszkaniowych sukcesywnie
realizowane

Poprawa
2016-2019
bezpieczeństwa,
podniesienie
standardu
zamieszkiwani,
docieplanie
i odnawianie
elewacji,
wymiana
pokryć
dachowych,
wymiana
stolarki
okiennej
i drzwiowej,

8
kontenerów
mieszkalnych
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remont
kominów
i instalacji c.o.,
przyłączenie
budynków do
sieci c.o.
5.

Realizacja
remontów
i modernizacje
budynków
komunalnych –
zarządzanych
przez ZGKiM
w Sokółce

Poprawa
2016-2019
bezpieczeństwa,
podniesienie
standardu
zamieszkiwani,
docieplanie
i odnawianie
elewacji,
wymiana
pokryć
dachowych,
wymiana
stolarki
okiennej
i drzwiowej,
remont
kominów
i instalacji c.o.,
przyłączenie
budynków do
sieci c.o.

Dotacje
Zadania
z budżetu Gminy, sukcesywnie
budżet ZGKiM
realizowane

Informacja o stanie budynków przekazanych w użytkowanie w formie użyczenia bądź
nieużytkowanych stanowiących mienie Gminy Sokółka na dzień 31 grudnia 2018 roku.
•

Budynki nieużytkowane:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

budynek w Geniuszach (działka nr 80), po zlewni mleka, przeznaczony do
sprzedaży;
budynek w Nomikach (działka nr 73/6), po zlewni mleka, przeznaczony do
sprzedaży;
budynek w Boguszach (działka nr 459/3), po zlewni mleka;
budynek w Lipinie (działka nr 275/1), po szkole, przeznaczony do sprzedaży;
budynek przy ul. Białostockiej 83 w Sokółce (działka nr 406), budynek do
rozbiórki.

Budynki przekazane w użytkowanie w formie użyczenia:
✓ umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Rozedrance
i Sołectwa wsi Stara Rozedranka, budynek we wsi Stara Rozedranka (działka nr
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✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

157), obowiązuje od 01.09.2005r.; powierzchnia użytkowa budynku – 101,06
m2 ;
umowa użyczenia dla Sołectwa wsi Malawicze Górne, budynek we wsi
Malawicze Górne (działka nr 24/1), obowiązuje do 01.09.2005 r.; powierzchnia
użytkowa budynku klubu wiejskiego i budynków gospodarczych – 141,93 m2;
umowa użyczenia dla Sołectwa wsi Zadworzany, budynek we wsi Zadworzany
(działka nr 313), obowiązuje od 01.09.2005 r., powierzchnia użytkowa klubu –
120,55 m2;
umowa użyczenia dla Sołectwa wsi Żuki-Sierbowce, budynek we wsi Żuki
(działka nr 83/1), obowiązuje od 01.09.2005 r.; powierzchnia użytkowa klubu –
79,63 m2;
umowa użyczenia dla Sołectwa wsi Nomiki, budynek we wsi Nomiki (działka
nr 57), obowiązuje do dnia 01.09.2005 r.; powierzchnia użytkowa budynku –
185,3 m2;
umowa użyczenia dla Sołectwa wsi Drahle, budynek we wsi Drahle (działka nr
215/2), obowiązuj od 18.02.2005 r.; powierzchnia użytkowa klubu – 143,40 m2;
umowa użyczenia Sołectwa wsi Sokolany, budynek we wsi Sokolany (działka
nr 222/2), obowiązuje od dnia 01.09.2005 r.; powierzchnia użytkowa klubu –
130,10 m2;
- umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinie, budynek we wsi
Lipina (działka nr 84), obowiązuje od dnia 01.09.2005 r.; powierzchnia
użytkowa budynku – 133,6 m2;
umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce, budynek
we wsi Stara Kamionka (działka nr 282/9), obowiązuje od dnia 01.09.2005 r.;
powierzchnia użytkowa budynku – 52,00 m2;
umowa użyczenia dla Sołectwa wsi Zaśpicze, budynek w Zaśpiczach (działka
nr 27/2), obowiązuje od dnia 06.05.1999 r.; powierzchnia użytkowa klubu –
132,71 m2;
umowa użyczenia dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR z Łomży, budynek klubu
wiejskiego we wsi Janowszczyzna (działka nr 36/7), obowiązuje od dnia
01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.; powierzchnia użytkowa budynku – 176,39 m2;
umowa użyczenia dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR z Łomży, budynek szkoły
i budynek gospodarczy we wsi Janowszczyzna (działki nr 79/1 i 79/2),
obowiązuje od dnia 01.09.2012 r. na czas nieokreślony.
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Bieżące utrzymanie dróg, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, terenów
zielonych i kanalizacji deszczowej
W ramach bieżącego utrzymania dróg, chodników, przystanków komunikacji miejskiej,
terenów zielonych i kanalizacji deszczowej zostało przeprowadzone:
•

•

•

•

•

•

Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Zdrojowej, Cichej, Spokojnej,
Stawowej, Wspólnej, Nadrzecznej, Poprzecznej, Wierzbowej w Sokółce. Roboty
polegały na hydrodynamicznym oczyszczeniu kanałów o średnicy: 600 mm
i długości 107 m, 500 mm i długości 857 m, 300 mm i długości 1198 m a także
wszystkich wpustów ulicznych znajdujących się w tych ulicach wraz
z przykanalikami w ilości 82 szt. oraz odstojnika znajdującego się między wylotem
kanału deszczowego a przepompownią. Wykonane na podstawie umowy
nr 167/2018/GR za kwotę 74 281,32 zł.
Czyszczenie rowu melioracyjnego w Sokółce przy ul. Władysława Broniewskiego na
podstawie zlecenia znak GR.O.7234.41.2018 z dnia 28.05.2018 r. za kwotę
15 308,08 zł brutto.
Obustronne, mechaniczne wykoszenie poboczy części dróg gminnych oraz terenu
będącego własnością Gminy Sokółka pomiędzy ulicą Grodzieńską a osiedlem
budynków wielorodzinnych przy ul. Władysława Broniewskiego wraz z boiskiem na
podstawie zlecenia znak GR.O.7234.51.2018.KB z dnia 07.06.2018 r. za kwotę 1300 zł.
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka
o nawierzchniach żwirowych i gruntowych, w zakresie profilowania równiarką zostało
przeprowadzone na podstawie umowy nr 26/2018/GR, roboty były wykonywane do
kwoty 149 445 zł, w ramach których dwukrotnie profilowane było ponad 130 km dróg
żwirowych będących własnością Gminy Sokółka.
Mechaniczne zamiatanie ulic na podstawie zleceń znak: GR.O.7234.58.2018.KB,
GR.O.7234.52.2018.KB, GR.O.7234.46.2018.KB oraz umów znak: 52/2018/GR
i 194/2018/GR za łączną kwotę 64 800 zł.
Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie gminy Sokółka
na podstawie umów RB/5/A/2018 za kwotę 136 991,25 zł, RB/5/B/2018 za kwotę
120 782,31 zł, RB/5/C/2018 za kwotę 104 431,68, RB/5/D/2018 za kwotę
160 342,80 zł, oraz zleceń GR.O.7234.65.2018.KB za kwotę 20 000,00,
GR.O.7234.60.2018.KB za kwotę 12 627,18 zł, GR.O.7234.59.2018.KB za kwotę
8 610,00, GR.O.7234.57.2018.KB za kwotę 6 586,65. W wyniku czego zostały
wyremontowane drogi gruntowe oraz żwirowe w miejscowościach: Jałówka, Miejskie
Nowiny, Polanki, Stara Rozedranka, Geniusze, Moczalnia, Jałówka-Polanki,
St. Rozedranka-Wilcza Jama, Kantorówka, Podkantorówka - Hałe, Hałe, Straż,
Ostrówek, Lipina-Dworzysk, Gliniszcze Małe, Bogusze, Szyndziel Gilbowszczyzna,
Gliniszcze Wielkie, Kraśniany, Sokolany - Plebanowce, Żuki-Bogusze, Bogusze,
Plebanowce, droga do schroniska, , Nowa Kamionka, Poniatowicze, Kundzin,
Bobrowniki, Bohoniki, Szyszki, Wojnachy, Szyszki, Bobrowniki Malawicze, Puciłki,
Orłowicze-Kundzin, Zadworzany, Bilwinki, Igryły, Wysokie Laski, Kurowszczyzna,
Pawełki, Zawistowszczyzna, Dworzysk, Stara Kamionka, Kurowszczyzna, Pawełki,
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•
•
•
•

•

•

Igryły, Stodolne, Janowszczyzna, Jelenia Góra, ulice: Łokietka, Sienkiewicza, Lniana,
11 Listopada-Mariańska.
Bieżące utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej na podstawie
umowy U/14/2017 za kwotę 34 344 zł.
Bieżące utrzymania czystości na chodnikach na podstawie umowy 326/2017/GR za
kwotę 58 320 zł.
Zimowe oczyszczania (utrzymania) dróg na terenie miasta (ulic) i gminy Sokółka na
podstawie umowy 325/2017/GR za kwotę 135 000,00.
Remontów cząstkowych wybojów i uszkodzeń nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną na zimno dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka na podstawie
umowy 28/2018/GR do kwoty 59 802 zł.
Montaż i naprawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na terenie miasta i gminy Sokółka na podstawie umowy 27/2018/GR do
kwoty 53 632,92 zł.
Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego farbą drogową ulic
i placów gminnych na terenie miasta Sokółka na podstawie umowy 91/2018/GR za
kwotę 75 994,94 zł

Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych przez MPWiK w Sokółce
•

•

•

Modernizacja kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych.
✓ Sporządzono PFU do modernizacji kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych.
Niestety do chwili obecnej nie został ogłoszony żaden program na dofinansowanie
ze środków zewnętrznych w/w inwestycji. Przedsiębiorstwo jest gotowe do
aplikowania w programach o dofinansowanie.
Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków (budowa suszarni), budowa
hali kompostowej.
✓ Sporządzono PFU do modernizacji gospodarki osadowej. Niestety do chwili
obecnej nie został ogłoszony żaden program na dofinansowanie ze środków
zewnętrznych w/w inwestycji. Przedsiębiorstwo jest gotowe do aplikowania
w programach o dofinansowanie.
Modernizacja oczyszczalni (przepompownia P1, wirówka, sondy, stacja zlewna, stacja
osadów).
✓ Sporządzono PFU do modernizacji oczyszczalni ścieków. Niestety do chwili
obecnej nie został ogłoszony żaden program na dofinansowanie ze środków
zewnętrznych w/w inwestycji. Przedsiębiorstwo jest gotowe do aplikowania
w programach o dofinansowanie.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków
•

Optymalizacja wydobycia wody z własnych ujęć wodnych
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•
•
•
•
•
•
•

•

Dalsza rozbudowa monitoringu sieci rozdzielczej pozwalającego na ciągłą kontrolę
ciśnienia w sieci oraz ilości przepływu wody
Sukcesywna wymiana eksploatowanych urządzeń na urządzenia energooszczędne
Dalsza optymalizacja procesów uzdatniania wody w celu dostosowania i utrzymania
parametrów jakości wody do standardów Unii Europejskiej
Dalsza optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów
Sukcesywna wymiana urządzeń pomiarowych na urządzenia o lepszej jakości
i dokładności
Zabezpieczenie hydrantów przed kradzieżą wody.
Wykrywanie podłączeń instalacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej
zaburzających procesy technologiczne na oczyszczalni ścieków podczas
gwałtownych ulew.
Ograniczanie wielkości ładunku ścieków przemysłowych poprzez kontrolę ścieków
wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

Zadania wykonane na wnioski mieszkańców oraz nie objęte wieloletnim planem rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2018 r.
• Rozpoczęto modernizację przepompowni ścieków P-2 przy ul. Kolejowej (najstarszej
przepompowni ścieków w mieście). Wykonano modernizację odcinka kanalizacji
sanitarnej z rur kamionkowych fi 600 mm o długości L=55mb metodą bezwykopową oraz
odcinka rurociągu tłocznego fi 300 o długości L=350mb. Wybudowano nową komorę
rozdziału ścieków, nad nią budynek, w którym zainstalowano automatyczną kratę
zgrzebłową. Zmodernizowano istniejącą komorę suchą i mokrą przepompowni,
zainstalowane zostaną trzy pompy do ścieków o mocy 22kW każda. Zostanie
wyremontowany budynek agregatu prądotwórczego oraz wymieniony agregat
prądotwórczy oraz cała infrastruktura techniczna. Prace potrwają do końca czerwca
2019 r. Inwestycja współfinansowana ze środków z WFOŚiGW.
• Rozpoczęto modernizacją ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Starej Kamionce.
Wykonano kamerowanie oraz czyszczenie istniejących studni głębinowych, wymieniono
całą infrastrukturę techniczną tj. odcinki sieci wodociągowej pomiędzy ujęciami a stacją
uzdatniania wody (SUW) o średnicy fi 110mm oraz od SUW do sieci o średnicy
fi 160 mm. Posadowiono nowe osadniki oraz studnie chłonne. Zostanie wyremontowany
cały budynek SUW, wymieniona będzie cała technologia do uzdatniania wody oraz
posadowiony zostanie agregat prądotwórczy. Prace potrwają do końca czerwca 2019 r.
Inwestycja współfinansowana ze środków z WFOŚiGW.
• Rozpoczęto modernizacją ujęcia wody w Starej Rozedrance
Wykonane zostanie kamerowanie oraz czyszczenie istniejących studni, wymienione
zostanie cała infrastruktura techniczna. Będzie wyremontowany budynek ujęcia wody
oraz posadowiony zostanie agregat prądotwórczy. Prace potrwają do końca czerwca
2019 r. Inwestycja współfinansowana ze środków z WFOŚiGW.
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• Likwidacja ryczałtów w miejscowości Bogusze
Zlikwidowano przyłącza rozliczane ryczałtowo w miejscowości Bogusze tj.
posadowiono studnie wodomierzowe oraz zainstalowano układy pomiarowe
umożliwiające kontrolowanie faktycznej ilości zużycia wody.
• Rozpoczęto spięcie sieci wodociągowej z miejscowości Sokółka do miejscowości
Bogusze. Wybudowano niezbędną sieć wodociągową w ul. Tarasiewicza oraz w ul.
Targowej oraz wykonano punkt pomiarowy u zbiegu tych sieci.
• Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Modrzewiowej do
ul. Białostockiej w kierunku chłodni z rur PCV fi 200 i długości około 280 mb. Planowane
zakończenie zadania 2019 r.
• Rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kantorówka.
• Wykonano przebudowę kilku przyłączy wodociągowych.
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VI.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka
Burmistrz Sokółki dokonał aktualizacji zadań z zakresu gospodarki
przestrzennej realizowanej przez Urząd Miejski w Sokółce.
Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane przez Urząd Miejski w Sokółce:
•

Prowadzenie postępowań administracyjnych dla tych zamierzeń inwestycyjnych, które
w szczególności powodują zmiany zagospodarowania terenu (nowa zabudowa,
przebudowa obiektów istniejących, zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego
części) oraz opracowanie opinii w sprawach związanych z gospodarowaniem
nieruchomościami (zmiana stanu prawnego nieruchomości, zbycie nieruchomości,
podział działki). Zadania te realizowane są m. in. przez wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz jego zmian, oceny zmian w zagospodarowaniu, analiz
realizacji planów miejscowych oraz potrzeb w zakresie ich sporządzania, ocen skutków
prawnych uchwalenia planów miejscowych.
• Tworzenie projektów przepisów prawa miejscowego poprzez sporządzanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalanych przez Radę
Miejską w celu ustalenia przeznaczenia terenu, zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego, zasad
kształtowania zabudowy, wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną oraz innych
warunków i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.
• Inne zadania, w tym opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów,
w szczególności stanowiących własność gminy.
Zadania z ppkt. 2, 3 i 4 realizowane są przy udziale podmiotów zewnętrznych.
Zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest aktem
administracyjnym, przez który następuje określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Akt ten występuje w dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej inwestycji:
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
W roku 2018 Burmistrz Sokółki wydał 81 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego, w tym 24 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zdecydowana większość decyzji dotyczyła budowy oraz rozbudowy budynków mieszkalnych,
na wniosek osób fizycznych.
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Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są na wniosek strony.
Wnioskodawcą jest również Gmina Sokółka - decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego,
w tym decyzje związane z realizacją kluczowych zadań budżetowych takich jak - budowa
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych miasta i gminy Sokółka; budowa
placów zabaw wraz zagospodarowaniem terenu min. w miejscowości Wierzchłowce; Sokolany,
Igryły, Orłowicze.
•

Zestawienie decyzji o warunkach zabudowy w roku 2018 r.
Zestawianie decyzji o warunkach zabudowy w roku 2018r.
2018r.
Wyszczególnienie

•

szt.

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

20

Zabudowa mieszkaniowa usługowa

2

Zabudowa inna w tym zagrodowa,
gospodarcza i infrastrukturalna)

35

razem

57

Zestawianie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów ze studium oraz MPZP
w roku 2018 r.
Zestawianie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów
ze studium oraz MPZP w roku 2018r.
2018 r.
Wyszczególnienie

szt.

Zaświadczenia, w tym wypisy i wyrysy

357

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2018
61

informacje, zawiadomienia, opinie,
zaświadczenia o zgodności sposobu
użytkowania (budynku) z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

64

razem

421

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem albo zmianą
planu zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) jeżeli, w związku
z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła,
a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tą nieruchomość, Burmistrz pobiera jednorazową
opłatę, ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości
nieruchomości. W 2018r. Burmistrz Sokółki przeprowadził 6 postępowań w sprawie ustalenia
wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Ustalono łączną
kwotę opłaty planistycznej w wysokości: 34 160,60 zł.
Zadania związane z opracowaniem planów miejscowych i studium
W roku 2018 r. prowadzono procedury planistyczne dotyczące:
• opracowania nowego dokumentu studium dla całej gminy Sokółka,
• opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sokółka
w latach 2012 –2017.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Sokółka
Obowiązujący dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Sokółka został opracowany na zlecenie Zarządu Miasta
i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce z 15 grudnia 1999 r. Dokument dwukrotnie
zmieniono uchwałami Rady Miejskiej w 2005 i 2011 roku. W 2012 roku w ramach oceny
aktualności studium i planów miejscowych Rada Miejska w Sokółce stwierdziła, że studium
jest aktualne.
W wyniku przeprowadzonej przez Burmistrza Sokółki oceny aktualności studium
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z analizą zmian w zagospodarowaniu
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przestrzennym Miasta i Gminy Sokółka, Rada Miejska w Sokółce przyjęła uchwałę w dniu
17 kwietnia 2018r. nr LXXI/416/18,uznając, iż obecnie obowiązujące „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokółka” uchwalone uchwałą
Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 grudnia 1999 r., zmienione uchwałami
Rady Miejskiej w Sokółce: Nr XXXI/239/05 z dnia 1 marca 2005r., Nr XXXIII/251/05
z dnia 26 kwietnia 2005 r, Nr XVIII/103/11z dnia 29 września 2011 r. jest nieaktualne i wymaga
podjęcia działań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). Powyższe studium zostało
sporządzone i uchwalone w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku,
która obecnie nie obowiązuje. Zmiany dokumentu 2005 r. i 2011 r. dotyczyły zmian kierunków
w zagospodarowaniu, nie uwzględniały zmian dotyczących uwarunkowań środowiskowych
i kulturowych. Istotne zmiany prawne powodujące wymóg opracowania nowego dokumentu
zaszły w 2015 roku, kiedy to na mocy ustawy o rewitalizacji zmieniono ustawę o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wymogów dotyczących studium. Zmiany
polegały na znaczącym rozszerzeniu katalogu uwarunkowań i kierunków oraz na
wprowadzeniu obowiązku bilansu terenów i analizie chłonności terenów przeznaczonych pod
zabudowę w celu doprowadzenia do racjonalności planistycznej. Jednocześnie wprowadzono
przepisy, które powodują, że w przypadku zmian studium konieczne jest dokonanie, zarówno
w
części
tekstowej
jak
i
graficznej
studium,
zmian
w
odniesieniu
do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne,
w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy, dotyczącym
uwarunkowań.
Wszystkie zasadnicze dokumenty programowe dotyczące rozwoju gminy, sporządzone
na szczeblu gminy (tj. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokółka na lata 2016 - 2020, Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Sokółka), a przede wszystkim dokumenty wyższego rzędu
(tj. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020, Plan zagospodarowania
przestrzennego Województwa Podlaskiego) zostały sporządzone znacznie później i w innych
uwarunkowaniach niż obowiązujące studium. Z tego względu i z racji podporządkowania
dokumentu planistycznego gminy kierunkom polityki krajowej i regionalnej
oraz zaktualizowania oferty inwestycyjnej zachodziła konieczność opracowania nowego
studium. Istotną kwestią, którą należy uwzględnić w nowym studium są zmienione przez
Sejmik Województwa w 2016 roku granice obszarów chronionych Parku Krajobrazowego
Puszczy Knyszyńskiej i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”. Warto
ponadto podkreślić, że przeprowadzona w 2015 roku przez Burmistrza Sokółki inicjatywa
oceny społecznej polityki zagospodarowania przestrzennego wykazała, że z punktu widzenia
mieszkańców i przedsiębiorców zachodzi konieczność dokonania analizy obowiązujących
dokumentów planistycznych. Wpłynęło kilkadziesiąt wniosków, dotyczących zmiany
zagospodarowania terenów w obowiązujących planach miejscowych, z których część, w ocenie
Burmistrza, może być zasadna, ale wiąże się z koniecznością opracowania nowego studium.
Do studium nie są wprowadzone obszary udokumentowanych złóż kopalin, do wprowadzenia
których zobowiązana jest gmina na mocy art. 95 ust. 1 i 2 cyt. ustawy w terminie do 2 lat
od daty zatwierdzenia dokumentacji geologicznej. Gruntownej rewizji wymagają ustalenia
studium w zakresie obszarów, gdzie może być prowadzone poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2018
63

oraz wydobywanie kruszywa naturalnego, w szczególności w kontekście ochrony wartości
krajobrazowych i środowiskowych, w tym wynikających z opracowania ekofizjograficznego,
oraz kulturowych gminy. Burmistrz Sokółki na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sokółce
nr LXXIII/422/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. prowadzi procedurę uchwalenia nowego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokółka.
Dnia 28 sierpnia 2018 r. zawarto umowę z
Dolnośląskim Biurem Projektowania
Urbanistycznego Sp. z o.o. we Wrocławiu. Projekt dokumentu i przeprowadzenie procedury
planowane jest do wykonania w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. W terminie
wyznaczonym na zbieranie wniosków (od 8.11.2018 r. do 4.12.2018 r.) złożono 63 wnioski,
w tym 17 od instytucji i organów opiniujących i uzgadniających do opracowywanego
dokumentu.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w gminie Sokółka obowiązują plany
miejscowe i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalone 33
uchwałami Rady Miejskiej w Sokółce, dla 43 obszarów o łącznej powierzchni 2901,44 ha, co
stanowi
ok. 9,2 % powierzchni obszaru gminy miejsko - wiejskiej. Obszar miejski o powierzchni
1859 ha jest praktycznie w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym w 2006 r. uchwałą nr LXII/319/06 wraz z 8 zmianami
w latach 2009, 2012, 2013, 2014, 2017 i jednym planem uchwalonym w 2017 roku. Obszar
wiejski jest objęty planami i zmianami planów na podstawie 24 uchwał, na powierzchni ponad
1044 ha, co stanowi ok. 3,5 % powierzchni tego obszaru. Średnia powierzchnia obszaru
objętego planem w obszarze wiejskim wynosi ok. 45 ha.
Porównując wskaźnik powierzchni terenów objętych planami miejscowymi
z niektórymi gminami miejsko – wiejskimi Powiatu Sokólskiego (Dąbrowa Białostocka –
9,7%) i Powiatu Białostockiego (Supraśl – 5,6%, Wasilków – 2,3%, Zabłudów – 0,8% wg
stanu na koniec 2015 r.) należy podkreślić, że stan opracowań planistycznych nie odbiega od
stanu prac planistycznych w porównywanych gminach.
Wykaz obowiązujących miejscowych
zagospodarowania przestrzennego

planów

i

zmian

miejscowych

Lp.

Nazwa planu

Powierzchnia
[ha]
skala rys.

1.

Zmiana
miejscowego
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sokółka

153,54
1:10000

planów

Nr uchwały
i data
uchwalenia
XIV/42/99
30.03.1999 r.
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2.

Zmiana
miejscowego
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sokółka

8,63
1:10000

XIV/122/99
15.12.1999 r.

3.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego cz. wsi Drahle i Bohoniki

119,55
1:10000

XIV/123/99
15.12.1999 r.

4.

Zmiana
miejscowego
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sokółka

27,45
1:10000

XIV/124/99
15.12.1999 r.

5.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Sokółka obejmujący
część gruntów wsi Podkamionka

11,61
1:10000

XXXVII//24
6/01
27.09.2001 r.

6.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części obszarów wsi Bohoniki,
Orłowicze, Szyszki i Drahle

119,61
1:10000

XLIX/313/02
26.09.2002 r.

7.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części gminy Sokółka (teren
zakładu
obróbki
drewna
we
wsi
Wroczyńszczyzna)

1,88
1:500

XXXVI/272/
05
29.08.2005 r.

8.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części gminy Sokółka (teren
zabudowy
usługowo-rzemieślniczej
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej we
wsi Bogusze)

0,87
1:1000

XXXVI/273/
05
29.08.2005 r.

9.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części terenów wsi Karcze,
Kraśniany i miasta Sokółka

65
1:2000

XXXIX/297/
05
29.11.2005 r.

10.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części
obszaru gminy Sokółka

2100
1:2000

XLII/319/06
31.03.2006 r.

11.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części wsi Nowa Rozedranka
w gminie Sokółka

1,35
1:1000

X/68/07
29.05.2007 r.

12.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części terenów wsi Kantorówka
w gminie Sokółka

1,72
1:1000

XVI/122/07
30.10.2007r.
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13.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części obszaru gminy
Sokółka

14.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego żwirowni Zadworzany VI
w gminie Sokółka

1,94
1:1000

XXI/139/11
8.12.2011 r.

15.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części wsi Drahle w gminie
Sokółka

14,33
1:1000

XXI/140/11
8.12.2011 r.

16.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części obszaru gminy
Sokółka

17.

18.

19.

20.

21.

22.

20,77
1:1000

5,18
1:2000

XLII/325/09
12.10.2009 r.

XXVI/180/12
29.03.2012 r.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części wsi Bobrowniki, Drahle
i Stara Kamionka w gminie Sokółka

47,87
1:2000

XXVI/181/12
29.03.2012 r.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części wsi Drahle, Nowa
Kamionka i Stara Kamionka w gminie Sokółka

176,58
1:2000

XXVI/182/12
29.03.2012 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części obszaru gminy
Sokółka

5,184
1:1000

XXVIII/222/
12
16.06.2012 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części obszaru gminy
Sokółka

2,26
1:500

XLV/329/13
20.06.2013 r.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części terenów wsi Szyndziel
Gilbowszczyzna

2,7
1:1000

XLVI/341/13
29.08.2013 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów wsi Karcze,
Kraśniany i miasta Sokółka zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce
nr XXXIX/297/05 z dnia 29 listopada 2005 r.

9,7
1:1000

XLVI/339/13
29.08.2013 r.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sokółka zatwierdzonego
uchwalą Rady Miejskiej w Sokółce nr VI/42/99
z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania gminy
Sokółka
zatwierdzonego
uchwałą
nr XXXVI/123/83 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Sokółce z dnia 8 grudnia 1983 r.
w zakresie wsi Karcze oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na teren
części wsi Karcze nie objęty planem.

19,7
1:1000

XLVI/342/13
29.08.2013 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części obszaru gminy
Sokółka

9,0
1:1000

XLVI/340/13
29.08.2013 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części obszaru gminy
Sokółka

8,58
1:1000

LV/406/14
26.03.2014 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części obszaru gminy
Sokółka

0,60
1:1000

LXII/455/14
6.11.2014 r.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego złoża kruszywa naturalnego
JANOWSZCZYZNA III, gmina Sokółka.

12,12
1:2000

LVIII/342/17
31.07.2017 r.

miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części
złoża kruszywa
naturalnego JANOWSZCZYZNA X, gmina
Sokółka.

2,63
1:2000

LVIII/343/17
31.07.2017 r.

miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego złoża kruszywa naturalnego
BOHONIKI, gmina Sokółka.

15,35
1:2000

LVIII/344/17
31.07.2017 r.

miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części złoża kruszywa
naturalnego DRAHLE VI, gmina Sokółka.

5,96
1:2000

LVIII/345/17
31.07.2017 r.

miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego złoża kruszywa naturalnego
DRAHLE X, gmina Sokółka.

5,6
1:2000

LVIII/346/17
31.07.2017 r.
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32.

33.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części terenu Miasta Sokółka
przy ulicy Grodzieńskiej.

33,53
1:2000

LXIII/361/17
31.10.2017 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu Miasta Sokółka
w granicach administracyjnych oraz części
obszaru gminy Sokółka.

6,29
1:1000

LXIII/362/17
31.10.2017 r.

Obowiązujące plany miejscowe i zmiany planów miejscowych oraz plany miejscowe
i zmiany planów miejscowych w trakcie opracowania

(Rycina ma charakter poglądowy, mapa w odpowiedniej skali umożliwiającej szczegółową
analizę stanowi odrębne opracowanie i znajduje się w zasobach Urzędu Miejskiego w Sokółce)
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Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta i Gminy Sokółka w latach
2012 – 2017
Przepisy ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zobowiązują burmistrza do dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy, oceny postępów w opracowaniach planów miejscowych i opracowania wieloletnich
programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji
zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu
miejscowego. Burmistrz zobowiązany jest przekazać radzie gminy wyniki tej analizy
po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie
kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów
miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje
działania zmierzające do ich zmiany.
W 2018 r. sporządzono Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z
oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy i miasta Sokółka
w latach 2012 – 2017, przyjęta przez Radę Miasta Uchwałą Nr LXXI/416/18 z 17 kwietnia
2018 r.
Wnioski z analizy wykazały jednoznacznie, że obowiązujące „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokółka” uchwalone uchwałą
Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 grudnia 1999 r., zmienione uchwałami
Rady Miejskiej w Sokółce: Nr XXXI/239/05 z dnia 1 marca 2005 r., Nr XXXIII/251/05 z dnia
26 kwietnia 2005 r., Nr XVIII/103/11z dnia 29 września 2011 r. jest nieaktualne i wymaga
podjęcia działań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta i gminy Sokółka, które
zgodnie z uchwała Nr LXXI/416/18 z 17 kwietnia 2018 r. są aktualne:

Lp.

1.

2.

Nazwa planu/zmiany planu

Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sokółka
Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sokółka cz. wsi Drahle i Bohoniki

Powierzchnia
[ha]

Nr uchwały
i data
uchwalenia

8,63

XIV/122/99
15.12.1999 r.

119,55

XIV/123/99
15.12.1999 r.

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2018
69

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Sokółka obejmujący
część gruntów wsi Podkamionka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części obszarów wsi
Bohoniki, Orłowicze, Szyszki, Drahle
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Sokółka
(teren zakładu obróbki drewna we wsi
Wroczyńszczyzna)
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części gminy Sokółka
(teren zabudowy usługowo-rzemieślniczej
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
we wsi Bogusze)
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części terenów wsi Karcze,
Kraśniany i miasta Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Nowa
Rozedranka w gminie Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kantorówka
w gminie Sokółka
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Sokółka w granicach administracyjnych
i części obszaru gminy
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego żwirowni Zadworzany VI
w gminie Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Drahle
w gminie Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Bobrowniki,
Drahle i Stara Kamionka
w gminie Sokółka

27,45

XIV/124/99
15.12.1999 r.

11,61

XLI/246/2001
27.09.2001 r.

119,61

XLIX/313/02
26.09.2002 r.

1,88

XXXVI/272/05
29.08.2005 r.

0,87

XXXVI/273/05
29.08.2005 r.

65,00

XXXIX/297/05
29.11.2005 r.

1,35

X/68/07
29.05.2007 r.

1,72

XVI/122/07
30.10.2007 r.

20,77

XLII/325/09
12.10.2009 r.

1,94

XXI/139/11
8.12.2011 r.

14,33

XXI/140/11
8.12.2011 r.

47,87

XXVI/181/12
29.03.2012 r.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Drahle, Nowa
Kamionka i Stara Kamionka
w gminie Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części terenów wsi
Szyndziel Gilbowszczyzna
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
terenów wsi Karcze, Kraśniany i miasta
Sokółka zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Sokółce nr XXXIX/297/05
z 29.11. 2005 r.
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sokółka zatwierdzonego uchwalą Rady
Miejskiej w Sokółce nr VI/42/99
z 30.03.1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
gminy Sokółka zatwierdzonego uchwałą
nr XXXVI/123/83 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Sokółce z 8.12.1983 r.
w zakresie wsi Karcze oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
na teren części wsi Karcze nie objęty
planem
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Sokółka w granicach administracyjnych
i części obszaru gminy Sokółka
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Sokółka w granicach administracyjnych
i części obszaru gminy Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego złoża kruszywa
naturalnego JANOWSZCZYZNA III,
gmina Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części złoża kruszywa
naturalnego Janowszczyzna X, gmina
Sokółka

176,58

XXVI/182/12
29.03.2012 r.

2,70

XLVI/341/13
29.08.2013 r.

9,70

XLVI/339/13
29.08.2013 r.

19,70

XLVI/342/13
29.08.2013 r.

9,00

XLVI/340/13
29.08.2013 r.

8,58

LV/406/14
26.03.2014 r.

12,12

LVIII/342/2017
31.07.2017 r.

2,63

LVIII/343/2017
31.07.2017 r.
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23.

24.

25.

26.
27.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego złoża kruszywa
naturalnego BOHONIKI, gmina Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części złoża kruszywa
naturalnego DRAHLE VI, gmina Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego złoża kruszywa
naturalnego DRAHLE X, gmina Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części terenu Miasta
Sokółka przy ulicy Grodzieńskiej
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Sokółka w granicach administracyjnych
i części obszaru gminy Sokółka

15,35

LVIII/344/2017
31.07.2017 r.

5,96

LVIII/345/2017
31.07.2017 r.

5,60

LVIII/346/2017
31.07.2017 r.

33,53

LXIII/361/2017
31.10.2017 r.

6,29

LXIII/362/2017
31.10.2017 r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Sokółka
wymienione w wykazie, są nieaktualne w całości lub części i wymagają podjęcia działań
o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
Burmistrz Sokółki podjął działania w celu ich aktualizacji.
Nr uchwały
i data
uchwalenia

Lp.

Nazwa planu

Powierzchnia
[ha]

1.

Zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sokółka
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Sokółka w
granicach administracyjnych i części
obszaru gminy Sokółka
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Sokółka w granicach
administracyjnych i części obszaru gminy
Sokółka

153,54

XIV/42/99
30.03.1999 r.

2100

XLII/319/06
31.03.2006 r.

5,18

XXVI/180/12
29.03.2012 r.

2.

3.
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4.

5.

6.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Sokółka w granicach administracyjnych
i części obszaru gminy Sokółka
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Sokółka w granicach administracyjnych
i części obszaru gminy Sokółka
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Sokółka w granicach administracyjnych
i części obszaru gminy Sokółka

5,18

XXVIII/222/12
16.06.2012 r.

2,26

XLV/329/13
20.06.2013 r.

0,60

LXII/455/14
6.11.2014 r.
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VII.

INWESTYCJE

Budowa ul. St. Skarżyńskiego
Inwestycja budowa ul St. Skarżyńskiego obejmowała dwa etapy.
Zadanie 1 - Budowa ul. Skarżyńskiego I Etap (od ul. Broniewskiego do ul. Żwirki
i Wigury), objęła budowę ul. Skarżyńskiego i ul. Broniewskiego od skrzyżowania
z ul. Broniewskiego do ul. Żwirki i Wigury. Długość około 387 m. Zakres robót budowlanych
obejmował budowę: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów, chodników, miejsc
postojowych, przepustu pod koroną drogi, wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału
teletechnicznego oraz rozbiórką i budową linii elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego,
sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i przyłączy, wycinkę i karczowanie
drzew i krzewów.
Zadanie 2 - Budowa ul. Skarżyńskiego II Etap objęła zakres od skrzyżowania
z I etapem budowy do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Długość około 337 m. Zakres robót
budowlanych obejmował budowę: nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, zjazdów,
chodników, wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału teletechnicznego oraz rozbiórką
i budową linii elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, sieci i przyłączy wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej i przyłączy.
Umowę z wykonawcą podpisano 12 września 2018 r. na kwotę 3 065 795,10 zł - etap I,
1 578 828,05 zł – etap II. Przedmiot zamówienia został wykonany.
W dniu 20 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót.
Budowa drenażu
w Sokółce

przy

bloku

komunalnym i

bloku

socjalnym ul.

Majowa

Przedmiot zamówienia obejmował roboty budowlane polegające na budowie drenażu
związanych z budową budynku komunalnego i socjalnego w Sokółce, dz. nr 3107/34, 3107/35,
3107/37, 3107/38 obręb 0034. Drenaż z rur drenarskich PVC o średnicy 110 mm z otworami
1,2 mm z filtrem z włókna kokosowego oraz przepompownia ścieków z dwoma pompami.
Wydajność przepompowni wynosi 4 dm3/s.
Umowa została podpisana 19 października 2018 r. na kwotę 188 342,50 zł. Odbiór robót
odbył się 19 grudnia 2018 r.
Doposażenie wiejskich placów zabaw
W miejscowości Pawełki na istniejącym placu zabaw zamontowano huśtawkę
dwuosobowa, karuzelę z ławeczką, zestaw sportowy. W miejscowości Kraśniany doposażono
plac zabaw w karuzelę z ławeczką, zestaw – zjeżdżalnia duża oraz zestaw dinozaur.
W miejscowości Woroniany – huśtawkę gniazdo, karuzelę z ławeczką i zestaw – zjeżdżalnia
duża. W Bobrownikach – huśtawkę gniazdo, huśtawka dwuosobową oraz zestaw kołyszący.
W Malawiczach Dolnych – karuzelę z ławeczką, zestaw – zjeżdżalnia duża i zestaw dinozaur.
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Umowa została podpisana 26 października 2018 r. Kwota zadania inwestycyjnego
wynosiła 117 432,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W dnia 07 grudnia 2018 r. dokonano
odbioru końcowego.
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego,
ul. Mieszka I i ul. Łokietka w Sokółce
Przedmiot zamówienia - usługi projektowe i roboty budowlane polegające
na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego,
ul. Mieszka I oraz w ul. Łokietka w Sokółce. Kwota inwestycji to 198 645,00 zł (w tym
dokumentacja projektowa 553,50 zł, roboty budowlane 198 091, 50 zł).
Zakres robót obejmował kanalizację sanitarną z rur PCV fi 200 – 155 m, kanalizację
sanitarną z rur PE fi 90 – 126 m, studnie betonowe i przepompownię.
Inwestycję zrealizowano w terminie od 30 sierpnia 2018 r. do 14 listopada 2018 r.
Dnia 23 listopada 2018 r. dokonano końcowego odbioru robót.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Tarasiewicza (w kierunku Targowej)

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo
rowerowego wzdłuż ul. Tarasiewicza, budowę zjazdów, zmianę przebiegu krawężników,
poszerzenie jezdni i wymianę warstwy ścieralnej ul. Tarasiewicza w rejonie skrzyżowania
z ul Targową
W zakres robót wchodziła nawierzchnia asfaltowa – jezdnia ciągu pieszo-rowerowego
w ilości 1285,60 m2; nawierzchnia z kostki betonowej brukowej w ilości 122,70 m2; obrzeża
betonowe 564 mb oraz 22 mb krawężnika drogowego typu lekkiego.
Umowę podpisano w dniu 28 czerwca 2018 r., aneksowano 30 sierpnia 2018 r. Kwota
inwestycji – 375 150,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 10 lipca 2018 r.
do 30 października 2018 r. i zakończone odbiorem końcowym w dniu 9 listopada 2018 r.
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Budowa ul. Nałkowskiej
Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na rozbudowie
ul. Z. Nałkowskiej. W ramach zamówienia przewidziano wykonanie: budowy drogi gminnej
Nr 103788B ul. Zofii Nałkowskiej w Sokółce w zakresie jezdni zjazdów, budowy chodników,
budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
do posesji; budowy sieci wodociągowej z przyłączami do posesji, budowy kanału
technologicznego. Długość drogi 160 m.
Z wykonawcą podpisano umowę 28 czerwca 2018 r. na kwotę 440 340,00 zł. Wykonano
2
750 m nawierzchni asfaltowej, 128 m2 nawierzchni z kostki betonowej brukowej - zjazdy,
395 m2 chodników z kostki betonowej brukowej oraz krawężniki, obrzeża, kanał
technologiczny, odwodnienie liniowe, hydrant, przyłącza kanalizacyjno-sanitarne w pasie
drogowym, przyłącze wodociągowe, studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne.
Roboty wykonano w dniach od 20 sierpnia 2018 r. do 25 września 2018 r. Inwestycja
została zakończona odbiorem końcowym dnia 10 października 2018 r.
W ramach rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sokółka w 2018 roku
zostały zrealizowane:

Zadanie A – umowa nr 155/2018/GR, termin realizacji do 15.12.2018 roku
•
•
•
•

Sołectwo Bachmatówka – nowa linia oświetlenia ulicznego z 4 oprawami oświetleniowymi,
kwota – 9 567 zł brutto
Sołectwo Hałe – nowa linia oświetlenia ulicznego z 7 oprawami oświetleniowymi, kwota –
23 320 zł brutto
Sołectwo Lebiedzin – nowa linia oświetlenia ulicznego z 7 oprawami oświetleniowymi,
kwota – 19 927 zł brutto
Sołectwo Wierzchjedlina – nowa linia oświetlenia ulicznego z 2 oprawami
oświetleniowymi, kwota – 7 456 zł brutto

Zadanie B – umowa nr 157/2018/GR, termin realizacji do 15.12.2018 roku
•

Sołectwo Geniusze – budowa słupa oświetlenia hybrydowego, kwota – 25 830 brutto

Zadanie C – umowa nr 156/2018/GR, termin realizacji do 15.12.2018 roku
•
•
•

Sołectwo Kantorówka – rozbudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego o 2 słupy wraz
z oprawami oświetleniowymi, kwota – 11 890 zł brutto
Sołectwo Smolanka – rozbudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego o 2 słupy wraz
z oprawami oświetleniowymi, kwota – 11 890 zł brutto
Sołectwo Wierzchjedlina – rozbudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego o 2 słupy wraz
z oprawami oświetleniowymi, kwota – 11 890 zł brutto
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Zadanie D – umowa nr 158/2018/GR, termin realizacji do 15.12.2018 roku
•

Sołectwo Nowa Rozedranka – rozbudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego o 4 słupy
wraz z oprawami oświetleniowymi, kwota – 19 680 zł brutto

Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. bez nazwy dz. nr geod. 4280, 4278

w

ul.

Białostockiej,

ul.

Modrzewiowej,

Przedmiot zamówienia były roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym ul. Białostockiej na odcinku od ul. Konopnickiej do wysokości
działki 2169/6, ul. Modrzewiowej i ul. bez nazwy. Inwestycja zlokalizowana była
na działkach o nr ewid. geod : 2140/1, 2169/6, 2169/21, 4053, 4292, 4278, 4280 obręb
ewidencyjny 0034 Sokółka. Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
zaprojektowano z rur kielichowych o średnicach : o 160 mm o dług. 104,8m i o 200mm o dług.
642,4m, łączonych za pomocą uszczelek gumowych.
Kwota inwestycji wyniosła 430 731,61zł. Umowa z dnia 19 czerwca 2018 r. Budowa
została zrealizowana w terminie od 17 lipca 2018 r. do 24 września 2018 r. i zakończona
odbiorem końcowym w dniu 8 października 2018 r.
Budowa drogi we wsi Bogusze przy zlewni mleka
Umowa na budowę ok. 130 mb. drogi we wsi Bogusze została podpisana
4 lipca 2018 r. Zadanie zostało wykonane w terminie od 10 września 2018 r.
do 28 września 2018 r. Odbiór nastąpił dnia 3 października 2018 r. Ogólna kwota zadania
wyniosła 93 234,00 zł.

Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce

Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Działanie
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Celem inwestycji była poprawa infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej nad zalewem w Sokółce.
Na plaży miejskiej nad zalewem pojawiły się nowe zabawki. Są to karuzela z czterema
siedziskami, zestaw ogólnosprawnościowy w kształcie łódki, zestaw wspinaczkowy stożek,
zestaw kołyszący gniazdo oraz zestaw kołyszący koniczynka. Elementy placu zabaw zostały
ustawione po wykonaniu podsypki z piasku wraz z wygrodzeniem terenu ze słupków
drewnianych połączonych linami. Przy placu zabaw zostało ustawionych pięć stojaków
na rowery.
Budowa placu zabaw trwała od 29 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r. Łączny koszt
64 107,72 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
wyniosło 33 164,00 zł a wkład własny Gminy Sokółka 30 943,72 zł.
Wykonanie nawierzchni na działce nr geod. 1394 w Sokółce
Zlecenie zostało podpisane 2 sierpnia 2018 r. Zadanie zostało wykonane w terminie
od 17 września 2018 r. do 28 września 2018 r. W ramach zlecenia wykonano ok. 70 mb. drogi.
Odbiór końcowy odbył się w dniu 1 października 2018 r. Kwota inwestycji wyniosła
71 340,00 zł.

Zakres zadania zaznaczono kolorem zielonym.
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Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Sokółce

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na wykonaniu dobudowy
wyjścia ewakuacyjnego z budynku przedszkola wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku
z wydzieleniem (obudowaniem) klatki schodowej ewakuacyjnej i wyposażenie jej
w urządzenie zapobiegające zadymieniu lub do usuwania dymu. Zakres prac przewidzianych
do wykonania obejmował również wykonanie nowej instalacji elektrycznej w części szatni na
parterze, w holu na piętrze oraz klatki schodowej polegające na wymianie istniejących opraw
oświetleniowych oraz zapewnieniu na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego, oraz wykonanie instalacji wodociągowej polegającej na wykonaniu hydrantu
p.poż. w holu na piętrze budynku.
Umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu podpisano w dniu 30 kwietnia
2018 r. na kwotę 246 000,00 zł. Roboty zostały zrealizowane w terminie
od 26 czerwca 2018 r. do 28 września 2018 r.

Wykonanie prac w pasie drogowym ul. Osiedle Zielone w Sokółce
polegających na przebudowie kabla energetycznego niskiego napięcia
Dnia 22 sierpnia roboty zostały zlecone wykonawcy. Zadanie wykonano w terminie
od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. za kwotę 12 460,64 zł.
Dnia 24 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego.
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Przebudowa ul. Osiedle Zielone etap II

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Os. Zielone
- drogi gminnej w Sokółce wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.
• Zakres robót branży drogowej: przebudowa i rozbudowa jezdni, budowa chodników,
budowa zjazdów, budowa zatok postojowych, zakładanie zieleńców.
• Zakres robót branży sanitarnej: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci
wodociągowej (hydranty).
• Zakres robót branży elektrycznej: przebudowa i budowa kablowej linii oświetlenia
ulicznego wraz ze słupami, przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn.
• Zakres
robót branży telekomunikacyjnej:
przebudowa kablowej
linii
telekomunikacyjnej.
Umowę podpisano dnia 10 kwietnia 2018 r. na kwotę 1 458 147,31 zł. Przebudowę
wykonano w terminie od 05 czerwca 2018 r. do 10 września 2018 r. Wykonano 2110 m2
nawierzchni asfaltowej jezdni, 1540 m2 nawierzchni z kostki betonowej brukowej, 1478 m2
chodników z płytki betonowej oraz krawężniki, obrzeża, kanały z rur a także studzienki
ściekowe. Roboty zostały zakończone i odebrane.
Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Białostockiej w Sokółce
Zlecenie zostało podpisane 13 czerwca 2018 r. Wykonane zgodnie ze zleceniem
w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. Odbiór końcowy odbył się
5 września 2018 r. Kwota inwestycji wyniosła 26 937,00 zł.
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Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych polegała
na wykonaniu nowej podsypki izolacyjnej, na wymianie podłogi i uszkodzonych, zbutwiałych
płyt pilśniowych podsufitki. Sufity i ściany zostały wyrównane, wygładzone i pomalowane
farbami emulsyjnymi. Dodatkowo wykonano nową podłogę systemową z wykładziny PCV.
Umowa została podpisana dnia 4 lipca 2018 r. na kwotę 132 225,00 zł. Roboty zostały
wykonane w terminie do 30 sierpnia 2018 r.
Budowa drogi ul. Reymonta w Sokółce

W ramach zamówienia przewidziano wykonanie: budowy drogi gminnej
Nr 103806B ul. Władysława Reymonta w Sokółce w zakresie jezdni i zjazdów, budowy
chodników, budowy ścieżki rowerowej, usunięcie drzew i krzewów, dobudowy opraw
oświetleniowych na napowietrznej linii oświetleniowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej;
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji; budowy sieci wodociągowej
z przyłączami do posesji, budowy kanału technologicznego.
Umowę podpisano 10 kwietnia 2018 r. na kwotę 1 822 585,65 zł. W ramach inwestycji
wykonano 2397 m2 nawierzchni asfaltowej – jezdni; 1178,50 m2 nawierzchni z kostki
betonowej – zjazdy i ścieżka rowerowa; 1172,50 m2 chodników z kostki betonowej brukowej,
krawężniki, obrzeża, kanały z rur, sieć wodociągową, przyłącza kanalizacyjno-sanitarne,
przyłącza wodociągowego, studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe.
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Budowę drogi zrealizowano w terminie od 7 maja 2018 r. do 9 sierpnia 2018 r.
Dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
Budowa ul. Sosnowej
Dokumentacja została opracowana w marcu 2018 r. Uzyskano pozwolenie na budowę.
We wrześniu został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie robót
budowlanych, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt małe środki finansowe
w budżecie gminy przeznaczone na realizację tego zadania. Wykonanie powyższego zadania
inwestycyjnego zostało ujęte w budżecie 2019 roku.
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ul. Miłej, ul. Pogodnej,
ul. Upalnej
Umowa
podpisana
31
grudnia
2018
roku
na
kwotę
łączną:
95 940,00 zł. Termin realizacji kwiecień 2019 r. Zakres prac obejmował zaprojektowanie:
• budowy jezdni,
• budowy chodników,
• budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego,
• budowę kanalizacji sanitarnej,
• rozwiązanie problemu odprowadzenia wód opadowych (kanalizacja deszczowa, studnie
chłonne itp.)
Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z drogą dojazdową od ulicy
Mickiewicza
Wykonanie parkingu z kostki brukowej – 539 m2, 139,85 m krawężnika betonowego,
kanalizacja rurociągiem dwóch rur spustowych do istniejącej studzienki. Umowa
z dn. 19 marca 2018 r. Wykonanie drogi dojazdowej z boku szkoły z kostki brukowej - 189,44
m2, 95,78 m krawężnik betonowy umowa z dn. 29 marca 2018, prace dodatkowe (wykonanie
opaski między szkołą a drogą w ilości 20 m2).
Wartość łączna 100 108,50 zł.
Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Sokółce
Umowa na realizację zadania podpisana została 21 lipca 2018 r. W ramach inwestycji
wykonano: demontaż urządzeń starych i zniszczonych urządzeń placu zabaw, wykonanie
nawierzchni sypkiej pod nowo montowane urządzenia, montaż nowych urządzeń na placu
zabaw. Odbiór prac nastąpił 3 października 2018 r. wartość łączna zadania 59 000,00 zł.
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Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego – I etap
Umowa podpisana 26 września 2018 roku, aneksowana 14 grudnia. Zakres zamówienia
obejmował odcinek o długości 151 m, od ul. Witosa w tym: nawierzchnię asfaltową – jezdni,
nawierzchnię asfaltową – ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnię z kostki betonowej brukowej
8 cm zjazdy, chodniki z płytek betonowych, krawężnik drogowy typu lekkiego, obrzeża
betonowe 6 cm, obrzeża betonowe 8 cm, kanały z rur PCV z kielichem, SN8 o śr. zew. 315 mm
(kanalizacji deszczowej), kanały z rur PCV z kielichem, SN8 o śr. zew. 200 mm (kanalizacji
sanitarnej), kanały z rur PCV z kielichem, SN8 o śr. zew. 200 mm (kanalizacji deszczowej),
sieć wodociągowa śr. 110 mm, przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, śr. 160 mm,
przyłącza wodociągowe w pasie drogowym, studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1000 mm (kanalizacji deszczowej), studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm (kanalizacji sanitarnej), studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm z osadnikiem.
W dniu 17 maja 2019 roku dokonano odbioru robót na kwotę 699 567,85 zł.
Budowa placu zabaw na działce 1846
W listopadzie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy placu zabaw,
w ramach zamówienia zrealizowano również dokumentację techniczną branży sanitarnej
zamiany rowu otwartego na przepust. Odbiór dokumentacji technicznej nastąpił w dniu
10 grudnia 2018 r. Kwota za opracowanie dokumentacji 12 300,00 zł.

Budowa bloku komunalnego i bloku socjalnego

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy budynku
komunalnego na działkach nr geod. 3827, 3107/34 i budynku socjalnego na działce nr geod.
3104/34 w Sokółce przy ul. Majowej wraz z wewnętrznymi instalacjami wodnokanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, instalacją elektryczną, teletechniczną, wykonaniem
przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowaniem
terenu.
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Data zawarcia umowy 29 września 2017 r. Inwestycja ta była możliwa dzięki dotacji
z Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina Sokółka otrzymała 35% czyli ponad 2 mln zł
dofinansowania na ten cel.
Inwestycję podzielono na dwa zadania o wartości:
• 3 034 830,00 zł – budowa bloku komunalnego;
• 1 961 760,00 zł – budowa bloku socjalnego.
Blok socjalny liczy 20 mieszkań natomiast blok komunalny 27. Oba bloki położone są
przy ulicy Majowej w Sokółce. Budowa obu bloków rozpoczęła się 06 listopada 2017 r. Oba
zadania były realizowane w roku 2018 i zakończone w roku 2019. Odbiór końcowy budowy
socjalnego odbył się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r., natomiast budowy bloku komunalnego
w dniach 24-26 kwiecień 2019 r.
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie
Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie, wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym. Budowa miała miejsce na działce
oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej gruntu 79/2 obręb 0015. Na działce znajduje się
dwukondygnacyjny budynek szkoły, jednokondygnacyjny budynek stołówki, istniejąca szata
roślinna w postaci zieleni wysokiej i niskiej. Inwestycja powstała w miejscu, gdzie obecnie
znajduje się teren niezagospodarowany między istniejącymi budynkami szkoły podstawowej
i stołówki. Powierzchnia terenu inwestycji: 9000,00 m2, Pow. zabudowy budynków objętych
opracowaniem 600,37 m2 w tym: budynek szkoły 386,09 m2, budynek projektowany
(rozbudowa) 214,28 m2. Powierzchnia netto /w tym użytkowa/opracowania 316,40 m2 w tym:
budynek szkoły 179,98 m2, budynek projektowany (rozbudowa) 181,09 m2. Kubatura
budynków objętych opracowaniem 3347,407 m3, w tym: budynek szkoły 3346,15 m3, budynek
projektowany (rozbudowa) 1257 m3. Kubatura budynków objętych opracowaniem 3347,407
m3, w tym: budynek szkoły 3346,15 m3, budynek projektowany (rozbudowa)
1257 m3.
Umowa podpisana 26 maja 2018 r. na kwotę 1 597 770,00 zł. Termin zakończenia
inwestycji planowany jest na sierpień 2019 r.
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Inwentaryzacja
i
ocena
stanu
technicznego
budynku
dworca
PKP
w Sokółce oraz inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku Szkoły
Podstawowej w Malawiczach Dolnych
W roku 2018 opracowano dokumentację inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
dwóch budynków będących we władaniu Gminy Sokółka.
•
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku dworca PKP w Sokółce
wraz z oceną stanu technicznego (ekspertyzą techniczną). Zakres zamówienia obejmował
wykonanie dokumentacji technicznej inwentaryzacji budowlano - architektonicznej budynku
dworca PKP w Sokółce wraz z oceną stanu technicznego (ekspertyzą techniczną). Budynek
położony jest na działce o nr geod. 3073/20 w Sokółce.
Umowę podpisano 21 marca 2018 r. na kwotę 32 841,00 zł z terminem realizacji
czerwiec 2018 r.
•
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Szkoły Podstawowej
w Malawiczach Dolnych. Zakres zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji technicznej
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach
Dolnych. Budynek położony jest na działce o nr geod. 307, w obrębie geodezyjnym Puciłki.
Umowę podpisano w dniu 21 marca 2018 r. na kwotę 11 685,00 zł z terminem realizacji
do 16 kwietnia 2018 r.
Wykonanie nawierzchni drogowej na działce nr 161/4
Wykonanie nakładki asfaltowej długości 45 m oraz szerokości 4 m na podstawie
zlecenia z dnia 1 października 2018 r. za kwotę 18 500,00 zł. Termin wykonania
do 19 października 2018 r. Zadanie zrealizowane.
Nakładka zapewnia bezpieczny dojazd do przedsiębiorstwa.

Zakres zadania zaznaczono kolorem zielonym.
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Wykonanie elewacji części budynku gminnego w m. Drahle na potrzeby Klubu
Wiejskiego
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, remont pomieszczeń wewnątrz budynku,
wykonano ogrzewanie, doprowadzono wodę. Roboty budowlane realizowano w okresie
maj - wrzesień 2018 r. na kwotę 42 886,00 zł.
Wykonanie przyłącza energetycznego od istniejącego złącza kablowego ZK w celu
zasilania ławki Niepodległości przy ul. Piłsudskiego w Sokółce na działce 837/3
Umowa na wykonanie przyłącza została podpisana 3 grudnia 2018 r. Zadanie zostało
wykonane. Odbiór nastąpił dnia 14 grudnia 2018 r. Ogólna kwota zadnia wyniosła
5 941,07 zł.
Zakup, dostawa i montaż Ławki Niepodległości
Ławka Niepodległości to nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego
głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dokumentacje projektowe opracowane w roku 2018:
•

•

•

Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce. Opracowano dokumentację projektową budowy
ul. Modrzewiowej w Sokółce, na działkach o nr geod. 4053, 2169/21, 4296. Początek
opracowania na skrzyżowaniu z ul. M. Konopnickiej długość około 235 m. Zakres prac
obejmował zaprojektowanie:
✓ budowy jezdni,
✓ budowy chodników,
✓ budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego,
✓ kanalizacji deszczowej,
Budowa wodociągu do wsi Hałe. Opracowano dokumentację projektową budowy sieci
wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową od miejscowości Smolanka, do
miejscowości Hałe. Długość sieci wodociągowej: 2215 km, średnica 160 mm.
Wykonanie elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej
Rozedrance, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance.
Opracowano dokumentację projektową wykonania elewacji i docieplenia budynku Szkoły
Podstawowej w Starej Rozedrance. Zakres opracowania zawiera: opis aktualnego stanu
technicznego budynku w tym elewacji i elementów związanych z elewacją, inwentaryzacja
elewacji frontowej, tylnej i szczytowych w formie opisowej i rysunkowej, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, określenie zakresu prac
dociepleniowych elewacji frontowej, tylnej i szczytowych wraz z kolorystyką elewacji,
zestawieniem materiałów i powierzchni ocieplenia, remont i przebudowa instalacji
odgromowej, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznych – oświetlenia,
montaż instalacji fotowoltaicznej; opracowanie audytu energetycznego budynku
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•

•

•

•

Budowa ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena, ul. M. Grechuty w Sokółce. Zakres prac
obejmował zaprojektowanie:
✓ ulicy Agnieszki Osieckiej początek opracowana od skrzyżowania z ulicą
Tarasiewicza do wysokości działki o nr geod. 11/5
✓ ulica Czesława Niemena początek opracowania od skrzyżowania z ulicą
Agnieszki Osieckiej do wysokości działki o nr geod. 12/7 i 12/13 dowiązanie
do istniejącej ulicy,
✓ ulica Marka Grechuty początek opracowania od skrzyżowania z ulicą
Tarasiewicza do skrzyżowania z ulicą Czesława Niemena,
✓ dla każdej z ulic opracowano dokumentacje branżowe: drogową jak również
brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, brakujących
odcinków sieci elektroenergetycznej, przyłączy wodociągowych i sanitarnych.
Budowa ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce. Opracowano dokumentację projektową
budowy ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce, na działkach o nr geod. 2464, 2463 obręb
Sokółka miasto, o łącznej długość ok. 135 m. Zakres prac obejmował zaprojektowanie:
budowy ciągu pieszo-jezdnego, budowy urządzeń odwadniających lub odprowadzających
wodę.
Uproszczone dokumentacje projektowe budowy placów zabaw na terenie gminy
Sokółka. Opracowano dokumentację projektową:
✓ Budowy placu zabaw w miejscowości Straż. Lokalizacja na części działki
nr geod. 546 obręb Straż.
✓ Budowy placu zabaw w miejscowości Szyszki. Lokalizacja na części działki
nr geod. 899/3 obręb Orłowicze.
✓ Budowy placu zabaw miejscowości Wierzchłowce. Lokalizacja na części
działki nr geod. 295/1 obręb Geniusze.
✓ Budowy siłowni napowietrznej w miejscowości Bogusze. Lokalizacja działka
nr geod. 467 obręb Bogusze.
✓ Budowy placu zabaw i boiska w miejscowości Sokolany. Lokalizacja działka
236/2 i 237/2 obręb Sokolany.
✓ Budowy siłowni napowietrznej w miejscowości Igryły. Lokalizacja działka
60/2 obręb Igryły.
✓ Budowy placu zabaw w miejscowości Orłowicze. Lokalizacja działka nr geod.
533 obręb Orłowicze.
✓ Budowy siłowni napowietrznej w miejscowości Zaśpicze. Lokalizacja działka
27/2 obręb Zaśpicze.
✓ Budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nomiki. Lokalizacja na części
działki nr geod. 57 obręb Nomiki.
Budowa sieci cieplnej w ul. Gęsiej i ul. 11 Listopada w Sokółce. Opracowano
dokumentację projektową: budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy z rur
preizolowanych z instalacją alarmową w systemie impulsowym. O długości łącznej 538 m.
Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na
Os. Buchwałowo. Opracowano dokumentację projektową:
✓ budowy jezdni,
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✓ budowy chodników,
✓ budowy parkingów,
✓ budowy i przebudowy sieci wodociągowej,
✓ budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej,
✓ budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego.
Budowa drogi m. Polanki; Początek opracowania na skrzyżowaniu z drogą powiatową
nr 1300 długość 750 m. Opracowano dokumentację projektową obejmującą: budowę
jezdni z betonu asfaltowego, poboczy żwirowych, budowę zjazdów na posesje,
przebudowę istniejącego w ciągu drogi obiektu mostowego na przepust.
Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Sokółce - aktualizacja dokumentacji.
Zaktualizowano dokumentację projektową do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wnioski złożono do RPOWP.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Sokółka. Opracowano dokumentację projektową obejmującą:
✓ Budowę oświetlenia od ul. Jana Pawła II w Sokółce do Kamionki Nowej.
Opracowano dokumentację projektową obejmującą: budowę kablowej linii
oświetleniowej o długości 400 m. (dz. drogowe nr 287/1 w obrębie Sokółka
i 233/1 w obrębie m. Sokółka - Kamionka Nowa) z oprawami oświetleniowymi
typu LED.
✓ Budowę oświetlenia w miejscowości Planteczka linia oświetleniowa o długości
około 2 200 m (dz. drogowe nr 137/1, 137/2 w obrębie Planteczka oraz nr 553,
554 w obrębie Słojniki) z oprawami oświetleniowymi typu LED.
✓ Budowę oświetlenia w miejscowości Tartak - napowietrzna linia oświetleniowa
o długości około 500 m (dz. drogowa nr 26, 6, 13 w obrębie Tartak Kuryły)
z oprawami oświetleniowymi typu LED.
✓ Budowę oświetlenia w miejscowości Kuryły - kablowa linia oświetleniowa
o długości około 650 m. (dz. drogowe nr 62. 45, 52 w obrębie Tartak Kuryły)
z oprawami oświetleniowymi typu LED.
Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka. Podpisano umowę i przystąpiono do realizacji
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Sokółka o powierzchni około 314 km2, (studium obejmujące obszar całej gminy
Sokółka) w granicach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr LXXIII/422/18
z dnia 5 czerwca 2018 r.

Projekty inwestycyjne
z funduszy unijnych

realizowane

w

2018

roku

przy

współfinansowaniu

Projekt: „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania
sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą
towarzyszącą” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja.
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Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy nr UDARPPD.08.05.00-20-0004/18-00 z dnia 29.06.2018 r. zwartej pomiędzy Gminą Sokółka
i Zarządem Województwa Podlaskiego.
Projekt realizowany w latach 2018-2019.
Wartość projektu: 4 404 446,14 zł.
Pozyskane środki z EFRR: 3 523 556,90 zł.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej,
zjawiskom kryzysowym, pobudzenie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie
przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników.
Projekt przewiduje budowę ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu sokólskiego wraz
z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą.
Teren przewidziany pod budowę placu zabaw i siłowni plenerowej stanowi część przestrzeni
ogólnie dostępnej i rekreacyjnej podlegającej rewitalizacji.

Szczegółowy zakres przewidywanych prac obejmuje: budowę wokół zalewu ciągu pieszorowerowego o dł. 1,7 km i szer. 3 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa
naturalnego wraz z oświetleniem hybrydowym, wydzielenie miejsc odpoczynku (ustawienie
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ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery), wykonanie schodów terenowych przy plaży
miejskiej o dł. 33mb, wykonanie chodnika przy plaży miejskiej, wykonanie pomostu
wydzielającego kąpielisko o dł. 94 mb, wykonanie pomostu pływającego (kładki w ciągu
pieszo-rowerowym) o dł. 21,5 mb, ustawienie ambony widokowej do obserwacji zbiornika
i przyrody o wys. 5,57 m, ustawienie urządzenia (slip) do wodowania sprzętu wodnego
o dł. 34,8 m.
Przy ścieżce pieszo-rowerowej zostanie także wykonana siłownia plenerowa (stawienie
4 urządzeń podwójnych oraz zestawu ogólnosprawnościowego do aktywnego wypoczynku
w otoczeniu natury), plac zabaw (ustawienie 7 urządzeń placu zabaw), wykonanie ogrodzenia
siłowni i placu zabaw z 4 furtkami, wykonanie ciągów pieszych, ustawienie ławek, koszy
na śmieci, stojaków na rowery, oświetlenie hybrydowe, ustawienie tablic informacyjnych (trasa
edukacyjna – wystawa stała), zagospodarowanie terenu (zieleń, nasadzenia roślin).
Projekt: „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne
w Sokółce” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja. Projekt realizowany jest na wniosku
o dofinansowanie projektu i umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0003/18-00
z dnia 29 czerwca 2018 r. zawartej pomiędzy Gmina Sokółka i Zarządem Województwa
Podlaskiego.
Projekt realizowany w latach 2018 - 2019.

Wartość projektu: 3 111 969,97 zł.
Pozyskane środki z EFRR: 2 489 575,96 zł.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej,
zjawiskom kryzysowym, pobudzenie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie
przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, mając na celu
aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców.
Projekt przewiduje przebudowę i rozbudowę istniejącej kamienicy na cele społeczne, w tym na
funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej i Klubu Integracji Społecznej prowadzonych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce. Dzięki temu projektowi Gmina Sokółka zaoszczędzi
na wynajmowaniu pomieszczeń oraz zostanie usprawniona praca na rzecz osób potrzebujących
i seniorów.
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Zakres przewidywanych prac obejmuje przebudowę istniejącego budynku z zachowaniem
kształtu i formy oraz jego rozbudowę o klatkę schodową z windą na dz. nr ewid. 884/2 i 884/3.
Zakres prac obejmuje: modernizacje istniejącego budynku posiadającego 4 kondygnacje
(piwnica, parter, piętro i poddasze) poprzez usunięcie ganku, schodów frontowych, stropów
drewnianych, ścian działowych, piaskowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, stolarka wewnętrzna, ocieplenie ścian
zewnętrznych, wykonanie ścian działowych, posadzek, wykonanie prac elektrycznych,
sanitarnych, zagospodarowanie terenu (w tym wykonanie miejsc parkingowych).
Do istniejącego budynku zostanie dobudowana klatka schodowa z wejściem głównym do
budynku wraz z windą.
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Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy
Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii.
Projekt realizowany jest na wniosku o dofinansowanie projektu i umowy
nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0485/17-00 z dnia 24 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Gmina
Sokółka i Zarządem Województwa Podlaskiego.

Projekt realizowany w latach 2018 - 2019.
Wartość projektu: 1 725 756,83 zł.
Pozyskane środki z EFRR: 1 013 490,87 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 67 budynków
mieszkalnych mieszkańców gminy Sokółka poprzez produkcję energii cieplnej i/lub
elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej zużywanej na własne potrzeby.
Zakres projektu:
• liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej z OZE:
86 szt.
• liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 36 szt.
• liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 50 szt.
• liczba instalacji na obszarach wiejskich: 20 szt.
• liczba instalacji hybrydowych: 19 szt.
• liczba budynków objętych instalacją OZE: 67 szt.
Efekty ekologiczne:
• zmniejszenie produkcji energii elektrycznej: 154,71 MWhe/rok
• zmniejszenie produkcji energii cieplnej: 78,33 MWht/rok
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•

redukcja CO2: 53,29 Mg CO2/rok

Projekt: „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski na lata 2014 - 2020,
Cel ogólny 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska,
Cel szczegółowy 3.3 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
Przedsięwzięcie 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, z zakresu Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego.

Fot. Wojciech Oksztol / Wrota Podlasia
Projekt realizowany w latach 2018-2019.
Wartość projektu: 701 928,16 zł.
Pozyskane środki z EFRR: 299 933,90 zł.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, poprzez przebudowę i rewitalizację miasteczka ruchu drogowego
w Sokółce.
Projekt przewiduje rewitalizację miasteczka ruchu drogowego w Sokółce o pow. 0,33 ha. Teren
po modernizacji ma się stać bardziej reprezentatywny i nowoczesny, do aktywnych form
wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Zrewitalizowane miasteczko ruchu drogowego będzie
pełniło rolę edukacyjna w sferze nauki ruchu drogowego. Projekt będzie sprzyjał aktywności
społecznej i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie teoretycznym i praktycznym z zasad ruchu drogowego.
Zakres prac objętych projektem obejmuje:
• ogrodzenie terenu,
• oświetlenie,
• ciągi komunikacyjne (jezdnia, chodniki, tor zewnętrzny),
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oznakowanie pionowe i poziome,
mini sygnalizacja świetlna na jednym skrzyżowaniu (do celów edukacyjnych),
renowacja zieleni (pielęgnacja istniejącego zadrzewienia, urządzenie trawników,
nasadzenia roślin),
odwodnienie terenu (odprowadzenie wód opadowych),
ustawienie altany,
infrastruktura towarzysząca (stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci),
ustawienie tablic informacyjnych,
monitoring terenu.

Projekt „Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji
dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” realizowany
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020
i zgodnie z umową grantową nr PLBU.01.01.00-20-0368/17-00 z 03.01.2018 r.
Partnerzy Projektu:
• Partner wiodący - Gmina Sokółka
• Partner 1 - Departament Sportu i Turystyki komitetu wykonawczego m. Grodno
• Partner 2 - Grodzieński Oddział Obwodowy Organizacji Społecznej „Państwowy
Związek Turystyczno-Sportowy”

Budynek kamienicy w Sokółce przeznaczony do remontu
Budynek kamienicy w Grodnie przeznaczony do remontu
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Wartość całkowita projektu: 2 139 254,66 euro.
Pozyskane środki z EFRR: 1 925 329,19 euro.
Wartość projektu w Sokółce: 907 871,30 euro.
Przyznane dofinansowanie dla Gminy Sokółka 817 084,17 euro.
Okres realizacji projektu – 24 miesiące (rozpoczęcie marzec 2019 r., zakończenie luty 2021 r.)
Celem głównym realizacji projektu jest wzrost liczby osób odwiedzających i korzystających
z oferty turystycznej Sokólszczyzny i Grodzieńszczyzny zawierającej wspólne dziedzictwo
kulturalne, historyczne i przyrodnicze.
Sokółkę i leżące w odległości ok. 40 km Grodno łączy położenie geograficzne, wspólne
dziedzictwo kulturowe, historyczne, wielokulturowość. Zapomniany przyjaciel króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Antoni Tyzenhauz od 1765 r. zarządzał ekonomią
grodzieńską na terenie której leżała też Sokółka. To właśnie jemu Sokółka i Grodno
zawdzięczają swój największy rozkwit. Powstały wówczas liczne manufaktury, teatry,
murowane kamienice. Pogranicze polsko-białoruskie to idealna przestrzeń do tworzenia
wspólnej infrastruktury transgranicznej oraz nawiązania współpracy, tworzenia sieci lokalnych
powiązań między instytucjami po obu stronach granicy w celu promocji i ochrony wspólnego
dziedzictwa, popularyzacji potencjału pogranicza polsko-białoruskiego.
Projekt zakłada realizację wspólnych działań po obu stronach granicy. Powstanie unikalny
produkt turystyczny transgraniczny pod nazwą "Szlak Tyzenhauza" - szlak rowerowy SokółkaGrodno dł. 59 km (PL 26 km, BY 33 km) w celu promocji regionu. Wyremontowane w ramach
projektu zabytkowe kamienice wpisane do rejestru zabytków, zostaną przeznaczone na cele
kulturalno-edukacyjne i turystyczne.
W Sokółce powstanie, w Grodnie zostanie doposażony Punkt Informacji Turystycznej
w celu kompleksowej obsługi turystów. Odbędą się międzynarodowe konferencje, warsztaty,
rajdy rowerowe, plener malarski, szkolenia.
Nastąpi rozwój infrastruktury turystycznej obszaru pogranicza, powstanie wspólna
oferta turystyczna, wzrośnie świadomość mieszkańców na temat potencjału obszaru, co
wpłynie na zwiększenie zainteresowania regionem po obu stronach granicy, zostaną stworzone
warunki do rozwoju usług turystycznych i około turystycznych.

Wnioski złożone w 2018 roku w celu uzyskania współfinansowania z funduszy unijnych
W 2018 roku Gmina Sokółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa
efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na
terenie Miasta Sokółka”.
W dniu 26 marca 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Sokółka dotację
z EFRR na realizację projektu nr RPO.05.04.01-20-0020/18 pn. „Poprawa efektywności
energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta
Sokółka” w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie
niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
Projekt realizowany w latach 2019-2020.
Wartość projektu: 3 648 006,96 zł.
Pozyskane środki z EFRR: 2 695 439,42 zł.
Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości
powietrza na terenie Gminy Sokółka poprzez modernizację oświetlenia ulicznego.
Przedsięwzięcie wynika z „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka”.
Projekt obejmuje:
• modernizację wyeksploatowanych lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami
typu LED z indywidualnym systemem sterowania mocą opraw i monitoringiem
działania opraw (2116 szt.);
• modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego
systemu sterowania oprawami (36 szt.);
• dowieszenie 22 opraw na istniejących słupach;
• instalację OZE (3 opraw oświetlenia ulicznego zasilanego z instalacji fotowoltaicznej);
• zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania pozwalającego na indywidualne
sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowanej na terenie miasta,
z możliwością zbierania danych dotyczących czasu pracy, zużycia energii, wydajności
oprawy oraz informowaniem obsługi o awariach zaistniałych w systemie.
W maju 2019 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania.
W 2018 roku Gmina Sokółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Podniesienie
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka”
w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie
5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
BOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
Projekt przewidziany do realizacji w 2020 r.
Wartość projektu: 3 648 006,96 zł.
Pozyskane środki z EFRR: 2 695 439,42 zł.
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej 3 budynków
użyteczności publicznej: Przedszkola nr 1 w Sokółce, Przedszkola nr 2 w Sokółce oraz Szkoły
Podstawowej w Starej Rozedrance, poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji.
Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną 3 budynków użyteczności
publicznej w podziale na zadania:
• Przedszkole nr 1 w Sokółce,
• Przedszkole nr 2 w Sokółce,
• Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance.
Wraz z wykorzystaniem instalacji OZE na potrzeby własne. Zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną i elektryczną przyczyni się do redukcji emisji CO2.
Wniosek jest na etapie oceny merytorycznej.
Wskaźniki produktu projektu:
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, 3 szt.,
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•
•
•
•

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 1 szt.,
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji, 2 738,79 m2,
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła, 1 szt.,
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, łącznie 262,91 tony
równoważnika CO2,
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej z budynkach publicznych,
815 528,99 kWh/rok.
Wskaźniki rezultatu:
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 35,27 MWh/rok,
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1822,40 GJ/rok,
• 815 528,99 kWh/rok.
Wskaźniki rezultatu:
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 35,27 MWh/rok,
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1822,40 GJ/rok.
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VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Jakość powietrza w województwie podlaskim, w którym położona jest gmina Sokółka,
kształtowana jest przede wszystkim przez rozkład przestrzenny i wielkość emisji
zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych i mobilnych, napływowych (transgranicznych) oraz
przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.
Do substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń na terenie powiatu
sokólskiego, w tym także gminy, należą: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki tlenki azotu, tlenki
węgla oraz pył. Taka struktura emisji zależy przede wszystkim od zużycia, rodzaju oraz jakości
paliwa.
Pozostałe zanieczyszczenia emitowane z zakładów przemysłowych wybijają z rodzaju
produkcji i stosowanej technologii. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń
technologicznych należą: alkohole alifatyczne i ich pochodne, kwasy organiczne i pochodne,
węglowodory pierścieniowe, węglowodory alifatyczne i ich pochodne oraz w mniejszym
stopniu inne zanieczyszczenia związane ze specyfiką produkcji zakładu.
Emisja punktowa
Na terenie powiatu sokólskiego w obrębie, którego położona jest gmina, na koniec 2018 roku
zakłady przemysłowe wyemitowały łącznie 17 154 ton zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
z czego 99,90%, to zanieczyszczenia gazowe.
Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych
pochodzących z terenu powiatu (w tym także gminy), stanowi nieznaczny procent tego typu
zanieczyszczeń w skali województwa podlaskiego.
Wśród zanieczyszczeń gazowych dominuje przede wszystkim emisja dwutlenku węgla,
stanowiąca 99,17% wszystkich zanieczyszczeń gazowych.
Według informacji zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka
całkowita emisja dwutlenku węgla na koniec 2013 r. z przemysłu wyniosła 18302,53 Mg, co
stanowiło 10% całkowitej emisji na terenie gminy.
W ostatnich latach obserwuje się niewielki spadek zanieczyszczeń gazowych, emitowanych
przez zakłady szczególnie uciążliwe z terenu powiatu sokólskiego (w tym także gminy) oraz
stały poziom emisji zanieczyszczeń pyłowych.
Emisja powierzchniowa
Wielkość i rozkład poziomu zanieczyszczeń na terenie gminy, kształtowany jest również przez
tzw. emisję niską, pochodzącą z ogrzewania indywidualnego w budynkach wieloi jednorodzinnych. Na terenie gminy energia cieplna do celów grzewczych w mieszkalnictwie
pozyskiwana jest głównie w wyniku spalania węgla kamiennego i zrębki drzewnej.
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W budownictwie indywidualnym na terenie gminy, do ogrzewania wykorzystuje się głównie
kotły i piece węglowe, kotłownie olejowe i biomasowe oraz w niewielkim stopniu kotły
gazowe.
Emisja dwutlenku węgla w budynkach na terenie gminy Sokółka
Udział procentowy
Wielkość emisji
w całości emisji
Wyszczególnienie
dwutlenku węgla
dwutlenku węgla
[Mg]
w gminie
Budynki mieszkalne
137 268
75
Budynki komunalne
12 811
7
Budynki usługowe
1 830
1
Emisja liniowa
Wielkość emisji liniowej związana jest przede wszystkim z natężeniem i wielkością ruchu
samochodowego. W ostatnich latach na terenie gminy wzrosła ilość samochodów osobowych
i ciężarowych poruszających się po drogach publicznych. Dużym natężeniem ruchu obciążona
jest droga krajowa nr 19 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica oraz drogi wojewódzkie nr
674 na odcinkach Krynki – Sokółka, nr 671 Sokolany – Janów - Korycin i nr 673 na odcinku
Sokółka – Dąbrowa Białostocka.
W emisji z transportu drogowego największy udział mają zanieczyszczenia pyłowe, tlenki
azotu oraz niemetalowe lotne związki organiczne. Niski jest udział dwutlenku siarki oraz
bezno(a)pirenu.
Wg informacji zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Sokółka udział emisji
dwutlenku węgla pochodzącego ze środków transportu stanowi 6% (10 981 Mg) udziału
w całkowitej emisji tego zanieczyszczenia na terenie gminy.
Jakość powietrza na terenie gminy
Oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza, na terenie województwa podlaskiego (w tym także
powiatu sokólskiego i gminy Sokółka), dokonuje corocznie Podlaski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Białymstoku. Badania prowadzone są w 6 stacjach pomiarowych.
Efekty realizacji dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sokółka,
w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza
Podjęte zadania
•
•
•
•
•

Termomodernizacja budynków;
Modernizacja kotłowni;
Modernizacja
centralnego
ogrzewania;
Budowa/konserwacja oświetlenia
ulicznego;
Remonty
pokryć
dachowych
budynków mieszkalnych;

Efekt
•
•
•

Spadek
zużycia
energii
elektrycznej na jednego odbiorcę
Wzrost
długości
sieci
ciepłowniczej przesyłowej
Wzrost liczby odbiorców energii
elektrycznej na niskim napięciu
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Prognoza zmian w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza
W związku z ochroną jakości powietrza przewiduje się wzrost udziału wytwarzania energii
z OZE, szczególnie ze słońca. Zgodnie z założeniami pakietu klimatyczno-energetycznego
udział OZE na koniec 2020 ma osiągnąć 15% w finalnym zużyciu energii brutto. W związku
z tym przewiduje się zamianę starych wyeksploatowanych jednostek zasilanych węglem
kamiennym na nowe, o wysokiej sprawności i niskich emisjach: dwutlenku siarki, tlenków
azotu, dwutlenku węgla i pyłów.
W odniesieniu do wymagań środowiskowych przewiduje się, że poziom emisji gazów
cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze będzie się regularnie zmniejszał,
szczególnie w zakładach sklasyfikowanych jako najbardziej uciążliwe.
Jednym z głównych celów w zakresie dotrzymania standardów jakości powietrza będzie
ograniczenie emisji z sektora komunalnego, w tym niskiej emisji. Będzie to możliwe dzięki
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka.
Podsumowanie
Na terenie strefy podlaskiej, w której położona jest gmina Sokółka, zaobserwowano
przekroczenia jakości norm powietrza dotyczących:
• stężenia dopuszczalnego, poziomu docelowego, poziomu celu długoterminowego dla
pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz wartości pyłu zawieszonego PM 2,5 dla II fazy;
kryterium ochrona zdrowia;
• poziomu docelowego benzo(a)piremu; kryterium ochrona zdrowia;
• poziomów celów długoterminowych ozonu; kryterium ochrona roślin.
Na jakość powietrza w gminie wpływ emisja z sektora komunalnego oraz od środków
transportu kołowego. W sektorze komunalnym głównym źródłem zanieczyszczeń są
przestarzałe piece grzewcze na paliwa stałe – węgiel kamienny.
Należy zaznaczyć, że obiecującym trendem obserwowanym w ostatnich latach jest rozwój
pozyskiwania energii z OZE. W najbliższych latach planowany jest ich rozwój w gminie.
Mając na uwadze dotrzymanie właściwych standardów w zakresie jakości powietrza oraz
ochronę zdrowia mieszkańców gminy, ważne jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń u źródła,
stosowanie technologii sprzyjających wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz
poprawa efektywności energetycznej szczególnie w sektorze komunalnym. Właściwym będzie
też realizacja zaleceń ujętych w planach ochrony powietrza sporządzonych dla strefy
podlaskiej, w której położona jest gmina. Uzupełnieniem działań inwestycyjnych jest
prowadzenie równolegle z nimi edukacji ekologicznej.
Zagrożenia hałasem
Ocenia się, że w Polsce około 35% ogółu mieszkańców kraju narażonych jest na
ponadnormatywny poziom hałasu w porze dnia oraz w nocy. Ponad 80% tej uciążliwości
związane jest z ruchem drogowym.
Podstawowymi cechami fizycznymi dźwięku wpływającymi na jego odczuwanie są jego:
poziom, częstość występowania, czas trwania i charakterystyka widmowa.
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Na terenie gminy najistotniejszym i najpowszechniejszym źródłem hałasu jest transport
drogowy. W znacznie mniejszym stopniu oddziałują negatywnie zakłady przemysłowe,
transport kolejowy.
Hałas komunikacyjny
Hałas komunikacyjny jest najpowszechniejszym i najbardziej uciążliwym rodzajem hałasu,
szczególnie na terenach zurbanizowanych o gęstej zabudowie. Na klimat akustyczny wpływa
dynamika rozwoju motoryzacji, a co za tym idzie systematyczny wzrost ilości pojazdów.
Na poziom hałasu wpływa między innymi lokalizacja gminy. Przez teren gminy przebiega
droga krajowa oraz trzy ruchliwe drogi wojewódzkie. Sieć drogową uzupełniają drogi
powiatowe oraz drogi gminne.
Hałas kolejowy
Uciążliwości akustyczne związane z przebiegiem linii kolejowych na terenie gminy są
niewielkie i dotyczą mieszkańców, których budynki mieszkalne położone są w bezpośrednim
sąsiedztwie linii. Przez gminę przebiega szlak kolejowy Sokółka - Suwałki (linia nr 40),
Zielonka – Kuźnica Białostocka (linia nr 6) oraz Kuźnica Białostocka – Geniusze (linia nr 57).
Obsługa gminy odbywa się poprzez dworzec zlokalizowany w Sokółce. Hałas kolejowy
wywiera najmniejszą presję na środowisko ze wszystkich rodzajów hałasu komunikacyjnego.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy obejmuje dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia
oraz część procesów technologicznych, instalacje oraz wyposażenie małych zakładów
rzemieślniczych i usługowych. Do hałasu przemysłowego zalicza się również dźwięki
emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (klimatyzacje, wentylatory) i urządzenia
nagłaśniające w lokalach rozrywkowych i gastronomicznych.
Według informacji WIOŚ w Białymstoku hałas przemysłowy nie stwarza w gminie większych
problemów. System lokalizacji nowych inwestycji i prowadzenie ocen ich oddziaływania na
środowiska, kontroli oraz egzekucji nałożonych kar, pozwala na znaczne ograniczenie zasięgu
rozprzestrzeniania tego rodzaju hałasu.
Podjęte zadania
•
•
•

Budowa/rozbudowa i modernizacja
dróg;
Budowa ścieżek rowerowych;
Edukacja ekologiczna;

Efekt
•
•

Wzrost długości dróg o dobrej
nawierzchni
Wzrost długości ścieżek
rowerowych
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Podsumowanie
Na klimat akustyczny gminy Sokółka wpływa przede wszystkim hałas pochodzący ze źródeł
komunikacyjnych. Potwierdzają to badania przeprowadzone na potrzeby realizacji
Państwowego Monitoringu Środowiska, w których to zanotowano przekroczenia wartości
dopuszczalnych hałasu, zarówno w porze dnia, jaki i w nocy. Jest to konsekwencją
obserwowanego w ostatnich latach wzrostu poruszających się po drogach województwa
samochodów osobowych i ciężarowych.
Uciążliwości związane z występowaniem hałasu kolejowego i przemysłowego są na terenie
gminy niewielkie. Występują przede wszystkim w najbliższej okolicy zakładów i wzdłuż linii
kolejowych.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Według informacji zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego
na lata 2016 - 2022 gmina Sokółka przynależy do regionu centralnego.
Jako instalacje regionalne dla tego obszaru wskazuje się:
1. Instalacja termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych:
Instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) Białystok.
2. Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP):
• Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach
• Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
3. Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów:
• Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
• Kompostownia Ekostan w gm. Zabłudów
• Kompostownia Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach
4. Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania:
• Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
• Zakład Zagospodarowania Odpadów w Karczach, Landfill Pure Home Sp. z o.o. S.K.
(istniejąca kwatera odpadów o nieustalonym statusie, RIPOK tylko po uregulowaniu
sytuacji formalno-prawnej).
Zgodnie z zasadą przekazywania przez podmiot odbierający zmieszane odpady komunalne oraz
odpady zielone od właścicieli nieruchomości, bezpośrednio do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady z terenu Gminy Sokółka
(MPO Sokółka Sp. z o. o.), dostarcza je właściwie. Wspomniane rodzaje odpadów były
transportowane przez MPO Sokółka do CIGO w Studziankach oraz ZUOK Hryniewiczach,
a następnie odpowiednio tam zagospodarowywane. W obecnym stanie rzeczy brak jest innej
możliwości przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. W 2018 r. nie realizowano
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żadnych zdań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
MPWiK w Sokółce planuje w roku 2019 rozpoczęcie budowy PSZOK.
Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe, obiekty
handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola, biura, instytucje, obiekty turystyczne i targowiska.
Odpady powstają ponadto z usług komunalnych jak: czyszczenie ulic, utrzymanie terenów
zielonych, parków i cmentarzy.
Ponad 73,73% zebranych zmieszanych odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw
domowych. Na jednego mieszkańca w gminie na koniec 2018 roku przypadało 235 kg
odpadów.
Na terenie Gminy Sokółka segregacja odpadów obejmuje w szczególności: papier, tworzywa
sztuczne, metal, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Możliwe jest także przekazanie
gromadzonych odpadów komunalnych, takich jak: metale, papier, szkło, tworzywa sztuczne,
odpady ulegające biodegradacji, chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny,
opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe
i budowlane oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych, do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W gminie taki punkt zlokalizowany jest w MPO
Sp. z o.o. w Sokółce przy ul. Targowej 10. Mieszkańcy gminy Sokółka mogą bezpłatnie
przekazywać odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK).
Systemem powyższym objęte zostały zamieszkałe nieruchomości. Właściciele pozostałych
nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania
indywidualnych umów z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej,
prowadzonego przez Burmistrza Sokółki.
Na obszarze Gminy Sokółka stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uzależnione są od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu zbierania
odpadów. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana jest na podstawie
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy. Miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 7,00 zł miesięcznie na
mieszkańca gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie i 12,00 zł miesięcznie
na mieszkańca gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (bez
segregacji). Są to jedne z najniższych stawek w regionie. Selektywna zbiórka odpadów
komunalnych odbywa się przede wszystkim w systemie workowym:
• worek niebieski - papier i tektura,
• worek zielony - szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe,
• worek żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobne metale,
opakowania z metalu, metale
• worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji.
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W Gminie Sokółka usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce ul. Targowa 10. Firma
została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Na terenie miasta prowadzona jest w wyznaczonych punktach zbiórka baterii, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz przeterminowanych leków, strzykawek i igieł.
Około 57% mieszkańców Gminy Sokółka zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów,
zobowiązując się jednocześnie do zbierania i „oddawania” segregowanych odpadów.
Natomiast pozostała część mieszkańców, tj. ok. 43% deklaruje zbieranie odpadów w sposób
niesegregowany.
Gminom, które nie wywiążą się z nałożonego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu
selektywnej zbiórki odpadów będą naliczane kary pieniężne. Szeroko rozwinięta struktura
zagospodarowania odpadów w gminie Sokółka zapewniła spełnienie wymagań w zakresie
recyklingu i odzysku odpadów w stopniu przekraczającym limity określone ustawowo w
Polsce. Selektywne zbieranie odpadów u źródła, pozwala nie tylko na pozyskanie cennych
surowców, ale także na ponowne i racjonalne ich wykorzystanie. I tak:
• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 wyniósł: 13,90% (dopuszczalny
40%).
• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 57,66%
(wymagany 30% w 2018 roku).
• Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych: 100% (wymagany 50% w 2018 roku).
Gmina Sokółka wywiązała się w 2018 r. z określonego rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 14 grudnia 2016 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Odpady padłych zwierząt przekazywane są uprawnionym odbiorcom odpadów na podstawie
zawartych umów. Zlikwidowano także jedno dzikie wysypisko śmieci w pobliżu wsi Lipina.
Gmina systematycznie realizuje usuwanie azbestu od 2009 r. Od 2011 r. realizowany jest
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Sokółka na lata 2011-2032” (uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia
2 marca 2011 r.), który został zaktualizowany w 2016 roku. Gmina Sokółka pozyskuje dotacje
celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
na realizację programu oraz przeznacza na ten cel środki własne z budżetu. Gmina Sokółka
składa wniosek o dofinansowanie w imieniu osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
W 2018 roku usunięto i unieszkodliwiono 111,13 ton wyrobów z azbestem z 45 nieruchomości.
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Zasoby przyrodnicze
Gmina Sokółka charakteryzuje się umiarkowanie przekształconym środowiskiem naturalnym,
zróżnicowaniem ekosystemów i stosunkowo niską presją antropogeniczną. Są to warunki
sprzyjające bytowaniu wielu gatunków zwierząt. Możemy tu znaleźć przede wszystkim faunę
leśną, w tym zamieszkującą duże kompleksy, związaną z krajobrazem rolniczym, a także
gatunki ekosystemów wodno-błotnych.
System ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000
Na terenie gminy Sokółka zlokalizowano występowanie 7 572,62 ha obszarów objętych
ochroną przyrody, w myśl przepisów krajowych. Obszary chronione stanowią około 24,15%
powierzchni gminy i obejmują fragment Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
im. W. Sławińskiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie, dwa obszary
Natura 2000 (PLH 20004 Ostoja Knyszyńska i PLB200003 Puszcza Knyszyńska) dwa
rezerwaty przyrody (Kozłowy Ług i Budzisk). Zarejestrowano także 8 pomników przyrody,
trzy z nich to głazy narzutowe, jedne stanowi grupa drzew zaś pozostałe to pojedyncze drzewa.
Jednym z kluczowych oddziaływań na przyrodę jest produkcyjna funkcja lasów, związana
z wielofunkcyjnym charakterem gospodarki leśnej. Poza drewnem lasy są również źródłem
zwierzyny oraz grzybów i owoców leśnych. Lasy na terenie gminy Sokółka pełnią także funkcje
ochronne. Lasy mają również istotne znaczenie społeczne, a w tym edukacyjne i rekreacyjne.
Stan zasobów przyrody ma również wpływ na rolnictwo, w tym na jakość płodów rolnych.
Obszary i obiekty cenne przyrodniczo, objęte ochroną na terenie gminy Sokółka w ramach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
Lp. Forma ochrony przyrody
1.
Park krajobrazowy

Ilość obiektów
1

Powierzchnia [ha]
3037,50

2.

Obszar chronionego krajobrazu

1

4335,12

3.

Rezerwat przyrody

2

160,56

4.

Pomnik przyrody

8

-

5.

Obszar Natura 2000 (łącznie)

2

4408,65

Podsumowanie
Stan zasobów przyrodniczych gminy Sokółka wskazuje przede wszystkim na potrzebę dalszej
kontynuacji działań w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz opracowania
i wdrażania planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych. Wskazane
jest również podejmowanie działań w kierunku zachowania gatunków i siedlisk cennych
przyrodniczo, szczególnie poprzez ich monitoring i działania ochronne.
Istotne jest również podejmowanie działań edukacyjnych, skierowanych zarówno do dzieci
i młodzieży, jak również osób dorosłych.
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Zagrożenia poważnymi awariami
Poważne awarie mogą powstawać, zarówno na terenach zlokalizowanych w gminnych,
obiektach przemysłowych, jak również poza jej obszarem, w wyniku wypadków drogowych
z udziałem cystern i autocystern przewożących materiały niebezpieczne, a także na skutek
rozszczelnienia rurociągów transportujących gaz ziemny. Ich eksploatacja stwarza zagrożenie
dla środowiska (możliwość awarii zbiorników, pożar, itp.). Główne zagrożenie wynika
z transportu paliw w celu zaopatrzenia tych obiektów.
Do źródeł zagrożenia na terenie gminy należą punkty przeładunku paliw gazowych i ciekłych.
Według informacji z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na
terenie gminy znajdują się trzy zakłady dużego ryzyka powstania awarii przemysłowych:
• BARTER Sp. z o.o., 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28, SAGA oddział w Sokółce,
Sokółka, ul. Oś. Buchwałowo 2. Zakład znajduje się na terenie działania Komendy
Powiatowej PSP w Sokółce.
• PKN ORLEN S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, Terminal Paliw w Sokółce BP21,
16-100 Sokółka, Oś. Buchwałowo. Zakład znajduje się na terenie działania Komendy
Powiatowej PSP w Sokółce.
• ORLEN PALIWA Sp. z o.o., 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44. Terminal LPG
ORLEN PALIWA Sp. z o.o. w Sokółce, 16-100 Sokółka, Oś. Buchwałowo 1. Zakład
znajduje się na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Sokółce.
Główne niebezpieczeństwo może wiązać się z przemieszczaniem się po drogach gminy
pojazdów transportujących ładunki niebezpieczne. Rozwój infrastruktury drogowej i wzrost
natężenia ruchu może spowodować zwiększenie niebezpieczeństwa wystąpienia awarii na
drogach, jednakże przyczynia się również do rozwoju gospodarczego gminy. Należy zatem
mieć na uwadze aspekt zagrożenia w trakcie planowania inwestycji. Bardzo ważne jest również
właściwe wyposażenie i przygotowanie jednostek reagowania, tj. Straży Pożarnej, czy Policji.
Na terenie gminy, w ostatnich latach nie odnotowano poważnych awarii, jak również zdarzeń
o znamionach poważnych awarii, zarówno na terenie zakładów, jak i w transporcie towarów
niebezpiecznych.
Gospodarowanie wodami
Według danych zgromadzonych w Bazie danych udostępnianych przez Wody Polskie, trzy
spośród jedenastu jednolitych części wód rzecznych, w obrębie których położona jest gmina
Sokółka, poddawane są presji, wywołującej zagrożenie dla jakości wód. Dla jednolitych części
wód podziemnych (nr 52 i 53) na terenie gminy nie stwierdzono występowania istotnych presji,
oddziaływań czy zagrożeń, mogących mieć znaczenia dla stanu ilościowego i jakościowego
JCWPd.
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Pobory wód
Na przestrzeni 2018 roku wielkość zużycia wody na terenie gminy Sokółka utrzymywała
się na podobnym poziomie. W 2018 r. wielkość zużycia wody wyniosła w gminie 1,3 mln m3.
Punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń
Punktowe źródła zanieczyszczeń wód związane są m.in. z gospodarką komunalną, przede
wszystkim dlatego, że to wody powierzchniowe są głównym odbiornikiem ścieków
oczyszczonych.
Źródłem zanieczyszczeń obszarowych i rozproszonych są ścieki pochodzące od ludności
niekorzystającej z systemu kanalizacji zbiorczej. Dotyczy to głównie rozproszonej zabudowy
wiejskiej. Według danych GUS, na koniec 2018 r., na terenach nieskanalizowanych w gminie
Sokółka, ścieki bytowe gromadzone były w 1040 zbiornikach bezodpływowych. Na tego
rodzaju obszarach funkcjonowały również 60 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nieczystości ciekłe dowożono do stacji zlewnej.
Stan ilościowy wód - zasoby
Łączna powierzchnia wód powierzchniowych na terenie gminy wynosi 100 ha. Sieć
hydrograficzna obszaru tworzą rzeki: Sokołda, Łosośna, Jałówka, Kamionka, Kamienica
i Poganica.
Wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują na terenie gminy w piaszczystożwirowych utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych.
Stan jakościowy wód
Analiza danych zawartych w Bazie Wód Polskich wykazała, że wszystkie jednolite części wód
powierzchniowych, w obrębie których znajdują się obszary gminy Sokółka, wskazują na stan
zły. Stan jednolitej części wód podziemnych na terenie gminy odpowiada parametrom stanu
dobrego, zarówno pod względem ilościowym, jak i chemicznym.
Poprawa stanu wód ma być zapewniona, poprzez osiągnięcie celów środowiskowych dla wód
na obszarze dorzeczy do 2021 r.
Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy Sokółka wskazuje na potrzebę realizacji
działań zmierzających do jej poprawy. Znacznie lepiej wypadają wody podziemne, których stan
wskazuje na brak przekroczeń wartości decydujących o dobrej jakości.
Biorąc pod uwagę zagadnienia w zakresie adaptacji do zmian klimatu konieczne jest
podejmowanie zadań dotyczących retencjonowania wody i przeciwdziałania suszy.
Gospodarka wodno-ściekowa
Na terenie gminy zlokalizowane są następujące ujęcia wody:
• w mieście Sokółka
• Kamionka Stara
• Rozedranka Stara
• Bogusze.
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Sieć wodociągowa na terenie gminy Sokółka, na koniec 2018 r., osiągnęła długość 199,8 km,
przy 3 907 podłączeniach do budynków. Z sieci wodociągowej korzysta 21 650 osób, co
stanowi 84,0% ludności gminy.
Sieć kanalizacyjna w obrębie gminy, na koniec 2018 r., miała długość 58,6 km, przy 2107
przyłączach do budynków. Z sieci kanalizacyjnej korzystają 15 341 osoby, tj. 60,4%
mieszkańców gminy.
W obrębie gminy widoczna jest wyraźna dysproporcja między długością sieci wodociągowej,
a długością sieci kanalizacyjnej, jak również w udziale korzystających z obu sieci.
Na koniec 2018 r., na terenach nieskanalizowanych w obrębie całej gminy, ścieki bytowe
gromadzone były w 1040 zbiornikach bezodpływowych. Na tego rodzaju obszarach
funkcjonowały również 60 przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe
dowożono do stacji zlewnej.
Ścieki wytworzone na terenie gminy w 2018 r. podlegały oczyszczaniu w jednej komunalnej
oczyszczalniach ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Sokółka ul. Targowa 15,
o przepustowości 6000 m3/d. Ścieki w 100% poddawane są procesowi oczyszczania
z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Na terenie gminy Sokółka funkcjonuje jedna przemysłowa oczyszczalnia ścieków przy
ul. Białostockiej 131 w Sokółce. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości
800 m3/ dobę.
Stan wyposażenia w infrastrukturę wodno-ściekową, a co za tym idzie dostęp do wody zdatnej
do spożycia, w dużej mierze decyduje o jakości życia i zdrowiu społeczeństwa.
Podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę ludności zamieszkującej teren gminy Sokółka
stanowią wody podziemne. Wody te charakteryzują się stosunkowo dobrą jakością, w związku
z tym w większości nie wymagają uzdatniania – wymagają natomiast ochrony ilościowej
i jakościowej.
W wyniku nadzoru nad wodociągami w 2018 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce nie
stwierdził w wodzie wodociągowej dostarczanej mieszkańcom gminy Sokółka
nieprawidłowości.
Podsumowanie
Na przestrzeni ostatnich kliku lat, na terenie gminy Sokółka widoczny jest wyraźny rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej. Poziom zwodociągowania gminy jest zadowalający.
Widoczna jest wyraźna dysproporcja między stopniem zwodociągowania, a skanalizowania
obszaru gminy. Wzrasta natomiast liczba zbiorników bezodpływowych i w mniejszym stopniu
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Jakość wód powierzchniowych wskazuje na konieczność kontynuacji działań w zakresie
rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. Wskazane są działania w zakresie poprawy jakości
wody wodociągowej, jak również usprawnienia oczyszczania ścieków. Konieczne jest również
zwiększenie kontroli nad gospodarką ściekową na terenach nieskanalizowanych, szczególnie
w zakresie szczelności zbiorników bezodpływowych oraz gospodarowania nieczystościami
ciekłymi.
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Zasoby geologiczne
Na terenie gminy Sokółka występują przede wszystkim surowce skalne kruszyw naturalnych –
mieszanki żwirowo – piaskowe, są one eksploatowane na potrzeby budownictwa
i drogownictwa.
Z uwagi na położenie gminy na obszarach zasobnych w surowce naturalne przewiduje się
dalszą ich eksploatację.
W granicach gminy na koniec 2017 r. znajdowało się 59 udokumentowanych złóż
obejmujących jeden typ kopalin. Powierzchnia zajęta pod eksploatację kopalin wyniosła
w 2018 roku 480 ha.
Gleby
Na terenie gminy Sokółka gleby położone na wysoczyznach utworzone są z piasków luźnych
i słabo-gliniastych, piasków gliniastych lekkich, glin średnich oraz lekkich, natomiast
w obniżeniach terenu występują osady deluwialne i organiczne (te ostatnie w dolinach rzek
i zagłębieniach terenu, jako torfy). Nieliczne są osady eoliczne. Gleby wykształcone na
wysoczyznach, przydatne do rolnictwa jako grunty orne, są mało żyzne. Utrudnienia dla orki
stanowią liczne kamienie, a w okresie wegetacyjnym często pojawiają się deficyty wody.
Wśród klas bonitacyjnych dominują IV i V, gleby klasy I i II nie występują, zaś klasy III
stanowią jedynie około 2%. Podobnie przedstawia się jakość użytków zielonych, dominuje
klasa IV i V z marginalnym udziałem klasy III.
Na glebach gliniastych występują kompleksy żytnie słabe, na glebach bielicowych i brunatnych
właściwych – kompleksy żytnie dobre i pszenne wadliwe. Główne uprawy to zboża (80%
areału) i ziemniaki (12% areału).
Udział gleb według ich przydatności rolniczej
Wyszczególnienie Gleby gruntów ornych
wg klas
I
II III IV V
Udział
0
0
2
48 37
procentowy

VI

Grunty łąk i pastwisk
I
II III IV
V

13

0

0

0,7

VI

59,9 29,9 9,5

Powierzchnia gminy z uwzględnieniem kierunków wykorzystania
Wyszczególnienie
Powierzchnia ogółem
Użytki rolne

razem
grunty orne
sady
łąki trwałe
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami

Powierzchnia
[ha]
31 356
22 208
14 563
63
4 783
2 130
519
7
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grunty pod rowami
Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia
Grunty pod wodami
Grunty
zabudowane
i razem
zurbanizowane
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
inne zabudowy
zurbanizowane
niezabudowane
rekreacja i wypoczynek
komunikacyjne drogi
komunikacyjne koleje
Nieużytki
Tereny różne

143
6 955
104
1 752
218
82
113
7
30
959
228
333
4

Ochrona gleb na terenie gminy polegała przede wszystkim na przestrzeganiu zapisów
w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Gospodarka rolna

317

2622

pozostałe grunty

lasy i grunty leśne

1379

użytki

4486

pozostałe
rolne

pastwiska trwałe

21353 11312 244
42
32
46
Źródło: GUS, Powszechny Spis Rolny 2010

łąki trwałe

ogrody
przydomowe

sady ogółem

uprawy trwałe

grunty ugorowane
łącznie z nawozami
zielonymi

pod zasiewami

użytki
ogółem

rolne

Na terenie gminy funkcjonuje ok. 1695 gospodarstw rolnych, z czego blisko 98,70%
gospodarstw utrzymuje się z działalności rolniczej.
W strukturze powierzchni gospodarstw dominują gospodarstwa powyżej 1 ha powierzchni,
stanowiące 96,87% ogółu. Najwięcej, bo 76,34% gospodarstw, to gospodarstwa
zakwalifikowane w grupie 1-15 ha powierzchni. Gospodarstwa duże zajmujące powierzchnię
powyżej 15 ha stanowią 20,53% ogółu gospodarstw.
W użytkowaniu gospodarstw rolnych na terenie gminy znajduje się łącznie ponad 21,35 tys. ha
gruntów. Blisko 17,82 tys. ha to użytki rolne, z czego około 17,51 tys. ha stanowią użytki rolne
w dobrej kulturze.
Powierzchnia
gruntów
w
użytkowaniu
gospodarstw
rolnych
[ha]

900
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Powierzchnia użytków rolnych pod zasiewami stanowi około 55,75% powierzchni gruntów
ogółem i jest to dominująca forma ich użytkowania. Znaczną powierzchnię zajmują również
łąki – 21,00%, lasy i grunty leśne – 12,27% oraz pastwiska – 6,45%.
Łączna liczba gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenie gminy,
to 975 gospodarstw, a deklarowane pogłowie zwierząt - 8 186 sztuk dużych.
W strukturze chowu i hodowli zwierząt dominuje drób i bydło. Dość liczne są również
gospodarstwa prowadzące chów i hodowlę trzody czy koni.
Do obsługi gospodarstw rolnych na terenie gminy wykorzystywanych jest ok. 1700 ciągników
rolniczych, skupionych w ok. 1213 gospodarstwach rolnych. Oznacza to, że gospodarstwa
wyposażone w ciągniki stanowią 100% ogółu gospodarstw rolnych w gminie. Liczba
ciągników w dużym stopniu przekłada się na powierzchnię zasiewów i liczbę zwierząt
hodowlanych w gospodarstwach.
Wśród nawozów sztucznych zużywanych na terenie gminy dominują nawozy mineralne,
azotowe i wieloskładnikowe. W mniejszym stopniu fosforowe i potasowe.
Presja na środowisko ze strony intensywnej gospodarki rolnej, może powodować zagrożenie
dla jakości wód, gleb, powietrza atmosferycznego, czy klimatu akustycznego. Rolnictwo jest
również źródłem odpadów niebezpiecznych (pozostałości po niektórych środkach ochrony
roślin). Przestrzenna ekspansja intensywnego rolnictwa może także prowadzić do
przyrodniczego zubożenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Niedostosowanie intensywności
i form rolnictwa do warunków przyrodniczych produkcji rolnej, skutkuje aktywizacją erozji
wodnej i wietrznej oraz zanieczyszczeniem wód gruntowych.
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IX.

BEZPIECZEŃSTWO, PORZĄDEK I TRANSPORT

STRAŻ MIEJSKA W SOKÓŁCE

Straż Miejska w Sokółce została utworzona z dniem 1 sierpnia 1991 r., jako samorządowa,
umundurowana formacja powołana do ochrony spokoju i porządku publicznego. Tak więc w 2018 r.
minęło 27 lat od chwili jej utworzenia.
Zakres działań Straży Miejskiej wynika głównie z zadań zawartych w art. 11 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, a także z aktów prawa miejscowego, które mają
zasadniczy wpływ na kierunki pracy Straży Miejskiej w Sokółce.
Do zadań straży należy w szczególności:
• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach
o ruchu drogowym,
• kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45
ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.
U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 228, poz. 1568),
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę
możliwości, świadków zdarzenia,
• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
• współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych,
• doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca
ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu
lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
• informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb gminy.
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W związku z realizowanymi zadaniami, straży przysługuje prawo do obserwowania
i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
•
•
•

utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
Straż Miejska w Sokółce obejmuje swoim rejonem działania teren miasta i gminy Sokółka, który
ma powierzchnię 313,62 km2 i obsługiwany jest przez 5 strażników miejskich.

Współdziałanie straży miejskiej z policją
Zgodnie z art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
w związku z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją. W 2018 r. przeprowadzono
z policją 86 wspólnych służb (jeden funkcjonariusz SM, zgodnie z grafikiem, patrole
z policjantami z Rewiru Dzielnicowych lub Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sokółce).
Straż Miejska w Sokółce również regularnie uczestniczy w ogólnokrajowej akcji policyjnej
„Nie bądźmy obojętni” (cykliczne działania w okresie jesienno-zimowym w ramach
planowych służb zgodnie z grafikiem i doraźnie zależnie od warunków atmosferycznych),
a także w ogólnokrajowej akcji „liczenia bezdomnych”. Poza tym przeprowadzone są wspólnie
z policją następujące przedsięwzięcia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpieczenie „Orszaku Trzech Króli w Sokółce”
Zabezpieczenie „Drogi Krzyżowej w Sokółce”
Zabezpieczenie uroczystości związanych ze stuleciem SP nr 1 w Sokółce
Zabezpieczenie „Powiatowego Dnia Rodziny”
Zabezpieczenie „Dni Sokółki”
Zabezpieczenie „Triatlonu w Sokółce”
Zabezpieczenie „Procesji Eucharystycznej w Sokółce”
Zabezpieczenie „Pielgrzymki Różanostockiej”
Zabezpieczenie „Miasteczka Ruchu Drogowego”
Zabezpieczenie imprezy masowej „Wielkie grillowanie z kurczakiem najlepszym
smakiem”
Zabezpieczenie „XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Niemen"
Zabezpieczenie „Pikniku z Jagiellonią”
Zabezpieczenie uroczystości związanych z obchodami rocznicy Bitwy Niemeńskiej
Zabezpieczenie „Procesji Eucharystycznej”
Zabezpieczenie „Procesji Różańcowej w Sokółce”
Zabezpieczenie „Procesji Różańcowej – Różaniec do granic”
Zabezpieczenie „ XXVI Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Kirpszy”
Zabezpieczenie Mistrzostw woj. podlaskiego na nartorolkach w Sokółce
Zabezpieczenie Powiatowego Biegu Niepodległości w Sokółce
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•
•
•

Zabezpieczenie rajdu samochodowego „Szuter Cup”
Zabezpieczenie obchodów uroczystości Święta Niepodległości.
Zabezpieczenie „Koncertu sylwestrowego na wolnym powietrzu – Sylwester 2018”

Przeprowadzone interwencje i czynności
W 2018 r. Straż Miejska w Sokółce przyjęła 266 zgłoszeń od mieszkańców, dotyczących
m.in: zakłócenia porządku publicznego i spokoju - 45, zagrożeń w ruchu drogowym - 59,
ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 43, zagrożeń życia i zdrowia - 7, zagrożeń
pożarowych - 3, awarii technicznych - 7, zwierząt - 74.
W 2018 r. Straż Miejska interweniowała 253 razy, głównie w związku z wykroczeniami:
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, przeciwko urządzeniom użytku
publicznego, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia oraz wykroczeniami z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. W wyniku interwencji wobec sprawców zastosowano
74 pouczenia i nałożono 3 mandaty karne, a ponadto doprowadzone do izby wytrzeźwień lub
miejsca zamieszkania 6 osób nietrzeźwych.
Straż Miejska współpracowała także ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie
ograniczenia bezdomności zwierząt, poprzez wskazywanie miejsc gromadzenia się
bezdomnych psów. W roku 2018 było 59 zgłoszeń na terenie całej gminy. Na prośbę
pracowników schroniska dla zwierząt funkcjonariusze czynnie uczestniczyli w wyłapywaniu
psów. W ramach podejmowanych interwencji, strażnicy transportowali chore zwierzęta
(głownie bociany) do przytuliska dla zwierząt, a także weryfikowali zgłoszenia o padłych
zwierzętach i udzielali pomocy firmie utylizacyjnej.
Przeprowadzono 287 konwojów dokumentów i wartości pieniężnych na potrzeby
Gminy. Ponadto strażnicy doręczali mieszkańcom Miasta i Gminy Sokółka oraz sołtysom z
terenu gminy liczne pisma, informacje, obwieszczenia, komunikaty czy zawiadomienia
dotyczące konsultacji społecznych w sprawach inwestycji i inicjatyw lokalnych. Strażnicy
udzielali również pomocy - asysty pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce przy ich
czynnościach.
Dodatkowo w roku sprawozdawczym straż miejska w ramach pomocy prawnej lub
współdziałania, wykonywała czynności na rzecz innych jednostek straży miejskiej, instytucji
państwowych (Podlaski Urząd Wojewódzki, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku, Urząd Marszałkowski w Białymstoku, Powiatowy Lekarz
Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego itp.), fundacji ITAKA, Sokólskiego
Stowarzyszenia "Kładka".

Inne czynności
Straż Miejska w 2018 r. brała udział w zabezpieczeniu praktycznie wszystkich imprez
masowych (oraz nie masowych) i innych uroczystości, które odbyły się na terenie miasta i gminy
Sokółka. Kontynuowano obsługę monitoringu miejskiego, na który się składa 12 kamer, w tym
9 kamer z możliwością zmiany obszaru obserwowanego. Dzięki temu na bieżąco
był monitorowany ład i porządek na obszarze obejmowanym zasięgiem zainstalowanych kamer.
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Po wykryciu przez funkcjonariusza SM jakiekolwiek naruszenia prawa, natychmiast ta informacja była
przekazywana patrolowi SM bądź Policji. Służba na monitoringu miejskim była przeprowadzana od
poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15. Niejednokrotnie funkcjonariusze Straży Miejskiej poza
godzinami ich pracy, na prośbę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
byli wzywani na stanowisko obsługi monitoringu. Na miejscu strażnicy miejscy służyli pomocą
w analizowaniu nagrania bądź udostępniali go na przenośnym nośniku danych w związku
z ustaleniem sprawców bądź okoliczności zdarzeń dotyczących łamania prawa.
Monitoring obejmujący miasto Sokółka, niejednokrotnie przyczynił się do rozstrzygnięcia
spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również sprawdził się
w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych. Najważniejszą zaletą monitoringu było
zmniejszenie w strefie zasięgu kamer, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, a także
wzrostu przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Cyklicznemu monitorowaniu oraz fizycznemu sprawdzeniu w okresie sprawozdawczym podlegało
składowisko odpadów w Karczach, w celu udaremnienia nielegalnego przywozu odpadów
komunalnych oraz w celu zapobieżenia degradacji środowiska.
Straż Miejska współorganizowała pod Patronatem Burmistrza Sokółki II Gminny Turniej
Wiedzy Ekologicznej szkół podstawowych i gimnazjów.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Miejsko–Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sokółce liczy
7 jednostek, zlokalizowanych w: Starej Kamionce, Starej Rozedrance, Lipinie, Słojnikach,
Plebanowcach, Kraśnianach i Nomikach. Do OSP należy 227 członków czynnych (w tym
czteroosobowa drużyna kobieca), 12 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
i 41 członków honorowych. W 2001 r. jednostki te zostały wpisane jako stowarzyszenia do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Na terenie naszej Gminy są 3 strażnice i 4 garaże blaszaki. W 2016 r. powołano
13 osobowy Zarząd Miejsko Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sokółce.
Wszystkie jednostki biorą udział w pracach społeczno – użytecznych na rzecz OSP
i swego środowiska (remonty sprzętu, strażnic, budowa i modernizacja lokalnych dróg).
Druhowie biorą aktywny udział w strukturach samorządowych. i tak: 2 z nich jest radnym
Rady Miejskiej w Sokółce, a pięciu pełni funkcje sołtysa.
Prawidłowo i dobrze zorganizowana praca jednostki OSP, o pełnych składach
osobowych, skupiające ludzi zaangażowanych, ofiarnych, posiadających przygotowanie
ogólne i specjalistyczne są w stanie przyczynić się do poprawy sytuacji pożarowej
i do skutecznego zwalczania zagrożeń występujących na terenie gminy oraz gmin sąsiednich.
Dobra straż to zespół ludzi, którzy własną postawą, działalnością społeczną
i ofiarnością imponują innym, zyskując w ten sposób autorytet w środowisku, w którym żyją.
Trzy jednostki posiadają remizy w tym 2 ze świetlicami, tj. Stara Kamionka i Stara
Rozedranka. Świetlice są wyremontowane. Należy tu stwierdzić, że
świetlice są
wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej.
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Pozostałe remizy, z powodu między innymi braku właściwego ich wyposażenia
w sprzęt świetlicowy, braku właściwych osób, opiekunów do pracy z młodzieżą pomieszczenia
te służą tylko strażakom ochotnikom.
Spośród 7 jednostek działających w okresie sprawozdawczym 5 z nich było
wyposażonych w samochody pożarnicze, tj.: 2 Mercedes-Benz Atego, 1 Star 244
i 2 samochody gospodarcze Żuk A – 15.
OSP w Starej Rozedrance i Starej Kamionce, jako jedyne z naszych straży, wchodzą
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W każdym roku jednostki te otrzymują
przeciętnie ok. 5.000,00 zł z budżetu Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup
sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczo
– gaśniczych.
Stan usprzętowienia jednostek na terenie gminy przedstawia się następująco :
• samochody gaśnicze - 3 szt.
• samochody gospodarcze - 2 szt.
• motopompy M 800 PO 3 i PO 5 - 14 szt.
• motopompy pływające Niagara - 3 szt.
• węże ssawne - 34 szt.
• węże tłoczne W – 75 - 150 odcinków
• węże tłoczne W – 52 - 120 odcinków
• pilarki do drewna - 3 szt.
• piły do stali i betonu - 4 szt.
• ubranie specjalne typu „Nomeks” - 20 szt.
• ubranie koszarowe - 40 kpl.
• ubranie typu moro - 70 kpl.
• obuwie specjalne - 40 par
• agregat prądotwórczy z oświetleniem - 3 kpl.
• zestawy hydraulicznych - 2 kpl.
• motopompa Tohatsu - 1 kpl.
Wyposażenie jednostek OSP typu S jest bardzo dobre (Stara Kamionka i Stara
Rozedranka), niepełne wyposażenie OSP Lipina. Gorsza sytuacja jest w pozostałych
jednostkach typu M. Chodzi tu przede wszystkim o motopompy, ubrania ochronne, buty
specjalne i rękawice specjalne. Motopompy są stare i tylko operatywności strażaków
ochotników należy zawdzięczać, że są sprawne i mogą być wykorzystane do prowadzenia akcji
gaśniczych.
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
ponosi Gmina Sokółka. Wydatki budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową w roku 2018
wyniosły 204 800,00 zł. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie kierowców, składki
ZUS, ekwiwalent pieniężny wypłacany członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo –
gaśniczych, ćwiczenia, szkolenie, remonty bieżące samochodów, zakupy sprzętu pożarniczego
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i materiałów pędnych. Ponadto uzyskaliśmy dotacje celowe na sfinansowanie konkretnego
zakupu:
• z PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego – 14 500 zł (Stara
Kamionka i Stara Rozedranka),
• z PSP z poza Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego – 1 800 zł (Lipina),
• Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego – 8 000,00 zł (Stara Kamionka i Stara
Rozedranka),
• Ministerstwa Sprawiedliwości – 19 491,71 zł. (Stara Kamionka, Stara Rozedranka,
Lipina),
Wszystkie te dotacje i promesy uwzględniono w ogólnej kwocie wydatków na OSP.
W roku 2018 członkowie OSP brali udział w 90 akcjach ratowniczo - gaśniczych
w których uczestniczyło 540 strażaków, i tak :
• Stara Kamionka – 48 razy,
• Stara Rozedranka – 37 razy,
• Lipina 5 razy.
Główną przyczyną powstawania pożarów są przede wszystkim wady i niewłaściwa
eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz nieostrożność przy posługiwaniu się
ogniem otwartym przez osoby dorosłe i dzieci oraz występująca susza.
Strażakom biorącym udział w zwalczaniu zagrożeń wypłaca się ekwiwalent pieniężne
z budżetu gminy. Ekwiwalent pieniężny za 1 godzinę udziału w akcji wynosił 19 zł i za udział
w szkoleniu 15 zł.
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X.

OŚWIATA I EDUKACJA

Stan organizacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
W 2018 r. gmina Sokółka była organem prowadzącym dla 5 przedszkoli, 8 szkół
podstawowych i Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Stan organizacji przedszkoli w Sokółce oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach
podstawowych na terenie wiejskim.
L. p. Placówka

Liczba dzieci
Ogółem

Liczba
oddziałów

w tym: 3-latki 4-latki 5do 3
latki
lat
4
5
6
7
0
20
28
31

1
1

2
Przedszkole nr 1 w Sokółce

3
122

2

Przedszkole nr 2 w Sokółce

126

3

20

30

3

Przedszkole nr 3 w Sokółce

125

3

20

4

Przedszkole nr 4 w Sokółce

119

6

5

Przedszkole nr 5 w Sokółce

132

6

ZWP w Boguszach

7

ogółem

6latki
8
43

9
5

40

33

5

26

43

33

5

22

34

38

19

5

4

41

31

30

26

7

8

0

1

2

5

0

*1 łączony
z klasą „0”

ZWP w Geniuszach

2

0

0

2

0

0

*1 łączony
z klasą „0”

8

ZWP w Malawiczach
Dolnych

5

0

0

4

1

0

*1 łączony
z klasą „0”

9

ZWP w Starej Kamionce

11

1

4

6

0

0

1

16

3

4

8

1

0

1

666

20

132

171

189

154

33

10 ZWP w Starej Rozedrance
Razem:

W 2018 roku działały na obszarze wiejskim następujące ośrodki wychowania przedszkolnego:
1) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Boguszach, z siedzibą w Szkole Podstawowej
w Boguszach – uczęszczało 8 dzieci;
2) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Geniuszach, z siedzibą w Szkole Podstawowej
w Geniuszach – uczęszczało 2 dzieci;
3) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Malawiczach Dolnych, z siedzibą w Szkole
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Podstawowej w Malawiczach Dolnych – uczęszczało 5 dzieci;
4) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Starej Kamionce, z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Starej Kamionce – uczęszczało 11 dzieci;
5) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Starej Rozedrance, z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Starej Rozedrance – uczęszczało 16 dzieci.

Dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do gminnych przedszkoli.
Przedszkole
6-latki
5-latki
4-latki

3-latki

do 3 lat

Przedszkole nr 1

43

31

28

20

0

Przedszkole nr 2

33

30

20

3

Przedszkole nr 3

33

40
43

26

20

3

Przedszkole nr 4

19

38

34

22

6

Przedszkole nr 5
Razem:

26
154

30
182

31
149

41
123

4
16

Kadra nauczycielska w gminnych przedszkolach
Nauczyciele w przedszkolach według stopni awansu zawodowego, dane z SIO na 30 września
2018 r.
Nauczyciele ogółem, w tym:
Placówka
Przedszkole nr 1

Stażyści

Kontraktowi

(etaty)
2,5

(etaty)3

Mianowani Dyplomowani Razem
etatów
(etaty)1
(etaty)
2,59
9,09
(etaty)
2
3,09
12,09

Przedszkole nr 2

2

5

Przedszkole nr 3

0

3

3

4,63

10,63

Przedszkole nr 4

0

3,18

5,27

2,21

10,66

Przedszkole nr 5

2

6,72

2,93

4,24

15,89

6,50

20,90

14,20

16,76

58,36

Razem:
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Dane z Ewidencji ludności gminy Sokółka dotyczące dzieci urodzonych w latach 2012-2017
zameldowanych w poszczególnych rejonach szkół.
Liczba dzieci zamieszkałych w poszczególnych obwodach
szkolnych
Placówka
2012
(6 latki)
Szkoła Podstawowa
nr 1
Szkoła Podstawowa
nr 2
Szkoła Podstawowa
nr 3
Szkoła Podstawowa
w Boguszach
Szkoła Podstawowa
w Geniuszach
Szkoła Podstawowa
w Malawiczach
Dolnych
Szkoła Podstawowa
w Starej Kamionce
Szkoła Podstawowa
w Starej Rozedrance
Razem:

2013
(5 latki)

2014
(4 latki)

2015
(3 latki)

2016
(2 latki)

2017
(1 rok)

115

98

86

104

92

113

65

64

55

45

54

52

38

26

31

28

24

19

7

9

12

7

7

6

5

9

6

8

8

13

5

9

3

9

4

7

13

14

16

9

12

16

10

11

5

14

17

3

258

240

214

224

218

229

W 2018 roku dyżur wakacyjny, zgodnie z arkuszami organizacyjnymi pełniły następujące
placówki:
• Przedszkole nr 4 dyżurowało od 01.07.2018 r. - 15.07.2018 r.,
• Przedszkole nr 5 dyżurowało od 16.07.2018 r. – 31.07.2018 r.,
• Przedszkole nr 1 dyżurowało od 01.08.2018 r. – 14.08.2018 r.,
• Przedszkole nr 3 dyżurowało od 16.08.2018 r. – 31.08.2018 r.

Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sokółka
w 2018 r.
Gmina Sokółka jest organem prowadzącym dla 8 szkół podstawowych:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
ul. A. Mickiewicza 2 a, 16-100 Sokółka
2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

ul. Szkolna 2, 16-100 Sokółka
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego
Osiedle Zielone 2, 16-100 Sokółka
Szkoła Podstawowa w Boguszach
Bogusze 24, 16-100 Sokółka
Szkoła Podstawowa w Geniuszach
Geniusze 34, 16-100 Sokółka
Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce
Stara Kamionka 65, 16-100 Sokółka
Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
Malawicze Dolne 56, 16-100 Sokółka
Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance
Stara Rozedranka 3, 16-100 Sokółka

Struktura organizacyjna szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sokółka w 2018 r.
Liczba Liczba w tym:
ucz.
oddz.
uczn.
I kl
II kl

Placówka

III
kl

IV kl V kl VI kl

III
VII kl II
gim. gim.

Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Adama
Mickiewicza
w Sokółce
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2
w Sokółce
Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Walerego
Wróblewskiego
w Sokółce

39

882

102

36

105

103

72

73

86

144

161

24

476

60

39

82

71

59

55

70

20

20

13

273

20

11

36

36

25

31

25

36

53

Szkoła Podstawowa
w Boguszach
Szkoła Podstawowa
w Geniuszach
Szkoła Podstawowa
w Malawiczach
Dolnych
Szkoła Podstawowa
w Starej Kamionce

7

65

7

5

6

14

11

7

15

0

0

3

26

3

0

3

5

3

6

6

0

0

4

37

5

0

9

6

6

5

6

0

0

6

59

8

9

2

5

12

11

12

0

0

Szkoła Podstawowa
w Starej Rozedrance

7

57

8

4

8

11

9

9

8

0

0

103

1875

213

104

251

251

197

197

228

200

234

Razem:
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Kadra nauczycielska w gminnych szkołach
Nauczyciele w szkołach według stopni awansu zawodowego, dane z Systemu Informacji
Oświatowej na 30 września 2018 r.
Nauczyciele ogółem, w tym:
L. p.

Placówka

Stażyści
(etaty)

1

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Sokółce
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sokółce
Szkoła Podstawowa
nr 3 w Sokółce
Szkoła Podstawowa
w Boguszach
Szkoła Podstawowa
w Geniuszach
Szkoła Podstawowa
w Malawiczach
Dolnych
Szkoła Podstawowa
w Starej Kamionce
Szkoła Podstawowa
w Starej Rozedrance
Samorządowa Szkoła
Muzyczna I Stopnia
Razem:

2,05

5,78

6,33

75

89,16

1,72

3,40

5,89

51,73

62,74

0,33

0,44

4

25,50

30,27

0,23

2,53

3,72

6,20

12,68

1

1,09

0

8,57

10,66

0,05

0

6,55

3,95

10,55

1,43

3,10

0

9,95

14,48

0

2,68

1,72

8,16

12,56

1

8,14

1

1,10

11,24

7,81

27,16

29,21

190,16

254,34

2
3
4
5
6

7
8
9

Kontraktowi Mianowani Dyplomowani
(etaty)
(etaty)
(etaty)

Razem
etatów

Podkreślić należy, że 80% nauczycieli osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego
tj. stanowisko nauczyciela dyplomowanego. W naszej gminie pracuje dobrze
wykwalifikowana kadra nauczycielska, co przekłada się na wysoki poziom nauczania.

Powstanie i funkcjonowanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Sokółce
Od 1 września 2017 r. rozpoczęła funkcjonowanie Samorządowa Szkoła Muzyczna
I stopnia, w której w roku szkolnym 2017/2018 uczyło się 46 uczniów z tego:
• w klasie pierwszej w cyklu czteroletnim - 30 uczniów,
• w klasie pierwszej w cyklu sześcioletnim - 16 uczniów.
W roku szkolnym 2018/2019 uczyło się 72 uczniów.
• w cyklu czteroletnim - 49 uczniów,
• w cyklu sześcioletnim - 23 uczniów.
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Nauka w szkole ma na celu rozwinięcie uzdolnień muzycznych, wykształcenia umiejętności
gry na instrumencie oraz świadomego odbioru i tworzenia sztuki. Kadrę pedagogiczną stanowią
kompetentni absolwenci muzycznych uczelni wyższych, wyspecjalizowani w swojej
dziedzinie, posiadający kwalifikacje pedagogiczne. Szkoła muzyczna będzie niewątpliwie
chlubną wizytówką miasta.

Niepubliczna placówka przedszkolna
Osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne mogą
zakładać placówki przedszkolne niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej
przez Gminę Sokółka. Od 1 września 2014 r. działa w Sokółce niepubliczne przedszkole
Akademia Malucha prowadzone przez prywatny podmiot, który składa miesięczne rozliczenie
z otrzymywanej dotacji przedszkolnej. W 2018 r. działał jeden oddział przedszkolny, do
którego uczęszczało 12-16 dzieci.

Szkoły prowadzone przez inne organy prowadzące niż Gmina Sokółka
W gminie Sokółka funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowszczyźnie, która prowadzona jest przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie
Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.
Stan organizacji Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie w roku szkolnym 2017/2018.
Liczba
w tym:
uczniów
Szkoła
I
II
III
IV
V
VI
VII
Podstawowa
81
16
5
16
13
16
8
7
w Janowszczyźnie
Od 1 września 2016 r. w Sokółce funkcjonuje Niepubliczne Gimnazjum Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku o uprawnieniach szkoły publicznej. Gimnazjum
będzie wygaszane w roku szkolnym 2018/2019, gdzie w klasie III uczyło się 19 uczniów.

Finansowanie oświaty
W 2018 r. gmina Sokółka na zadania oświatowe wydała 35 296 369,84 zł. Z MEN
otrzymała oświatową subwencję ogólną w wysokości 17 516 737 zł, oraz z rezerwy oświatowej
z tytułu odpraw nauczycielskich 6 746 zł (gmina wypłaciła kwotę 45 620 zł) i 20 427 zł na
zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych. Subwencja
oświatowa w rzeczywistości nie starczyła nawet na nauczycielskie pensje, które w 2018 r.
wyniosły 25 653 455,08 zł.
Budżety szkół:
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce - 9 847 084 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce - 6 332 254 zł,
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•
•
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce - 3 468 525 zł,
Szkoła Podstawowa w Boguszach - 1 074 573 zł,
Szkoła Podstawowa w Geniuszach - 969 626 zł,
Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych - 934 772 zł,
Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce - 1 189 537 zł,
Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance - 1 176 122 zł,
Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce - 890 290 zł.

Darmowe podręczniki
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie wszystkich szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych otrzymali dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.
Szkoły otrzymały dotacje w wysokości:
• SP w Boguszach - 10 049,07 zł
• SP w Geniuszach – 4 999,79 zł
• SP w Malawiczach Dolnych – 5 455,18 zł
• SP w Starej Kamionce – 8 509,49 zł
• SP w Starej Rozedrance - 7 638,24 zł
• Szkoła Podstawowa nr 1 – 126 954,81 zł
• SP w Janowszczyźnie – 12 722,09 zł
• Szkoła Podstawowa nr 3 - 40 285,45 zł
• Szkoła Podstawowa nr 2 – 65 788,87 zł
• Niepubliczne Gimnazjum w Sokółce ZDZ – 5 420,65 zł

Dowóz uczniów do szkół
Dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych
funkcjonujących w szkołach na obszarze wiejskim oraz uczniowie szkół podstawowych są
dowożeni autobusami. Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce posiada własny autobus
szkolny. Pozostałe szkoły są obsługiwane, zgodnie z podpisanymi umowami na świadczenie
usług przez przewoźnika MPJ Transport Paweł Ragiel, Józef Bałakier Sp.j. lub kupowane były
bilety miesięczne. Dyrektorzy szkół ściśle współdziałają w zakresie realizacji tego obowiązku. Na
podstawie wniosków złożonych przez rodziców, dyrektorzy obowiązani są do ustalenia listy
dowożonych dzieci, na bieżąco współpracują z organizatorem i wykonawcą dowozu oraz
opiekunami.
Uczniowie dojeżdżający do szkół z poszczególnych miejscowości:
a) Szkoła Podstawowa w Boguszach: kolonie Bogusze – 12, Boguszowski Wygon- 5,
Plebanowce – 10, Gilbowszczyzna – 8, Kozłowy Ług -2, Nowowola -1, Szyndziel –
3, Sierbowce – 6, Sokolany -2, Żuki- 5, Sokółka -1.
b) Szkoła Podstawowa w Geniuszach: Geniusze – 9, Kuryły – 1, Kundzicze – 2, Nowa
Moczalnia – 1, Wierzchłowce – 2, Igryły – 5, Straż - 4, Zawistowszczyzna – 3.
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c) Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych: Malawicze Górne – 1, Bohoniki – 5,
Nomiki - 3, Zaśpicze – 2, Poniatowicze – 5, Orłowicze – 11.
d) Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce: Bilwinki – 1, Bobrowniki – 18, Lipina – 1,
Wysokie Laski – 3, Słojniki – 12, Pawełki – 7, Stara Kamionka – 2.
e) Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance: Miejskie Nowiny – 5, Mićkowa Hać – 2,
Kantorówka – 4, Smolanka – 6, Lebiedzin – 8, Halańskie Ogrodniki – 2, Hałe – 9,
Polanki – 2, Stary Szor – 4, Wilcza Jama – 1, Jałówka – 3, Nowa Rozedranka – 7.
f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce: Kraśniany - 12, Woroniany – 5, Sokolany – 3,
Geniusze – 9, Straż – 6, Bogusze – 5, Podjanowszczyzna - 9,Trzcianka - 1, Lipina – 2,
Miejskie Nowiny -1, Pogibło -1, Planteczka – 2, Bachmatówka – 1, Smolanka -1, Stara
Rozedranka – 2, Lebiedzin – 2, Moczalnia – 2, Kantorówka – 1, Kundzicze -1,
Gilbowszczyzna -1, Szyndziel - 1, Kraśniany -10, Sokolany – 6, Woroniany – 2,
Plebanowce – 2, Gliniszcze Wielkie - 1, Boguszowski Wygon -1, Jacowlany – 4,
Sierbowce – 2, Żuki – 2.
g) Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce: Bilwinki - 1, Pawełki- 1, Igryły - 1, Moczalnia
Stara - 1 , Hałe - 1, Malawicze Górne - 3, Sokolany - 1, Żuki - 1, Zadworzany - 2,
Wierzchlesie - 1, Kraśniany - 2, Wojnowce - 1, Zubrzyca wielka - 1, Kuryły - 1,
h) Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce: Poniatowicze- 2, Malawicze Dolne – 4, Bohoniki
– 2, Bilwinki – 2, Bobrowniki – 4, Kurowszczyzna – 8, Puciłki – 3, Orłowicze – 1,
Lipina – 4, Malawicze Górne – 1, Nomiki – 2, Zaśpicze – 1, Pogibło – 1, Słojniki – 4,
Stara Kamionka – 8, Pawełki – 5.
i) Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie: Mićkowa Hać – 6, Ostrówek – 1, Wysokie
Laski – 2, Planteczka – 5, Stara Moczalnia – 2, Podkamionka – 4, Jelenia Góra – 1,
Lipina – 10, Dworzysk – 1, Igryły – 1, Geniusze - 2, Straż - 2.
Gmina zapewnia dowóz 421 uczniom, w tym 10 uczniom niepełnosprawnym
uczęszczającym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce. Gmina
Sokółka wydała w 2018 r. na dowóz uczniów 719 497 zł.

Środki finansowe pozyskane i wykorzystane na działania oświatowe
w Gminie Sokółka w 2018 r.
L.p
.

1.

Nazwa zadania i
celowość
wykorzystania
funduszy

Podpisana umowa

Kwota
dofinansowania

Termin
realizacji

Projekt „Nowa jakość
edukacji w szkołach
podstawowych
i gimnazjalnych na
terenie Gminy Sokółka”
współfinansowany przez
Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Umowa zawarta w dniu
24 lipca 2018 r. pomiędzy
Województwem Podlaskim,
a Gminą Sokółka

Wartość projektu
708 968,80 zł,
kwota
dofinansowania
671 542,72 zł,
wkład własny
37426,08 zł

1.09.2018 r. 30.09.2019 r.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Projekt „Przedszkole
Umowa zawarta w dniu
szansą na lepszą
22 lutego 2018 r. pomiędzy
przyszłość”
Województwem Podlaskim a
współfinansowany przez Gminą Sokółka
Unię Europejską w
ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Projekt ,,Narodowy
Umowa nr 40/2018 z dnia
Program Rozwoju
11 kwietnia 2018 r. zawarta
Czytelnictwa’’pomiędzy Wojewodą
wspieranie organów
Podlaskim,
prowadzących szkoły w z którego upoważnienia
zakresie rozwijania
działa Podlaski Kurator
zainteresowań uczniów
Oświaty a Gminą Sokółka
przez promocję
i wspieranie
czytelnictwa dzieci
i młodzieży
Stypendia naukowe
Uczniowie otrzymali od 120zł
Burmistrza Sokółki za do 300 zł
drugi semestr roku
szkolnego 2017/2018
dla 197 uczniów szkół
prowadzonych przez
Gminę Sokółka
Projekt rozwijania
Umowa nr 47/2018 z dnia 25
szkolnej infrastruktury
czerwca 2018 r. zawarta
oraz kompetencji
pomiędzy Wojewodą
uczniów i nauczycieli w Podlaskim z którego
zakresie technologii
upoważnienia działał
informacyjnoPodlaski Kurator Oświaty a
komunikacyjnych –
Gminą Sokółka
„Aktywna Tablica”

Wartość projektu
327 297,95 zł,
kwota
dofinansowania
278 141,39 zł,
wkład własny
49156,56 zł

1.07.2018 r. –
31.07.2019 r.

Wartość projektu
48 100 zł,
dotacja celowa
38 480 zł,
wkład własny
9 620 zł

11.04.2018 r. 31.12.2018 r.

Całkowita kwota
stypendiów za II
semestr nauki
w roku szkolnym
2017/2018
31 000 zł

20.06.2018 r.

Wartość projektu
105 000 zł,
dotacja celowa
84 000 zł,
wkład własny
21 000 zł

1.09.2018 r. –
31.12.2018 r.

Program „Wyprawka
szkolna” –
wyrównywanie szans
edukacyjnych
i wspieranie rozwoju
edukacyjnego uczniów,
w tym uczniów
niepełnosprawnych
przez dofinansowanie
zakupu podręczników
oraz materiałów
edukacyjnych
Resortowy program
rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3
„Maluch” – edycja 2018
r. funkcjonowanie
miejsc opieki nad

Akceptacja Kuratorium
Oświaty w Białymstoku

Otrzymana kwota
dofinansowania
954,90 zł

01.09.2018 r.–
31.12.2018 r.

Oferta konkursowa na kwotę
246 528 zł złożona dnia
15 listopada 2017 r.
do Wojewody Podlaskiego

Otrzymana kwota
dofinansowania
57 600 zł

01.01.2018 r. –
31.12.2018 r.
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dziećmi w wieku do lat
3 utworzonych
w ramach programu
„Maluch” w Żłobku
Miejskim w Sokółce
8.

Wniosek
o zwiększenie części
oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy
w 2018 r. z tytułu
wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy
programowej
z przedmiotów
przyrodniczych
w szkołach
podstawowych

MEN przyznało 20 427 zł

Otrzymana kwota
dofinansowania
20 427 zł

1.09.2018 r.31.12.2018 r.

Pozyskane fundusze w 2018 r.
1 171 654,89 zł

Pozostałe zagadnienia
Awanse nauczycieli
W dniu 24 sierpnia 2018 r. Burmistrz Sokółki wręczył awanse zawodowe nauczycielom
z gminy Sokółka. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymało siedmioro
nauczycieli.
Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, składa się z dwóch
etapów:
• I etap – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do
organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień
nauczyciela mianowanego.
• II etap (zewnętrzny) – w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna, powołana przez
organ prowadzący szkołę, ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do
uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Stypendia naukowe Burmistrza Sokółki
Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymali 19 lutego 2018 r. z rąk Burmistrz
Sokółki Ewy Kulikowskiej stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce za I semestr
2017/2018 r. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w
Szkole Podstawowej
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nr 1 w Sokółce. Nagrodzono 159 uczniów, wysokość stypendium wahała się od 150 zł do 250
zł. Wśród wyróżnionych było najwięcej uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce –
30 uczniów klas gimnazjalnych oraz 36 uczniów szkoły podstawowej. W Szkole Podstawowej
nr 2 w Sokółce nagrodzono 12 uczniów gimnazjum i 24 uczniów szkoły podstawowej.
W Szkole Podstawowej nr 3 uhonorowano 6 uczniów klas gimnazjalnych i 24 uczniów szkoły
podstawowej. Zostali nagrodzeni również uczniowie ze SP w Boguszach – 6 uczniów,
SP w Geniuszach – 2 uczniów, SP w Malawiczach Dolnych – 3 uczniów, SP w Starej Kamionce
– 8 uczniów, SP w Starej Rozedrance – 7 uczniów. Dnia 20 czerwca 2018 r. stypendia naukowe
za II semestr odebrało 197 uczniów. W sumie na tego rodzaju pomoc Burmistrz Sokółki
przeznaczyła w 2018 roku 57 000 zł.

Nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
19 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce zostały wręczone nagrody
Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury w 2018 roku. Pani Burmistrz wręczyła nagrody dla 82 osób, w tym muzykom
z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sokółce, uczennicom z grupy Mażoretek, działającym
w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce. Na nagrody przeznaczono 10 tysięcy złotych. Spotkanie
uświetnili uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej w Sokółce, którzy specjalnie na tę
okazję przygotowali krótki koncert.
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Realizacja projektu pt. „Nowoczesne Przedszkole” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Projekt „Nowoczesne przedszkole”- Gmina Sokółka realizowała od 1 września 2017 r.
do 30 września 2018 r. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 415 004,95 zł, dofinansowanie
350 652,51 zł oraz wkład własny Gminy Sokółka to 65 573 zł (w tym wkład rzeczowy liczony
jako koszt utrzymania sal przedszkolnych, w których odbywały się zajęcia, wkład finansowy:
szkolenia nauczycieli, wynagrodzenie obsługi). Projekt miał na celu wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci z gminy Sokółka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych to jest:
umiejętności informatycznych, znajomości języków obcych, kreatywności, innowacyjności,
współpracy w grupie oraz niwelowanie deficytów. Realizowany był w pięciu sokólskich
przedszkolach, w którym uczestniczyło 244 dziewczynki oraz 276 chłopców, łącznie 520 dzieci.
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości procesu nauczania w sokólskich
przedszkolach. Łącznie zrealizowano 1563 godziny zajęć dodatkowych, w tym:
• zajęcia z j. niemieckiego - 360 godzin, w których uczestniczyło 194 dzieci,
• koło taneczne - 270 godzin , w których uczestniczyło 239 dzieci,
• warsztaty z programowania z wykorzystaniem innowacyjnych photonów - 360 godzin,
w których uczestniczyło 74 dzieci,
• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne - 105 godzin, w których uczestniczyło
124 dzieci,
• zajęcia specjalistyczne, w tym logopedyczne - 288 godzin, wzięło udział 10 dzieci,
• zajęcia kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową "Sprawne dłonie" - 144 godziny,
w których uczestniczyło 22 dzieci,
• zajęcia socjoterapeutyczne - 36 godzin, wzięło udział 8 dzieci.
W ramach projektu doposażono pięć przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne –
25 robotów tzw. photonów do programowania, 25 tabletów, na które wydano 28 500 zł.
Ponadto zakupiono instrumenty muzyczne, tablice ścienne, labirynty, układanki, zabawki
do przewlekania, programy multimedialne, edukacyjne gry planszowe do nauki języka
niemieckiego, słowniki, zestawy pacynek, karty pracy, klocki, sortery, lalki, samochody, pomoce
logopedyczne, pomoce do integracji sensorycznej, dywany na kwotę ponad 20 000 zł.
Dla Przedszkola nr 5 w Sokółce do nowopowstałego oddziału przedszkolnego zakupiono:
dywany edukacyjne, naczynia kuchenne (komplet dla 25 dzieci), meble do sali edukacyjnej,
wykładzinę antypoślizgową, wyposażenie do kącika logopedycznego: lustro, biurko, krzesła,
odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zakupiono zabawki oraz nowoczesny interaktywny dywan.
Łącznie na doposażenie wydano ponad 38 000 zł.
W ramach projektu wsparciem objętych zostało 44 nauczycielki wychowania
przedszkolnego, które uczestniczyły w szkoleniu: „Jak uczyć programowania w przedszkolu?”.
Umiejętność programowania staje się jedną z kluczowych kompetencji w XXI wieku, niedługo
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będzie traktowana, jak umiejętność pisania czy czytania. Właściwa edukacja i przygotowanie
młodych ludzi jest jednym z większych wyzwań przed jakimi stoi współczesne szkolnictwo.
Dzięki drugiemu szkoleniu pt. „Jak wspomagać dziecięce talenty?”, nauczycielki poznały
zasady wspierania dziecka zdolnego, nauczyły się rozpoznawać jego zdolności, predyspozycje
i potrzeby, które wykorzystują w swojej codziennej pracy.

Realizacja projektu
pt. „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego
W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2019 r. Gmina Sokółka realizuje projekt
„Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską. Celem
projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Sokółka
poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. W projekcie uczestniczy 162 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat z siedmiu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej
nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce oraz w Szkołach Podstawowych w Boguszach,
w Geniuszach, w Malawiczach Dolnych, w Starej Kamionce i w Starej Rozedrance. Wartość
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projektu wynosi 327 297,95 zł, dofinansowanie 278 141,39 zł oraz wkład własny Gminy
Sokółka 49 156,56 zł (w tym wkład rzeczowy - korzystanie z sal szkolnych). W ramach
projektu prowadzone są zajęcia rozwijające komunikację werbalną, pamięć i kompetencje
społeczne „W krainie książek", zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Dobry start w szkole",
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-techniczne „Mali wielcy konstruktorzy",
zajęcia rozwijające aktywność twórczą i samodzielne dochodzenie do wiedzy „Mali wielcy
odkrywcy", zajęcia rozwijające kompetencje społeczne „W krainie wyobraźni", zajęcia
rozwijające kompetencje językowe „Zabawy z językiem angielskim", szkolenia kadry
pedagogicznej oraz warsztaty dla rodziców.

Realizacja projektu pt. „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
na terenie gminy Sokółka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
W okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2019 r. Gmina Sokółka realizuje projekt
„Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”,
współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sokółka, poprzez stworzenie
warunków do nauczania metodą eksperymentu, wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia
dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji
nauczycieli. W projekcie bierze udział 539 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1,
Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce, Szkoły Podstawowej
w Boguszach, w Geniuszach, w Malawiczach Dolnych, w Starej Kamionce i w Starej
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Rozedrance. Wartość projektu wynosi 708 968,80 zł, dofinansowanie 671 542,72 zł oraz wkład
własny gminy Sokółka 37 426,08 zł (w tym wkład rzeczowy - korzystanie z sal szkolnych).
W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, naukowotechniczne, umiejętność uczenia się „Razem odkrywamy świat – chcę nie muszę", „Razem
aktywnie w społeczności – chcę nie muszę", zajęcia rozwijające umiejętność logicznego
i analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, spostrzegawczość „Klub Miłośników Gier
Matematycznych", zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, uzupełniające braki
w wiadomościach i umiejętnościach, doskonalące sprawność ruchową, motywujące do nauki
„Matematomorfoza–zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki", zajęcia rozwijające
twórczość/kreatywność/inicjatywność „Roboclub – zajęcia dodatkowe rozwijające
kompetencje naukowo-matematyczno-techniczne", zajęcia rozwijające kompetencje
spoełczno-informatyczne „Młodzieżowe studio filmowe", zajęcia rozwijające kompetencje
językowe „English on the stage”, „Ja iz Polszy a ty”, „Ich spreche Deutsch”, warsztaty
w pracowniach przyrodniczych „Poznajemy Polskę i kraje świata”, „Koło Młodych Badaczy”,
„W każdym z nas tkwi odkrywca”, „Bliżej przyrody z biologią i chemią”, szkolenia kadry
pedagogicznej oraz doposażenie i wyposażenie pracowni przyrodniczych, zakup pomocy
dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Realizacja projektu „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu
nr 2 w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa na lata 2014 - 2020
W okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. Gmina Sokółka realizuje projekt
„Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”, współfinansowany przez
Unię Europejską. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku
przedszkolnym z Przedszkola nr 2 w Sokółce. W projekcie uczestniczy 94 dzieci w wieku od
3 do 6 lat. Wartość projektu wynosi 95 542,00 zł, dofinansowanie 90 697,00 zł oraz wkład
własny gminy Sokółka 4 845,00 zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia „Odkrywcy
i konstruktorzy” i „Matematyka pod lupą” rozwijające kompetencje kluczowe: matematycznoprzyrodnicze, naukowo – techniczne i informatyczne oraz kreatywność, umiejętność pracy
zespołowej, logiczne myślenie, umiejętność uczenia się. Zajęcia „Mam swój czas” służą
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych u dzieci. Nauczycielki uczestniczyły
w 4 szkoleniach. Przedszkole zostało wyposażone w 3 tablice interaktywne, 2 wizualizery,
Dary Froebla, roboty Ozoboty, gry planszowe, logiczne, klocki konstrukcyjne
i magnetyczne, programy multimedialne.

Remonty w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminy Sokółka
•

Prace remontowe w Przedszkolu nr 1 w Sokółce
Zakres robót:
- prace remontowo-budowlane na posesji wokół przedszkola.
koszt – 33 320 zł
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•

•

•

•

•

•

•

Prace remontowe w Przedszkolu nr 2 w Sokółce
Zakres robót:
- przebudowa klatki schodowej,
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
koszt – 246 000 zł
Modernizacja Przedszkola nr 3 w Sokółce
Zakres robót:
- cyklinowanie i lakierowanie parkietów w salach zabaw dzieci,
- ułożenie terakoty w szatni,
- plac zabaw,
- utwardzanie nawierzchni ciągów pieszych,
- ułożenie paneli na podłogach,
- zakup kociołków do kuchni.
koszt - 160 677 zł
Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych
Zakres robót:
- remont pomieszczeń na parterze budynku.
koszt – 132 225 zł
Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce
- remont pomieszczeń budynku szkoły,
- wymiana stalowego kanału kominowego.
koszt – 5 000 zł
Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce
Zakres robót:
- prace remontowo – budowlane w obiekcie i na posesji,
- remont kuchni szkolnej,
- remont drogi z boku szkoły,
- remont parkingu,
- remont sali gimnastycznej,
- wymiana drzwi w szkole.
koszt – 171 817 zł
Prace remontowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce
Zakres robót:
- prace remontowo – budowlane w obiekcie i na posesji,
- wykonanie przeglądów budowlanych, technicznych, elektrycznych, ppoż. obiektu
i sprzętu,
- remont sprzętu w kuchni szkolnej.
Koszt – 29 600 zł
Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce
Zakres robót:
- prace remontowe w obiekcie i na posesji.
koszt – 5 200 zł
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Łącznie na prace budowlano-remontowe w placówkach oświatowych w 2018 r. wydano
783 839 zł.

Nadzór nad obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
Obecnie dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w placówce przedszkolnej. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Kontrolowanie spełniania obowiązku
wychowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka. W gminie Sokółka rocznym przygotowaniem
przedszkolnym objętych było 229 dzieci. Wobec żadnego rodzica nie było prowadzone
postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

Działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz grupy tanecznej Mażoretki
W Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, której
dyrygentem jest Leszek Szymczukiewicz. Orkiestra w 2018 r. zajęła: I miejsce
w XXI Mazowieckim Festiwalu Orkiestr Dętych 2018 r. w Warszawie, II miejsce
w II Tłuszczańskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych 2018 r. w Tłuszczu.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce działa grupa taneczna Mażoretek, prowadzona
przez instruktorki Magdalenę Breńko i Katarzynę Reszuta. Mażoretki w 2018 roku zajęły:
I miejsce w XIII Międzynarodowej Prezentacji Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek
,,POM-PA 2018” w konkurencji defilada – kategoria juniorki debiuty, I miejsce
w XIII Międzynarodowej Prezentacji Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek ,,POM-PA
2018” w konkurencji scena – kategoria juniorki debiuty, wzięła udział wraz z orkiestrą
w XXI Mazowieckim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Warszawie. Mażoretki aktywnie
współpracują z Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Sokółce. Oba zespoły swoimi występami
uświetniają uroczystości gminne.
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Miejski Żłobek w Sokółce
Miejski Żłobek w Sokółce zapewnia 32 miejsca dzieciom od ukończenia 20 tygodnia
życia do ukończenia 3 roku życia. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie dziecku opieki
w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku
właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych
z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka.
24 maja 2018 r. Gmina Sokółka podpisała z Wojewodą Podlaskim umowę na realizację
projektu w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2018”. Zgodnie z umową na zapewnienie
funkcjonowania dotychczasowych miejsc w żłobkach gmina otrzymała 57 600 zł . W sumie od
2015 r. do 2018 r. pozyskano 1 041 924 zł. Program „MALUCH” jest współfinansowany przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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W Miejskim Żłobku w Sokółce dzięki środkom własnym oraz pochodzącym z dotacji,
dzieci korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, gdzie mają zagwarantowane przytulne
miejsce na zabawę oraz spokojny sen.

Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce
Uchwałą Nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r. została
powołana Młodzieżowa Rada Miejska, która w 2018 roku kontynuowała III, a w październiku
rozpoczęła IV swoją kadencję. Młodzieżowa Rada Miejska składa się z 13 radnych
tj. uczniów z sokólskich szkół. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, pełni funkcję
konsultacyjną, opiniuje projekty decyzji, które dotyczą młodych ludzi. Funkcjonowanie MRM
umożliwia dialog między młodzieżą, a przedstawicielami Rady Miejskiej, Burmistrzem,
urzędnikami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.
Dzięki działaniu MRM chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie
oraz uzyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi.
Opiekunem MRM jest Monika Klim nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3
im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce.

•
•

•
•
•

Spośród działań podejmowanych przez MRM na uwagę zasługuje:
udział w II Podlaskim Kongresie Młodzieżowych Rad Miejskich w Białymstoku,
udział w spotkaniu z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy Caritas „Pod aureolą
św. Józefa”, przy parafii p.w. N.C i K.Ch. w Sokółce, na którym wykonywano stroiki
Wielkanocne,
udział w obchodach rocznicy święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
udział w Pikniku Rodzinnym „Na kolorowo”,
wyjazd na wykład o ekologii pt. „Wymierające gatunki” oraz koncert zespołu – Andre,
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•
•
•

udział w miejskich obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
udział w bożonarodzeniowym spotkaniu z dziećmi ze świetlicy „Pod aureolą
św. Józefa” na Osiedlu Zielonym i wspólne wykonywanie wieńców adwentowych,
spotkania się z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w Sokółce, podczas których zrealizowany został autorski projekt MRM pt. „Szanuj
dzieci, nie pal śmieci”,

Sokólski Uniwersytet Dziecięcy
2 października 2018 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej rektor
uczelni prof. Lech Dzienis oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisali umowę
o współpracy i współfinansowaniu inicjatywy edukacyjnej - Podlaski Uniwersytet Dziecięcy.
24 listopada 2018 r. na Politechnice Białostockiej 100 uczniów szkół podstawowych z klas
IV-VI z Gminy Sokółka rozpoczęło naukę na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym, który
prowadzony był przez Politechnikę Białostocką. W inauguracji roku akademickiego 2018/2019
PUD udział wzięli nie tylko uczniowie z Sokółki, ale również z Białegostoku, Bielska
Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz. Zajęcia w 2018 r. odbywały się w weekendy
w Białymstoku. Burmistrz Sokółki zapewniała bezpłatny dowóz studentów oraz opiekę
nauczycieli z gminy Sokółka. Na zajęciach uczniowie z sokólskich szkół podstawowych uczyli
podstaw programowania, robotyki, konstruowania, projektowania przestrzeni miejskiej,
poznali tajniki dziennikarstwa radiowego. Program studiów zawierał również zajęcia
organizowane przez partnerów projektu: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku, Galerię Arsenał, Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Białymstoku,
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Delegatura w Białymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury
Ludowej.
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XI.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

Na podstawie Zarządzenia nr 446/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 8 grudnia 2017 r. został
ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka
w dziedzinie kultury w 2018 r. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje tego zadnia
wynosiła 40 000,00 zł, z którego skorzystały cztery organizacje.

Konkurs ofert

Realizator/ Nazwa projektu
Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Igryły
„ Spotkanie z kulturą romską – II edycja“
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Konkurs
w dziedzinie kultury
w 2018 r.

„Sokólski Tygiel Kultury”
Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka w Sokółce
„Bawmy sie razem“

Kwota
dofinansowania
12 500,00 zł

8 500,00 zł

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Historyczne
im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

12 000,00 zl

Imieniny Marszałka / Dla Niepodległej / Noc
muzeum

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOKÓŁCE
Zadania gminy w zakresie kultury w 2018 r. realizowane były przez jednostki
organizacyjne gminy, w tym przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce.
Biblioteka Publiczna w Sokółce jest gminną instytucją kultury działającą na podstawie
ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.); ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Biblioteki Publicznej w Sokółce.
Na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Biblioteka otrzymała dotację
z Urzędu Miejskiego w Sokółce w wysokości: 967 730 zł
W tym:
• realizacja zadania publicznego – 14 000 zł
• wsparcie Samorządu Województwa – 45 000 zł
W ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
placówka pozyskała dotację celową w kwocie 17 000 zł na zakup nowości wydawniczych.
Zakupiono 749 egz.
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Działania realizowane w 2018 r. przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce
Biblioteka Publiczna w Sokółce jest miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby oraz
zainteresowania wszystkich mieszkańców Sokółki i okolic, dlatego oferta kulturalna placówki
była bogata i urozmaicona. Promocja książki i biblioteki przebiegała wielotorowo. Dokonywała
się ona poprzez spotkania autorskie, promocje nowo wydanych książek, prelekcje, odczyty oraz
wycieczki i lekcje biblioteczne dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy. Doskonałym
sposobem na popularyzację czytelnictwa były dyskusje nad książką. Ponadto bibliotekarze
przeprowadzali liczne konkursy, a także przygotowywali różnorodne wystawy. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie oraz prelekcje i odczyty organizowane dla
różnych grup wiekowych.

Spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, odczyty
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

z Leonardą Szubzdą - promocja tomiku wierszy i opowiadań „Dziewczyny”,
z podróżniczką Marianną Szulborską - promocja książki „Grecja w cieniu Olimpu”,
z Anetą Zamojską – promocja powieści „Uśmiech J.” i „Sekundy do szczęścia”,
z Krystyną Gudel - promocja najnowszej książki „Historie pazurem pisane” dla uczniów
kl. II Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce,
„Piosenka bez granic” - wokalno-autorskie spotkanie z Michałem Laszukiem
i zespołem „ Dwa Kolory”,
z Mirosławą Kiczuk - promocja tomików wierszy „W pamięci wody” oraz
„Szepty i krzyki”,
z polskim poetą z Wilna Romualdem Mieczkowskim - promocja tomiku wierszy
„Pomiędzy”
z Joanną Żamejć - promocja najnowszej książki „Perkunowe wyroki”,
z Mateuszem Połuszańczykim, poetą, felietonistą i redaktorem sportowym, który
promował tomik poezji pt. „Frazy księżyca” (w spotkaniu wziął również udział
dziennikarz sportowy Grzegorz Sawicki, oprawa recytatorska Przemysław Krawiel),
z Waldemarem Smaszczem - promocja książki „Ignacy Jan Paderewski
dla Niepodległej”, spotkanie odbyło się z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości,
z Krystyną Gudel i przedszkolakami z Przedszkola nr 3 z okazji „Międzynarodowego
Dnia Poezji” oraz uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 z okazji Tygodnia Bibliotek,
spotkanie z cyklu „Rzuć wszystko i jedź do Rumunii” z turystą motocyklowym
Wojciechem Haponikiem,
spotkanie warsztatowe z uczniami kl. IV i V szkoły Podstawowej w Geniuszach na
temat 75 rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim i prelekcja filmu „Getto
Warszawskie”,
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•

•
•
•
•
•
•

„Air Soft jako sport,zabawa oraz trening” spotkanie z funkcjonariuszem Straży
Granicznej Markiem Tochwinem, pasjonatem replik broni ASG – uczniowie kl. I LO
o profilu mundurowym,
prezentacja filmu „Tarapaty” w związku z Nocą Bibliotek dla uczniów kl. IV Szkoły
Podstawowej nr1,
wykład żywieniowca i masażysty Tadeusza Kiczuka na temat „Moje doświadczenia,
czyli z życia wzięte”,
spotkanie z turystą motocyklowym z Wojciechem Haponikiem i jego podróżą do
Czarnobyla,
„Grzeczność językowa w Internecie” Mateusz Adamczyk z Fundacji Języka Polskiego
w Warszawie – uczniowie kl. I Zespołu Szkół Zawodowych,
„Grzeczność językowa w Internecie” Mateusz Adamczyk z Fundacji Języka Polskiego
w Warszawie – uczniowie kl. I i III Technikum nr 2 Zespołu Szkół Rolniczych,
„Grzeczność językowa w Internecie” Mateusz Adamczyk z Fundacji Języka Polskiego
w Warszawie– uczniowie dwóch klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3.

Wystawy i wernisaże
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Ołówkiem i węglem” - plastyczna Piotra Łysika,
„Piękno Wzgórz Sokólskich” – fotografii Rafała Olesiewicza,
„100 rocznica przyznania Polkom praw wyborczych”,
„Nie artysta” - prac Stanisława Nicewicza,
„Akwarele” - Wojciecha Krupy,
„Igłą malowane” - haft krzyżykowy Barbary Tatarczuk,
„Eksplozja kwiatowa” - akwareli Aleksandry Kiczuk,
„Świat w podczerwieni” - fotografii Kszysztofa Frejusa,
„UTW ambasadorem starych drzew” - poplenerowa fotografii uczestników UTW,
„Dawno temu w Sokółce” – fotografii Marcina Pogorzelskiego,
„Pod skrzydłami aniołów” – aniołów z gliny Sylwii Łukowskiej,
„Wśród setek tysięcy kolorów” – prac grupy Urban Exploration Sokółka,
wernisaż S. Nicewicza „Nie artysta”,
wernisaż W. Krupy „Akwarele”,
wernisaż UTW „UTW ambasadorem starych drzew”.
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Wystawa Urban Explorer

Współpraca biblioteki z Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną
W ramach współpracy biblioteki z Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną odbyły się
warsztaty tematyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
• „Jestem wartościowym człowiekiem” i „Moje życie w moich rękach” Marta SzutkoBiernacka – uczniowie kl. IV i VI Szkoły Podstawowej nr 1,
• „Każdy z nas jest wartością” Marta Szutko-Biernacka - młodzież z Branżowej Szkoły
I stopnia i Zespołu Szkół Zawodowych przy SOSW,
• „Rozwój mowy u małego dziecka” - Małgorzata Gryszel ,
• „Zaburzenia przetwarzania słuchowego” – Małgorzata Gryszel.

Ferie w bibliotece
•
•
•
•
•

„Czytanie na dywanie: Podróż z książką” - głośne czytanie oraz gry i zabawy
integracyjne,
„Teatr w bibliotece” – odgrywanie scen z wybranych bajek i wierszy Tuwima
i Brzechwy,
”Rzepka „ i „ZOO” - różne formy inscenizacji wybranych wierszy,
„Gimnastyka dla ciała i języka” – zajęcia ruchowo – dykcyjne,
„Kraina śnieżynek” – zajęcia edukacyjno-plastyczne
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•
•
•
•
•

„Zimowy pejzaż” – zajęcia plastyczne (praca zbiorowa przedstawiająca zimę),
„Dzień rogalika” – zdrowe odżywianie na poważnie i żartem,
„Detektywi w bibliotece” – zabawy detektywistyczne z książką Grzegorza Kasdepke
„Detektyw Pozytywka”,
„Polub zebrę” – prelekcja na temat bezpieczeństwa w czasie ferii - Komenda
Powiatowa Policji w Sokółce,
„Bal przebierańców” –zabawa na zakończenie ferii.
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Zajęcia edukacyjne
•
•
•
•
•
•
•

„Zagrożenia nie tylko w sieci” – spotkanie z psychologiem A. Lisowską z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce,
„Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie”,
„Jedna łza, to jedno życie” – zajęcia edukacyjne dla kl. I Liceum Ogólnokształcącego
w ramach ogólnopolskiej akcji „Żonkile”,
„Zawsze mam Ci coś do powiedzenia - list do czytelnika” – zajęcia zamykające
obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,
„Kociaki w bibliotece” – z elementami biblioterapii z grupą specjalną z Przedszkola
nr 5 w Sokółce,
„W świecie dinozaurów” - z okazji Dnia Dinozaura z grupą Puchatki z Przedszkola
nr 3 w Sokółce,
„Dzień Pandy” – przedszkolaki z Przedszkola nr 3 w Sokółce,

• „XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - grupa Puchatki z Przedszkola nr 3
w Sokółce,
• warsztaty ,,Książkowe emporium – w karuzeli książek i emocji” na podstawie książki
S. Bishop „Pan Jones i książkowe Emporium”
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Zajęcia plastyczno – edukacyjne i literacko – plastyczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Jesienią, jesienią sady się rumienią” - z dziećmi i młodzieżą ze świetlicy Stokrotka,
„Wszędzie pada śnieg” - z dziećmi i młodzieżą ze świetlicy Stokrotka,
„Mały miś w świecie wielkiej literatury” - z grupą Misie z Przedszkola nr 3 w Sokółce,
„Zaczarowana Biblioteka” – z grupą z Przedszkola nr 3 w Sokółce.
„Dzień z bajką” – z przedszkolakami w Przedszkolu nr 1 w Sokółce,
„Gimnastyka ciała i języka - z przedszkolakami w Przedszkolu nr 1 w Sokółce,
„Walentynki” – z uczniami w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce,
„Litera do litery, słowo do słowa i epopeja gotowa” – z uczniami Szkoły Podstawowej
nr 3 w Sokółce,
„Noszę okulary” - z przedszkolakami w Przedszkolu nr 2 w Sokółce,
„Dzień Dziecka z SOSW” z dziećmi z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego,
„Mój przyjaciel pies” w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce,
„Puszysty bohater dziecięcych opowieści” - z grupą Krasnale Przedszkola nr 3
w Sokółce,
„Kolory jesieni” oraz „Nasze Boże Narodzenie” – z przedszkolakami z Przedszkola
nr 2 w Sokółce,
„Mój list”- z uczniami w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce,
„Kolorowa jesień” i ,,Miś jest bardzo piękny dziś” - z przedszkolakami z Przedszkola
nr 2 w Sokółce.

Zajęcia tematyczne „Poranek z bajką”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Witajcie w naszej bajce…” - sześciolatki z Przedszkola nr 4 w Sokółce,
„Poezja na co dzień” - warsztaty poetyckie z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji”
z uczniami kl. V Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce,
„Najpiękniejsze baśnie świata” - w ramach Międzynarodowego Dnia Poezji dla Dzieci
z sześciolatkami z Przedszkola nr 5 w Sokółce,
„Książka to podróż, przygoda i zabawa” - z okazji Światowego Dnia Książki
z pięciolatkami z Przedszkola nr 1 w Sokółce,
„Jestem złota rybką” – uczymy się życzliwości z bohaterami bajki A. Puszkina- grupa
Bratki z Przedszkola nr 5 w Sokółce ,
„Nasza własna książeczka” - sześciolatki z Przedszkola nr 1 w Sokółce,
„Misie też czytają” – Dzień Pluszowego Misia z sześciolatkami z Przedszkola
nr 1 w Sokółce,
„Cztery pory roku z misiem Gabrysiem” – Dzień Pluszowego Misia z przedszkolakami
z Przedszkola nr 5 w Sokółce,
„Bożonarodzeniowa opowieść” – z udziałem trzylatków z Przedszkola nr 1 w Sokółce.
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Zajęcia z cyklu „Kącik radosnego malucha”
•
•
•
•
•
•
•

„Ojej! Smoki w bibliotece” – przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Sokółce,
„Witamy wiosnę” - przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Sokółce,
„Podróż na jednej nodze” z książką Małgorzaty Strzałkowskiej – sześciolatki
z Przedszkola nr 1 w Sokółce,
„Nie stroń od swojej biblioteki” – dzieci kl. 0-II Szkoły Podstawowej w Geniuszach,
„Skarby jesieni” - zajęcia edukacyjne z pięciolatkami z Przedszkola nr 1 w Sokółce,
„Smerfny Dzień Postaci z Bajek” - przedszkolaki 5-6 letnie ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Sokółce,
„Świąteczna książeczka i śliczna bombeczka” - bożonarodzeniowe spotkanie z grupą
Bratki z Przedszkola nr 5 w Sokółce.

Zajęcia tematyczne z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych:
„Książka moim przyjacielem”
•
•
•
•
•
•
•
•

„Dzień Kubusia Puchatka”,
„Miałczy kotek miau”,
„Laurka dla wiosny”,
„Konik – z drzewa koń na biegunach”,
„Szukając Marudka” – z użyciem teatrzyku Kamishibai,
„Kolorowe przygody ze słoniem Elnerem”,
„I kudłate i łaciate, pręgowane i skrzydlate”,
„Proszę państwa oto miś”.

„Spotkajmy się w bibliotece”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Bezpieczeństwo w Internecie”,
„Nasza matka ziemia”,
„Panna Jones i książkowe Emporium”,
„Międzynarodowy Dzień Poezji” - spotkanie z K. Gudel w Szkole Podstawowej
w Starej Kamionce,
„Zakończenie roku szkolnego z biblioteką”,
„Kto przytuli Misia Tulisia”,
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”,
„Światowy dzień Origami”,
„Dzień postaci z bajek”.
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„Na wakacje Biblioteka”
•
•

„Ulubione bajki”,
„Biblioteka czeka.

Wieczory bajek i poezji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Czytanie łączy” – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – w Przedszkolu nr 1,
„Moje bajeczki”,
„Najpiękniejsze bajki dzieciństwa” – z okazji ur. H.Ch. Andersena,
„Co słonko widziało”- czytanie wierszy M. Konopnickiej,
„Dobre maniery”- czytanie książki „Dobre wychowanie wierszem”,
„Przygody Muminków”,
„Spotkania w krainie Muminków”,
„Śmiech to zdrowie”,
„Poczytaj mi Tato” czytanie książek o zwierzętach,
„Literatura wiosenna” - wierszyki o wiośnie,
„Królewna Śnieżka”,
„Majowe czytanie pod dębem” – w Przedszkolu nr 2
„Basia i wolność” w Przedszkolu nr 3 z okazji Tygodnia Czytania dzieciom,
„Wyprawy książkowe w krainy baśniowe”,
„Bajki poczytaj ki”,
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•
•
•
•
•

„Jesienne spotkanie z książką”,
”Rzepka”
„Kolorowe wagoniki”,
”Podróże Bolka i Lolka”,
„Polscy poeci dzieciom”.

Relaks w bibliotece - rozwiązywanie rebusów i zagadek, gry oraz zabawy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Małe dziecko w bibliotece” Przedszkole nr 5 z okazji Dnia Dziecka,
„Andrzejkowe wróżby z wróżką Martuszką” 5-6 latki z Przedszkola nr 5,
„Zgadnij kim jestem”,
”Kalambury”,
„Szukanie różnych kształtów”,
„Roztańczone twarze”,
„Zgaduj- zgadula”,
„Zawody szachowe”,
”Turniej gier komputerowych”,
„Dzień Dziecka” ,
„Mikołajkowe bajeczki” świąteczne spotkanie z Mikołajem z grupą Stokrotki
z Przedszkola nr 5
„Gry komputerowe dla najmłodszych”,
„Sposób na nudę”,
„Gry planszowe oraz zabawy edukacyjne”,
„Rysunek na piasku”,
„Kontury cienia” ,
„Bociany”,
„Kto znajdzie rym”,
„Poszukiwanie książki”.

Zajęcia plastyczne z dziećmi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Zima”,
„Wesołe baloniki”,
„Walentynowa laurka”,
„Pocztówka na Dzień Kobiet”,
„Wielkanoc”,
„Wiosenne kwiaty”,
„Kolorowe postaci z bajek”,
„Bukiet dla mojej Mamy”,
„Kolorowe zwierzaki”,
„Kolorowe motyle”,
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•
•
•
•
•
•
•

„Podróże po literaturze”,
„Papierowa wiklina”,
„Kolory lata”,
„Jesień”,
„Moje ulubione miejsce”,
„Wakacyjne obrazki”,
„Jesienne obrazki”.

Lekcje biblioteczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Zima w parku, lesie i bibliotece”,
„Biblioteka –dobra miejsce dla człowieka”,
„Przedszkolaki w bibliotece”,
„Wizyta nowych czytelników”,
„Zasady korzystania z księgozbioru”,
„Kartolandia w naszej bibliotece – zasady korzystania z katalogów”,
„Na początku był papirus”,
„Książka moim przyjacielem”,
„Tajemnicza szafka z szufladkami”.

Konkursy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Hu, Hu, Ha Nasz zima zła”- szukamy zimy w poezji”,
„Wielkanoc! Wielkanoc! Wielka radość w sercu”,
„Tylko jeden wieczór” konkurs organizowany przez Wydawnictwo Edipresse Książki
– wystawka promująca książkę K. Mirek „Tylko jeden wieczór”,
Czekając kiedy wzejdzie wigilijna gwiazdka”,
„Moja ulubiona postać z bajki”,
„Rekordziści w czytaniu”,
„Kwiatek dla mamy”,
„Mistrzowie głośnego czytania”,
„Łańcuch tytułów”,
„Dzień św. Walentego”,
„Mój ogródek latem”.

Współpraca biblioteki z instytucjami gminnymi i powiatowymi
Biblioteka Publiczna w Sokółce współpracowała ze Środowiskowym Domem
Samopomocy w Sokółce, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Sokółce działającym przy
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM, Specjalnym Ośrodkiem
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Szkolno -Wychowawczym w Sokółce oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Placówka brała
również czynny udział w organizacji następujących imprez kulturalnych:
•
•
•
•

w przeglądzie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży Podlasia pt. ,,Wielkie Święto
Małego Człowieka",
w Święcie Organizacji Pozarządowych połączonym z Rodzinnym Festynem
Dobroczynnym,
„Kaligrafia a wielokulturowość” ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polski,
„Pisz piórem” ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polski.

Współpraca biblioteki z osobami niepełnosprawnymi i starszymi
W 2018 r. przeprowadzono 7 imprez o charakterze integracyjnym i aktywnej edukacji
skierowanej do osób niepełnosprawnych i starszych:
• „Na początku był papirus” – lekcja biblioteczna z elementami biblioterapii
dla wychowanków Sokólskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
• „Kociaki w bibliotece” – zajęcia z elementami biblioterapii z udziałem grupy specjalnej
z Przedszkola nr 5,
•
„Każdy z nas jest wartościowy” – warsztaty przeprowadzone przez pedagog Martę
Szutko-Biernacką z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla młodzieży
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Sokólskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
• „Malarstwo” – wystawa prac Krzysztofa Gieniusza - podopiecznego Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Razem”,
• „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce ambasadorem starych drzew” – wystawa
fotografii studentów,
• „Piosenka bez granic” - spotkanie z Michałem Laszukiem i zespołem „Dwa kolory”.
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Inne formy działalności biblioteki
•
•
•
•
•

„Walentynki w bibliotece”
Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o/Podlaski
Spotkanie opłatkowe połączone z jasełkami bożonarodzeniowymi
Ogólnopolska akcja „NOC BIBLIOTEK ”
Spotkania czytelniczo-teatralne dla dzieci („W Smerfowej wiosce”, „Spotkanie
z piratami”, „Tropem rycerskiej przygody”, „Na wesołej farmie”)
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Występ „Karawany bez granic”

Realizacja projektów przez bibliotekę
,,Biblioteka dla Niepodległej”
Biblioteka zrealizowała projekt „Biblioteka dla Niepodległej”. Głównym celem
projektu było wprowadzenie przedszkolaków, uczniów i młodzieży w świat wartości, ucząc
jednocześnie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego.
W ramach projektu organizowano m.in.:
• prelekcję Waldemara Smaszcza pt. „Życie i twórczość Zbigniewa Herberta”,
• konkurs na napisanie wiersza patriotycznego,
• 5 wizyt w przedszkolach ze spektaklem historycznym z wykorzystaniem teatrzyku
Kamishibai,
• konkurs recytatorski pt. „Niepodległa” dla uczniów szkół średnich powiatu
sokólskiego,
• konkurs plastyczny pt. „Za co kocham Polskę” dla uczniów kl. I - III,
• zajęcia edukacyjne pt. „100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” dla klas
wczesnoszkolnych,
• spotkanie autorskie z Waldemarem Smaszczem i promocja jego książki „Ignacy Jan
Paderewski dla Niepodległej”.
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„Mała książka – wielki człowiek”
Od września 2018 r. w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” biblioteka
rozpoczęła projekt pilotażowy skierowany do dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
oraz ich rodziców. W ramach projektu Oddział dla Dzieci zorganizował spotkania promujące
akcję:
•
•

„O tym jak książka przybywa do dzieci” – poranek z bajką w Szkole
w Janowszczyźnie,
„Z książką i z misiem na start” - zajęcia z grupą specjalną z Przedszkola nr 5.

Spotkania czytelnicze
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Filii Bibliotecznej nr 1 na Osiedlu Zielonym,
który działa w ramach programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki
„Tu czytamy” realizowanego przez Instytut Książki zorganizował 5 spotkań czytelniczych:
•
•
•
•
•

„Nie ma się czego bać” – Julian Barnes,
„Między zabójstwami” - Aravin da Acliga,
„Czarna” - Wojciech Kuczoka,
-„Bluszcz prowincjonalny” - Renata Kosin,
„Kiedy byłyśmy siostrami” - Marie Janson.

Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, której głównym
celem było popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości
poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Do akcji zostali zaproszeni
przedstawiciele Fundacji Języka Polskiego założonej w 2008 r. przez językoznawców
z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie klas humanistycznych
z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce uczestniczyli w warsztatach pięknego czytania, które
poprowadziła prezes Fundacji Języka Polskiego pani dr Magdalena Wanot - Miśtura oraz
studentka Natalia Koszewska. Młodzież miała okazję zmierzyć się w konkursach wiedzy
dotyczących m.in. słownictwa archaicznego w powieści Stefana Żeromskiego. Uczestnicy
zapoznali się również z ćwiczeniami poprawiającymi dykcję.
Czytelnię wypełnili nie tylko słuchacze, ale również osoby, które z przyjemnością
przeczytały ulubione fragmenty powieści. Gościem specjalnym popołudniowego spotkania
była pani dr Monika Kresa z Fundacji Języka Polskiego. Aktywnie w Narodowe Czytanie
włączyli się: Pani Burmistrz Ewa Kulikowska, zastępca burmistrza Adam Kowalczuk, poetka
Leonarda Szubzda, dyrektor Przedszkola nr 5 pani Lucyna Szymańska oraz przyjaciele
biblioteki.
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„Przedwiośnie” czytają Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i mieszkańcy Sokółki
Ponadto w roku 2018 pracownicy biblioteki przeprowadzili 11 indywidualnych lekcji
dla seniorów z obsługi komputera. Przed cały rok udzielana była pomoc również uczniom
i studentom z zakresie literatury fachowej (przygotowanie do matury, przygotowanie
bibliografii do prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich).

SOKÓLSKI OŚRODEK KULTURY
Kultura to bardzo ważna dziedzina życia społecznego. Określana jako całość dorobku
materialnego i duchowego danego społeczeństwa stanowiąca o tożsamości narodu.
Niejednokrotnie w dziejach pozwalała przetrwać narodom, a dziś, w dobie globalizacji, pomaga
zachować tożsamość . Dlatego też bardzo ważne jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
które chroni odrębność zarówno narodową, jak i w węższym tego słowa znaczeniu regionalną.
Sokólski Ośrodek Kultury jest instytucją samorządową, upowszechniającą kulturę na terenie
miasta i gminy Sokółka. W oparciu o statut, placówka określana jest jako ośrodek
wielofunkcyjny obejmujący organizacyjnie:
• Dom Kultury- ul. Grodzieńska 1
• Kino-Teatr „Sokół”- Plac Kościuszki 24
• Wiejski Klub Kultury w Starej Kamionce – Stara Kamionka 66
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•

Muzeum Ziemi Sokólskiej z Punktem Informacji Turystycznej –ul. Piłsudskiego 2

Wyżej wymienione placówki objęte są jednym statutem, kierownictwem i budżetem .
Działalność merytoryczna Sokólskiego Ośrodka Kultury jest zatem sumą wspólnych działań
kulturalnych, które prowadzą podległe mu placówki.
W 2018 r. placówka prowadziła działalność mającą na celu rozwijanie
i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, oraz popularyzację kultury ze
szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji naszego regionu.
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Zadania edukacji kulturalnej oraz wychowanie przez sztukę realizowane były poprzez stałe
formy pracy. Były to zajęcia w zespołach artystycznych, klubach, kołach zainteresowań
przeznaczonych dla wszystkich kategorii wiekowych.
W 2018 r. w Sokólskim Ośrodku Kultury istniały następujące formy:
Dla dzieci i młodzieży
L
p
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa zespołu
Zespół rytmiczny dla dzieci 5-7 lat
Koło plastyczne dla dzieci 7-10 lat „Tęcza”
Koło plastyczne dla młodzieży 11-14 lat „Plama”
Zespół teatralny dla młodzieży 13-17 lat „ Coś”
Zespół taneczny „ SOK Ladies”
Nauka gry na gitarze
Nauka gry na skrzypcach
Nauka gry na pianinie
Razem

Ilość
uczestników
18
30
7
8
35
20
3
5
126

Codzienna praca dzieci i młodzieży pod okiem instruktorów owocowała występami,
koncertami i pokazami. Podsumowaniem całorocznej pracy w roku szkolnym 2017/2018 był
między innymi Koncert z okazji Dnia Matki. Zaprezentowały się na nim dzieci 5 i 6 - letnie
uczęszczające na zajęcia rytmiki, młodzież ucząca się gry na gitarze, pianinie oraz skrzypcach.
Występom towarzyszyło otwarcie wystawy prac plastycznych powstałych na zajęciach kół
plastycznych.
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Dla dorosłych
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa zespołu
Chór „ Sokólskie Wrzosy”
Klub Seniora „Wrzosy”
Koło plastyczne dla dorosłych
Nauczycielski Klub Seniora
Zespół wokalny „Razem”
Kapela Ludowa „U Mundka”
Zespół regionalny „ Jemioła”
Zespół teatralny „ Zawsze młodzi”
Dyskusyjny Klub Filmowy „Fantom”
Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Kamionce
Razem

Ilość uczestników
27
58
6
25
8
7
23
8
80
15
257
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KINO „SOKÓŁ”
W 2018 r. zorganizowano 809 seansów, z których skorzystało 33 215 widzów.
Działalność Kina „Sokół”, promująca kulturę oglądania filmów, polegała na organizowaniu:
kinowych premier, pokazów specjalnych typu: kino letnie, kino kobiece, maratony grozy,
pokazy filmów o tematyce religijnej. W sposób szczególny świętowano w kinie: Walentynki,
Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.
Ponadto na scenie kina odbywały się prezentacje artystów zawodowych i amatorów. Z różnego
rodzaju spotkań, konferencji, akademii i występów (łącznie 65 wydarzeń) skorzystało
14 412 osób.
W sumie z sali kina w 2018 r. skorzystało 49 385 osób

WYDARZENIA KULTURALNE w KINIE „SOKÓŁ” w 2018 r.
Rodzaj wydarzenia
seanse filmowe
występy artystów i zespołów zawodowych
występy amatorskich zespołów artystycznych
imprezy okolicznościowe – programy artystyczne, koncerty.
imprezy rozrywkowe dla dzieci
imprezy rozrywkowe dla młodzieży i dorosłych
imprezy wyjazdowe i gościnne wystepy zespołów SOK

Ilość osób
33215
2600
2300
1500
800
3500
600
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premiery teatralnych zespołów amatorskich
imprezy oświatowe / spotkania, prelekcje /
projekcje filmowe DKF Fantom
wystawy plastyczne połączone z wernisażami
kiermasze sztuki i rękodzieła
eliminacje miejskie konkursów wojewódzkich
imprezy taneczne
Razem

300
900
1700
120
1500
100
250
4938

Sokólski Ośrodek Kultury organizował również wydarzenia o charakterze artystycznym
i edukacyjnym na placu przed kinem oraz w Kawiarni „LIRA”.
wydarzenia edukacyjne:
• spektakle teatralne dla szkół – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia i Warszawy, Teatr
Muzyczny z Kielc, Katolicki Teatr Edukacyjny z Krakowa, „Artenes” - Teatr
Edukacyjny
• Retrospektywy VIII. Festiwalu Filmowego „Niepokorni, niezłomni, wyklęci”
• „Pan Tadeusz” -seans filmowy z muzyką na żywo (w ramach obchodów 100 - lecia
Odzyskania Niepodległości)
• Kawiarnia Patriotyczna – koncerty, wystawa, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
(w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości)
• spotkania z podróżnikami
• promocja poezji:
• Spotkanie z poezją Leonardy Szubzdy „Poezja jest w każdym z nas”
• Spotkanie z Waldemarem Smaszczem
• Spotkanie z poezją Anny Markowej
spektakle teatralne i kabaretowe:
• spektakle teatralne dla dorosłych – Teatr „Mam Teatr”, Polskie Studio Teatralne- Teatr
Studio z Wilna
• Kabaret „Koń Polski”, „Jurki”
spotkania z artystami ze sfery kina:
• Spotkania z reżyserami: Anna Lewandovsky, Krzysztof Lange
• Spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem
• Kresowe Spotkania Filmowe
koncerty:
• Koncerty muzyki operowej „Noc z gwiazdami”, „Sylwestrowa noc Operetkowa”
• koncert Zespołu „The Consonance Trio" (w ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania
Niepodległości)
Sokólski Ośrodek Kultury oprócz zadań własnych w 2018 r. współorganizował takie imprezy
jak :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V Karnawałowy Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sokółki,
Spotkanie z Kulturą Romską,
Festiwal Piosenki Harcerskiej,
Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce,
Jubileusz 100 - lecia szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce –
2 koncerty ,
Koncert „Rockalizacji”,
Koncert baletowy „Bubustacja”,
Festyn o Niepełnosprawności we współpracy z Kołem Terenowym Polskiego Związku
Niewidomych w Sokółce.
XIX Rodzinny Festyn Dobroczynny,
Święto Organizacji Pozarządowych,
Gala Wolonatariatu.
„Kocha, lubi, szanuje” ARTE Fundacja Kultury i Edukacji – 2 koncerty

MUZEUM ZIEMI SOKÓLSKIEJ
Muzeum prowadziło działalność edukacyjną w kierunku prezentacji tradycji i historii regionu
dla dzieci i dorosłych. Oferta edukacyjna skierowana była dla grup przedszkolnych, szkolnych
i młodzieży, obejmowała różne tematycznie lekcje muzealne połączone z warsztatami.
Placówka organizowała także wystawy czasowe poświęcone historii, kulturze, etnografii
regionu, w ten sposób m.in. promując lokalnych twórców ludowych, historię lokalną wśród
mieszkańców miasta i gminy oraz turystów odwiedzających placówkę.
Ważnym zadaniem było gromadzenie zabytków i dokumentów z terenu Sokólszczyzny w celu
ich ochrony, udostępniania w postaci wystaw stałych i czasowych.
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W 2018 r. w Muzeum zrealizowało w sumie 22 różnego rodzaju działania min: warsztaty,
wystawy, akcja sprzątania cmentarza żydowskiego w Sokółce, pokaz filmów etnograficznych
w Kinie „Sokół” poświęconych dawnym rzemiosłom z terenu Sokólszczyzny - działanie
w ramach projektu „Muzeum w terenie. Reminiscencje filmowe” realizowanego przez
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, wieczór wróżb inspirowany zwyczajami
andrzejkowymi wsi podlaskiej, prace remontowe działu historycznego, korytarza i działu
etnograficznego.
Wydarzeniem wieńczącym całoroczną działalność Muzeum Ziemi Sokólskiej była
organizacja Nocy Muzeum- w ramach akcji ogólnopolskiej. W programie: pokaz filmu „Orzeł
i Chryzantema”, otwarcie wystawy „Drogi do Niepodległości: Sokółka”, przygotowanie
ekspozycji „Salonik Józefa Piłsudskiego” oraz kącika gier i zabaw dla najmłodszych.

Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum Ziemi Sokólskiej
W 2018 r. 205 osób ( wzrost o 193 osoby w stosunku do 2017 r.) zasięgnęło informacji
dotyczących regionu, istniejących tu atrakcji turystycznych, bazy noclegowej czy też nabyło
dostępne tu publikacje, mapy oraz pamiątki z regionu.
Punkt Informacji Turystycznej udzielał bezpłatnej informacji turystycznej dotyczącej
miasta i regionu, pozyskiwał i udostępniał bezpłatne publikacje turystyczne takie jak mapy,
biuletyny, wydawnictwa. Zajmował się promocją walorów turystycznych miasta i gminy
Sokółka oraz okolic, także poprzez spacery tematyczne poświęcone historii miasta. Punkt IT
uczestniczył w działaniach muzealnych promujących historię lokalną. Udzielał także usługi
przewodnickiej dla turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających muzeum.
W 2018 r. w Punkcie IT miały miejsce poniższe działania:
• akcja ogólnopolska „Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny” 9-11 marca 2018 r.
• spacer historyczny po Sokółce z akcji „Wycieczka pociągiem po Podlasiu” - 26 sierpnia
2018 r.
• akcja ogólnopolska „Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny” - 5 – 7 października
2018 r.
• partnerstwo w „Mission Day Sokółka” gra uliczna – 10 listopada 2018 r.

WIEJSKI KLUB KULTURY W STAREJ KAMIONCE
Stałe formy pracy Klubu Kultury w Starej Kamionce w 2018 r.
Lp Rodzaj zajęć

Łączna
liczba
uczestników w ciągu
2018 r.

Stałe formy pracy dla dzieci
1

Zajęcia taneczne dla dzieci oparte na tradycyjnych, ludowych

120
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tańcach, grach i zabawach
2

Zajęcia kuglarskie

210

3

Origami

38

4

Koło plastyczne dla dzieci

246

5

Zajęcia dla dzieci w ramach Akcji Zima i Akcji Lato

106

Razem

822

Stałe formy pracy dla dorosłych
6

Zespół wokalny „Razem”

68

7

Koło Gospodyń Wiejskich

30

Razem

98

Wydarzenia rozrywkowe dla dorosłych
8

Bal Sylwestrowy

40

9

Bal Karnawałowy

38

10 Bal Andrzejkowy

42

11 Potańcówki

90

12 Festyn na powitanie wakacji

30

13 Dzień Kobiet

60

14 Noc Świętojańska

100

Razem

400

Wydarzenia rozrywkowe dla dzieci
15 Kulig

19

16 Bal karnawałowy

38

17 Festyn z okazji Dnia Dziecka

33

18 Festyn na powitanie wakacji

22

19 Noc Świętojańska

50

Razem

162

Ponadto w pomieszczenia WKK w Starej Kamionce odbyły się:
Lp Rodzaj zajęć

Łączna
uczestników

1

Zebrania sołeckie z mieszkańcami

91

2

Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce

38

liczba
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3

Wynajmy sali na imprezy okolicznościowe

669

4

Spotkania religijne ( msze święte, drogi krzyżowe)

932

5

Przygotowania do udziału w
-Wojewódzkim Konkursie
Wielkanocny w Szumowie
-Wojewódzkim Konkursie
Wigilijny w Supraślu

32

6

Kulinarnym.

Tradycyjny

Stół

Kulinarnym.

Tradycyjny

Stół

Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców wsi

1292
Razem

2385

W sumie z oferty wydarzeń odbywających się w Wiejskim Klubie Kultury w Starej Kamionce
w 2018 r. skorzystało 4 536 osób.
Liczba osób, które skorzystały z oferty kulturalno-rozrywkowej wszystkich placówek SOK
w 2018 r. wyniosła 55 215 osób.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 2018 r.
ORSZAK TRZECH KRÓLI
W Święto Trzech Króli ulicami naszego miasta wyruszył Orszak Trzech Króli. Na kolejnych
stacjach prezentowane były sceny przygotowane przez młodzieżowy teatr amatorski
Sokólskiego Ośrodka Kultury „Coś”. Ulicznym jasełkom towarzyszył śpiew kolęd. Orszak
wyruszył spod Kina „Sokół”. Po przyjściu do Kościoła pw. Św. Antoniego, przed żłóbkiem
Jezusa złożono pokłony i dary. Burmistrz Sokółki klęcząc przed żłóbkiem zawierzyła
dzieciątku Jezus wszystkich mieszkańców Sokółki.
Orszak to inicjatywa Sokólskiego Ośrodka Kultury, a w realizację działania zaangażowana
była społeczność lokalna, w tym parafianie oraz księża i katecheci wszystkich sokólskich
parafii rzymskokatolickich, nauczyciele i uczniowie sokólskich szkół, schole parafialne, grupy
wolontariackie, służby porządkowe- straż miejska i policja. W wydarzeniu udział wzięło około
800 osób.
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KONCERT KOLĘD NA „ STYKU KULTUR”
Po raz kolejny, w okresie Bożego Narodzenia, w Kinie „Sokół” odbył się koncert kolęd
i pastorałek pod hasłem ”Na styku kultur”. Na scenie wystąpiły chóry i zespoły prezentujące
kolędy dobrze znane zarówno w tradycji katolickiej, jak i prawosławnej. Utwory opowiadające
o narodzinach Jezusa Chrystusa rozbrzmiewały w językach: polskim, rosyjskim, białoruskim,
ukraińskim i starocerkiewnym.
Wydarzenie promowało wielokulturowość naszego regionu, służyło integracji środowiska
katolickiego i prawosławnego oraz wzajemnemu poznawaniu kultury i tradycji każdego z nich.
Impreza artystyczna jak co roku cieszyła się ogromnych zainteresowaniem, udział wzięło około
350 osób.
XXVI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Wzorem lat ubiegłych, także w 2018 r. przy Sokólskim Ośrodku Kultury został utworzony
Sztab WOŚP. Spełniał on zadanie koordynatora akcji na terenie naszego miasta i gminy.
Dwudziestu wolontariuszy - uczniów Zespołu Szkół w Sokółce oraz Zespołu Szkół Rolniczych
w Sokółce kwestowało na ulicach Sokółki zbierając datki do puszek WOŚP.
W kinie odbył się koncert finałowy, w którym udział wzięły zespoły dziecięce, młodzieżowe
oraz osób dorosłych. W trakcie koncertu przeprowadzono też aukcje i licytacje gadżetów
WOŚP oraz rzeczy przyniesionych przez darczyńców- mieszkańców Sokółki i okolic.
Sztab przy Sokólskim Ośrodku Kultury na rzecz WOŚP w 2018 r. przekazał ok 11 000 zł.
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XXXV WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE RODZIN MUZYKUJĄCYCH
Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących to impreza z wieloletnią tradycją. Współpraca
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku i Sokólskiego Ośrodka Kultury
sprawia, że wydarzenie nie tylko z nazwy tworzy atmosferę rodzinnego grania i śpiewania. Do
uczestnictwa zapraszamy rodzinne zespoły z całego województwa, które wspólnie wykonują
utwory instrumentalne, wokalne lub wokalno- instrumentalne.
W 35 spotkaniu udział wzięło 7 rodzin. Przed publicznością zaprezentowało się 5 sokólskich
rodzin: Rynkiewiczów, Ryszkiewiczów, Panow, Górskich i Kędysiów. Spotkania nie mają
charakteru konkursu, lecz przeglądu. Mieszkańcy miasta stanowili sympatyczną, wierną
i licznie zgromadzoną publiczność.
„ KRESOWE SPOTKANIA FILMOWE”
Miłośnikom dobrego kina Dyskusyjny Klub Filmowy „FANTOM” przygotował interesującą
ofertę pod hasłem „Kresowe Spotkania Filmowe”. Była to trzecia edycja tego wydarzenia,
celem którego była popularyzacja kina polskiego. Przez trzy dni (16 - 18 listopada) widzowie
oglądali najnowsze filmy polskie, spotykali się z ich twórcami, aktorami oraz znawcami kina.
Prezentowane filmy: „Odnajdę Cię” - spotkanie z reżyserką Beatą Dzianowicz, „Wspomnienie
lata” - spotkanie z reżyserem Adamem Guzińskim, „Karski i władcy ludzkości” - spotkanie
z reżyserem Sławomirem Grunbergiem. Zaprezentowano filmy podejmujące ważne tematy
dotyczące ludzkiej natury, dylematów moralnych. Spotkania z zaproszonymi gośćmi
poprowadził znawca kina Adam Radziszewski. Na zakończenie wydarzenia organizatorzy
przygotowali stół z kresowymi przysmakami.
I SOKÓLSKI TURNIEJ GIER KOMPUTEROWYCH
W niedzielę 26 sierpnia wielu miłośników gier komputerowych stanęło do walki o zwycięstwo
w turnieju, który dzięki wsparciu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej zorganizowano
w Sokółce po raz pierwszy. Nagrodzeni zostali wszyscy, a najlepsi - w szczególny sposób.
Główne gry turniejowe, w których zawodnicy mogli powalczyć o nagrody to: FORZA
HORIZON 3 i PES 2018 Pro Evolution Soccer. Oprócz tego można było wypróbować swoich
sił na oldschoolowych konsolach takich jak ATARI 500 czy XBOX I generacji, natomiast dzieci
miały możliwość zagrania w gry z wykorzystaniem sensora ruchu Kinect. Sokółczanie przyjęli
wydarzenie z zainteresowaniem.
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KONCERTY OPERETKOWE
W sierpniu 2018 r. odbył się koncert plenerowy zatytułowany „Noc z gwiazdami”, zaś na
zakończenie roku- „Sylwestrowy wieczór operetkowy”. W repertuarze pojawiły się: Pieśni
Neapolitańskie, pieśni patriotyczne, przeboje muzyki klasycznej (George`a Gershwina, Astora
Piazzoli, Johannesa Brahmsa) oraz hity wszechczasów (Jerzego Petersburskiego, Louisa
Armstronga, Beatlesów) . Na scenie zaprezentowali się: Jacek Laszczkowski - tenor, Zbigniew
Dębko - baryton, Małgorzata Trojanowska – sopran, na fortepianie Joanna Laszczkowska,
Małgorzata Trojanowska - sopran, muzycy Kwartetu Podlaskiego oraz inni instrumentaliści.
„AKCJA LATO” I „ AKCJA ZIMA”
Podczas przerw od nauki szkolnej, czyli ferii zimowych oraz wakacji Sokólski Ośrodek Kultury
przygotował szeroką ofertę zajęć i propozycji dla dzieci. Były to codzienne zajęcia
o charakterze artystycznym, gdzie dzieci tworzyły prace plastyczno- techniczne, lepiły w glinie,
bawiły się w teatr, śpiewały i tańczyły. Miały też okazję zapoznać się z tradycjami Podlasia.
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BAZAREK ZABAWEK
W wakacje 2018 r. Sokólski Ośrodek Kultury zapoczątkował wydarzenie zatytułowane
„Bazarek zabawek”. Była to propozycja dla dzieci i młodzieży. Jej celem było stworzenie
warunków do pozbycia się zbędnych zabawek i książek. Dzieci mogły je sprzedać lub się
wymienić. Opinia publiczna uznała propozycję za bardzo wychowawczą, uczącą wartości
pieniądza czy taż poszanowania dla posiadanych rzeczy. Dzieci i dorośli licznie uczestniczyli
w bazarku, byli i sprzedającymi, i kupującymi.
DNI SOKÓŁKI 2018
Sokólski Ośrodek Kultury, u boku Burmistrza Sokółki oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji jest
współorganizatorem dni miasta. Trzy dni ( 15 - 17 czerwca 2018 r. ) były wypełnione
atrakcjami sportowymi, rozrywkowymi, koncertami, występami, konkursami. Wśród wielu
propozycji pojawiły się: koncert operetkowy na wolnym powietrzu, prezentacje dzieci i
młodzieży uzdolnionych muzycznie, koncerty zespołów disco - dance tj. Exaited oraz De
Marco, Turniej Sportowy „Olimpijka”, II Bieg Sokoli czy rekonstrukcja trzeciej wywózki
Polaków na Sybir w 1940 r. W święto miasta wpisały się także: wręczenie certyfikatów Działaj
Lokalnie, występy gościnne zespołu Bandanki z Ustrzyk Dolnych - naszego miasta
partnerskiego. Największą atrakcję stanowił koncert gwiazdy - Patrycji Markowskiej.
Obejrzały go tłumy sokółczan. Po występie gwiazdy niebo nad Sokółką rozświetliły fajerwerki.
Sobotni program zakończyła dyskoteka z muzyką z lat 80 - tych.
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IMPREZY PROMUJĄCE TRADYCJE REGIONU
Sokólski Ośrodek Kultury przywiązuje wielka wagę do działań mających na celu promocję
regionu a w szczególności wartości wynikających z tradycji i kultury.
Tradycją zatem stało się organizowanie :
• Spotkań wielkanocnych
• Spotkań Bożonarodzeniowych
• Wianki - Noc świętojańska
• Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych
• Warsztaty pisanek i palm wielkanocnych
• Tradycyjny stół wielkanocny – formy konkursów
• Koncerty zespołu regionalnego Jemioła
WYSTAWY PLASTYCZNE
Sokólski Ośrodek kultury w 2018 r. organizował wystawy plastyków amatorów
i profesjonalistów. W ramach tych wystaw
wystawy zbiorowe, pokonkursowe,
okolicznościowe organizowane w ramach galerii sztuki. Były to:
• wystawa prac plastycznych członków Stowarzyszenia „Majstrownia”
• wystawa prac uczestników zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych odbywających się
w SOK
• wystawa prac Ewy Kolińskiej z Warszawy
• wystawa fotografii Krzysztofa Frejusa z okazji 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości
SPEKTAKLE TEATRALNE
Upowszechnianie teatru w 2018 r. odbywało się poprzez zajęcia teatralne organizowane dla
różnych grup wiekowych. W Sokólskim Ośrodku Kultury funkcjonowały następujące zespoły
teatralne: dla młodzieży „ Coś”, dla seniorów „ Zawsze młodzi”. Realizowały one widowiska
okolicznościowe i przygotowały spektakle teatralne.
W 2018 r zrealizowano:
• widowisko na Orszak Trzech Króli
• czytanie poezji Leonardy Szubzdy przez teatry amatorskie
• spektakl teatralny seniorów
W ramach pracy zespołów odbywały się też zajęcia warsztatowe dotyczące dykcji, logopedii,
plastyki ruchu, animacji przedmiotu itp. Działania grupy teatralnej w ciągu ubiegłego roku
dotyczyły też udziału w zajęciach dla dzieci prowadzonych podczas ferii zimowych i letnich
wakacji.
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DZIAŁANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO „FANTOM”
Dyskusyjny Klub Filmowy FANTOM prowadzi działalność od 1985 r. Skupia młodzież
i osoby dorosłe. Celem działań DKF-u jest upowszechnianie kultury filmowej oraz edukacja
widza w tym zakresie. Klub na swoja działalność pozyskał także wsparcie finansowe min.
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czy z Filmoteki Narodowej. Dzięki temu
zorganizowano szereg ciekawych pokazów i działań promujących sztukę filmową. Gośćmi
pokazów byli znani reżyserzy, aktorzy, krytycy filmowi. Klub odwiedzili min. Max Jastrzębski
- aktor oraz reżyserzy: Sławomir Grumberg i Beata Dzianowicz, Krzysztof Lang, Jerzy Kalina,
Anna Levandowsky, Adam Woronowicz, Jerzy Kalina oraz Marcin Pukaluk.
W 2018 r. widzowie DKF-u obejrzeli 17 filmów, między innymi: Na karuzeli życia,
Najlepszy, Dwie korony, Niemiłość, Bieżeństwo 1918-1921, Pan Tadeusz, Ach śpij kochanie,
Nieobecny, Nić widmo.
W 2018 r. DKF „Fantom” występował jako współorganizator Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Krótkometrażowych „ŻUBROFFKA”. W ramach tego działania zorganizowano
pokazy polskich filmów dokumentalnych Szczęśliwa Trzynastka. Prelekcje do filmów
wygłosili: Krzysztof Sienkiewicz - filmowiec, pracownik Białostockiego Ośrodka Kultury,
Maciej Białous i Tomasz Adamski – pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku, Adam
Radziszewski - były działacz Polskiej federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Dominik
Sołowiej.
Dyskusyjny Klub Filmowy FANTOM prowadził także działalność w kierunku edukacji
filmowej dzieci i młodzieży. W 2018 r. organizowane były pokazy filmów dla szkół oraz
spotkania z ludźmi kina. Pokazano filmy Najlepszy w reżyserii Łukasza Palkowskiego oraz Pan
Tadeusz z 1928 r. - Ryszarda Ordyńskiego z muzyką na żywo
W 2018 r. odbyła się też kolejna III edycja projektu pn. ”Kresowe Spotkania Filmowe”, którego
celem była popularyzacja najnowszego kina polskiego. Oprócz pokazów filmów organizowane
były spotkania z ich twórcami, aktorami, znawcami kina.
KLUB SENIORA „WRZOSY”
Istnieje przy Sokólskim Ośrodku Kultury od 2002 r. Działalność programowa klubu
obejmowała:
• tworzenie warunków do realizacji indywidualnych zainteresowań seniorów
• szerszy dostęp do imprez kulturalnych w naszym mieście
• organizowanie czasu wolnego i życia towarzyskiego seniorów.
Zadania te realizowane były poprzez formy pracy takie jak: spotkania okolicznościowe
i towarzyskie, wieczorki taneczne odbywające się w salach Sokólskiego Ośrodka Kultury,
udział w festynach i kiermaszach czy warsztatach, spotkania opłatkowe, doroczne obchody
Dnia Seniora, Dnia Niepełnosprawnych.
Klub korzysta z pomocy merytorycznej i organizacyjnej Sokólskiego Ośrodka Kultury.
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NAUCZYCIELSKI KLUB SENIORA
Istnieje 30 lat. Organizuje czas wolny i życie towarzyskie ponad czterdziestu nauczycielom
emerytom zrzeszonym w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokółce. W ramach
pracy Nauczycielskiego Klubu Seniora spotkania odbywają się raz w miesiącu. W 2018 r.
odbyły się między innymi: Dzień Kobiet, Koperta Życia, Kresowy Zjazd Nauczycieli,
Warsztaty Ziołowe, Spotkanie Opłatkowe.
STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE IM. BOHATERÓW ZIEMI SOKÓLSKIEJ
Istnieje przy Sokólskim Ośrodku Kultury od 2012 r. Prowadzi działania propagujące wartości
patriotyczne, zajmuje się też edukacją historyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspólnie
z Białostockim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej stowarzyszenie zorganizowało cykl
spotkań pn.”Przystanek Historia”. Dotyczyły one najnowszej historii Sokólszczyzny i Podlasia,
działalności podziemia niepodległościowego, żołnierzy wyklętych, upamiętniania ofiar represji
komunistycznych itp. Spotkania służyły również prezentowaniu postaci zasłużonych i ważnych
dla naszego regionu.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Sokólski Ośrodek Kultury jako placówka organizuje przedsięwzięcia kulturalne oraz
koordynuje działania tego typu na terenie miasta i gminy. Aby uzyskać pożądane efekty
konieczna jest współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami.
Ośrodek prowadził rozległą współpracę z: Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury
w Białymstoku, Białostockim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Historycznym im.
Bohaterów Ziemi Sokólskiej, Stowarzyszeniem Q Pomocy, Oddziałem Białostockim IPN,
Operą i Filharmonią Podlaską, Kinem „ Forum” w Białymstoku, Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Fundacją - Sokólski Fundusz Lokalny, Biblioteką
Miejską w Sokółce, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Środowiskowym Domem Samopomocy, Warsztatami Terapii Zajęciowej,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Podlaską Regionalną
Organizacją Turystyczną, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Sokółce,
parafiami rzymsko – katolickimi i prawosławnymi, Muzeum Podlaskim, szkołami
podstawowymi, średnimi, przedszkolami, zakładami pracy, firmami prywatnymi.
ŚRODKI POZYSKANE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ
•

Projekt: Przewodnik po Sokólszczyźnie "Jak u Pana Boga za piecem"; wnioskodawca
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, partnerem w projekcie był SOK; w ramach
konkursu: „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań samorządu
województwa podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa”, dofinansowanie
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, kwota: 5 000 zł
(zakres obowiązków partnera: pomoc w przygotowaniu merytorycznym przewodnika
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po Sokólszczyźnie, kolportaż), (czas realizacji: od 16 lipca do 31 grudnia)
Projekt: „Imieniny marszałka / Dla Niepodległej / Noc muzeum”; Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej, SOK partnerem w projekcie
konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka w dziedzinie kultury w 2018 r.,
dofinansowanie Urząd Miejski w Sokółce, kwota: 12 000 zł (zakres obowiązków partnera:
przygotowanie Nocy Muzeów w Sokółce, organizacja warsztatów plastycznych o tematyce
patriotycznej), (czas realizacji: od 1 maja do 1 grudnia).
• Projekt na działania kulturalne realizowane przez SOK w ramach wsparcia realizacji
zadania publicznego pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej” finansowany
przez Gminę Sokółka, kwota przyznanej dotacji - 19 000 zł, ( czas realizacji: od 15 czerwca
do 30 grudnia).
• Środki w wysokości 4 000 zł pozyskane z Filmoteki Narodowej na projekt pt. „Działalność
Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Fantom” Sokólskiego Ośrodka Kultury” mający na celu
upowszechnianie kultury filmowej, ( czas realizacji: od stycznia do grudnia).
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XII. SPORT I REKREACJA
Sport i rekreacja to bardzo ważna dziedzina życia mieszkańców Sokółki. Gmina posiada
bogatą bazę obiektów sportowych przystosowanych do uprawiania indywidualnych
i zespołowych dyscyplin sportu. Na terenie Gminy Sokółka w 2018 r. aktywnie funkcjonowało
19 klubów sportowych. Zajęcia treningowe oraz zorganizowane zawody realizowane były
w oparciu o posiadaną bazę sportową:
- Kryta Pływalnia OSiR Sokółka,
- Stadion Miejski,
- korty tenisowe,
- boisko wielofunkcyjne,
- sezonowe lodowisko z wypożyczalnią łyżew,
- boisko piłkarskie ze sztuczną murawą,
- boiska do siatkówki plażowej,
- „Skate - Park”,
- siłownia plenerowa „StreetWorkout”,
- kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu pływającego przy zalewie sokólskim,
- miasteczko ruchu drogowego,
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce,
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce,
- place zabaw.
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W 2018 r. systematycznie organizowane były zajęcia z nauki i doskonalenia pływania,
w których wzięło udział ponad 200 osób. Ponadto w okresie ferii zimowych przeprowadzono
darmowe lekcje jazdy na nartach biegowych, łyżwach oraz gry w hokeja na lodzie.

Imprezy rekreacyjno – sportowe zorganizowane w 2018 r.
Dni Sokółki 2018
W 2018 r. uroczystości związane z dniami miasta obchodzone były w dniach
16 - 17 czerwca. Program pierwszego dnia składał się z występów artystycznych
i koncertów. Swoje występy zaprezentowały: zespoły dziecięce z Sokółki, Mażoretki, zespół
„Bandanki”, Michał Radzikowski, De Marco, Exaited oraz gwiazda wieczoru Patrycja
Markowska.

Sokoli Bieg
Drugi dzień obchodów święta miasta składał się z imprez sportowych
i rekreacyjnych, a największą z nich był drugi Sokoli Bieg. Na głównej trasie pojawiło się
54 biegaczy, natomiast w mini biegach wzięło udział 74 dzieci. Pozostałe imprezy sportowe
podczas Dni Sokółki 2018: turniej tenisa stołowego, zawody „Bumper Balls”, turniej tenisa
ziemnego, turniej piłki nożnej, zawody wędkarskie.
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IV Sokólski Triathlon
3 czerwca 2018 r. nad zalewem w Sokółce odbyła się czwarta edycja Sokólskiego
Triathlonu pod Patronatem Burmistrza Sokółki. W głównej konkurencji zawodnicy zmierzyli
się z trasą składającą się z 3 odcinków: 400 m – pływanie, 16 km – jazda rowerem,
2,5 km – bieg. Przeprowadzono też konkurencje dla dzieci: aquathlon (pływanie + bieg),
duathlon (jazda rowerem + bieg), mini biegi (50/200/500 metrów). Łącznie w zawodach wzięło
udział 95 osób.

VI Tłusta Niedziela z Morsami i Pączkami
W dniu 11 lutego 2018 r. nad zalewem w Sokółce odbyło spotkanie morsów pod nazwą:
„VI. Tłusta Niedziela z Morsami i Pączkami”. W imprezie wzięło udział ponad
200 miłośników mroźnych kąpieli z całego kraju.

Festyn Rodzinny „Na Kolorowo” i Ekstremalna Przeprawa
Tłumy mieszkańców oraz przyjezdnych bawiło się na "Pikniku rodzinnym
na kolorowo" nad zalewem w Sokółce. Atrakcjami imprezy były: koncert Karoliny Szkiłądź,
„Ekstremalna Przeprawa”, zawody sprawnościowe dla dzieci, zabawy z DJ’em oraz pokaz
fajerwerków.
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Letni i zimowy wypoczynek dzieci – „Wakacje w Mieście 2018” i „Ferie
w Mieście 2018”
Podczas ferii zimowych i wakacji zorganizowany został wypoczynek dla dzieci
i młodzieży z Gminy Sokółka. W półkoloniach wzięło udział 285 dzieci w wieku 7 - 13 lat,
którym przygotowano między innymi następujące atrakcje: wycieczka do Białowieskiego
Parku Narodowego, zabawy w parku trampolin, zajęcia edukacyjne w Muzeum Wojska
w Białymstoku, odwiedziny stadniny koni w Kraśnianach, nauka jazdy na nartach zjazdowych
w WOSiR Szelment, wycieczkę do Aquaparku w Suwałkach, wyjazd na kulig
i narty biegowe do Malawicz Dolnych.

Lista imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w 2018 r.:
Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza
1. 16.01.2018 r.
Sokółki w kategorii szkół gimnazjalnych
2.

17.01.2018 r.

Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza
Sokółki w kategorii szkół podstawowych

3.

22 - 26.01.2018 r.

Półkolonie Ferie w Mieście 2018 – I turnus

4.

29.01- 2.02.2018 r. Półkolonie Ferie w Mieście 2018 – II turnus
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5.

3 - 4.02.2018 r.

VI Międzynarodowy Turniej „Szachy bez granic”

6.

11.02.2018 r.

VI Tłusta Niedziela z Morsami i Pączkami

7.

14.02.2018 r.

Walentynki na obiektach OSiR w Sokółce

8.

21.02.2018 r.

Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar Burmistrza Sokółki

9.

8.03.2018 r.

Sportowo-Rekreacyjne atrakcje na dzień kobiet

10. 9.03.2018 r.

Zawody łyżwiarskie dla dzieci i młodzieży

11. 14.04.2018 r.

Charytatywny turniej piłki nożnej

12. 20 - 21.04.2018 r.

Finał Wojewódzki Turnieju piłki nożnej „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”

13. 28.04.2018 r.

Otwarcie Sezonu Motocyklowego

14. 3.05.2018 r.

Turniej tenisa ziemnego z okazji Święta Konstytucji 3 - go maja

15. 8.05.2018 r.

Sprintem do maratonu- akcja promująca biegi wśród
przedszkolaków

16. 11.05.2018 r.

Półfinał wojewódzki piłki nożnej dziewcząt – Szkoły
Podstawowe

17. 12 - 13.05.2018 r.

III Regaty Żeglarskie Pod Patronatem Burmistrza Sokółki

18. 19.05.2018 r.

Rzutowe Mistrzostwa Koła PZW w Sokółce

19. 26 - 27.05.2018 r.

I turniej grand Prix w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza
Sokółki

20. 1.06.2018 r.

Dzień Dziecka na Stadionie

21. 1.06.2018 r.

VIII Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Sanktuarium
w Sokółce

22. 3.06.2018 r.

IV Sokólski Triathlon

23. 8 - 9.06.2018 r.

Wschodnie Mistrzostwa Off-Road

24. 12.06.2018 r.

Akademia Młodych Orłów

25. 17.06.2018 r.

II Sokoli Bieg pod Patronatem Burmistrza Sokółki

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2018
174

26. 17.06.2018 r.

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Sokółki

27. 17.06.2018 r.

Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Sokółki

28. 17.06.2018 r.

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Sokółki

29. 17.06.2018 r.

Mistrzostwa Sokółki w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza
Sokółki

30. 17.06.2018 r.

Turniej „Bumper Balls”

II Turniej Tenisa Ziemnego w ramach Grand Prix o Puchar
31. 30.06- 1.07.2018 r. Burmistrza Sokółki
32. 1.07.2018 r.

Zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora OSiR w Sokółce

33. 2 - 7.07.2018 r.

IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy

34. 7.07.2018 r.

II Piknik z Jagiellonią Białystok

35. 9 - 13.07.2018 r.

I turnus półkolonii Wakacje w Mieście

36. 16 - 20.07.2018 r.

II turnus półkolonii Wakacje w Mieście

37. 22.07.2018 r.

III Turniej Grand Prix w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza
Sokółki

38. 07 - 08.2018 r.

Miasteczko Ruchu Drogowego

39. 2.08.2018 r.

Czwartki kolarskie I wyścig

40. 9.08.2018 r.

Czwartki kolarskie II wyścig

41. 13 - 18.08.2018 r.

III turnus półkolonii Wakacje w Mieście

42. 16.08.2018 r.

Czwartki kolarskie III wyścig

43. 19.08.2018 r.

IV Turniej Grand Prix w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza
Sokółki

44. 20 - 24.08.2018 r.

IV turnus półkolonii Wakacje w Mieście

45. 23.08.2018 r.

Czwartki kolarskie IV wyścig

46. 30.08.2018 r.

Czwartki kolarskie finał

47. 9.09.2018 r.

Dożynki Gminne
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48. 15.09.2018 r.

400-lecie Parafii w Sokolanach

49. 15.09.2018 r.

XXXVII Memoriał im. Stanisława Kirpszy

50. 16.09.2018 r.

V Turniej Grand Prix w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza
Sokółki

51. 13.10.2018 r.

VIII Zawody Pływackie pod Patronatem Starosty Sokólskiego

52. 14.10.2018 r.

VI Turniej Grand Prix w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza
Sokółki

53. 14.10.2018 r.

Festyn Rodzinny – Kolorowe przywitanie jesieni

54. 14.10.2018 r.

IV Ekstremalna Przeprawa

55. 14.10.2018 r.

II Memoriał Edmunda Mackiewicza

56. 17.10.2018 r.

Zawody Bilardowe o Puchar Burmistrza Sokółki

57. 12.11.2018 r.

Turniej piłki nożnej z Okazji 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości

58. 2.12.2018 r.

VI Charytatywny Maraton Pływacki

59. 6.12.2018 r.

Mikołajki na pływalni

60. 6.12.2018 r.

Mikołajkowe zawody łyżwiarskie o Puchar Burmistrza Sokółki

61. 29.12.2018 r.

Sylwestrowy turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Sokółki

Baza turystyczna nad sokólskim zalewem
W Ośrodku Wczasowym nad Zalewem świadczone są usługi hotelarskie (49 miejsc
noclegowych). Przyjmowane były zgrupowania sportowe oraz grupy pielgrzymów. W okresie
letnim wyznaczone było miejsce do kąpieli pod nadzorem ratowników, a także wypożyczalnię
sprzętu wodnego. Udostępniano także dwa boiska do siatkówki plażowej. Zbiornik wodny jest
dzierżawiony dla Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego. Teren przy zalewie
sokólskim wykorzystywany był także do organizacji festynów promujących Gminę Sokółka.
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Realizowane projekty
W 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu transgranicznego obejmującego rozwój
infrastruktury nad zalewem w Sokółce. Na plaży oddany do użytku został nowoczesny plac
zabaw dla dzieci, natomiast przy tarasie widokowym rozpoczęto drugi etap inwestycji
polegający na wybudowaniu placu zabaw i siłowni plenerowej, a także ścieżki pieszorowerowej wokół zalewu, dwóch slipów dla łódek, przebudowy schodów przy hangarach,
pomostu przy plaży.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
W 2018 r. Burmistrz Sokółki ogłosił dwa konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy
Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 300 000 zł.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 439/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. na kwotę 150 000 zł,
- Zarządzenie Burmistrza Nr 490/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. na kwotę 150 000 zł.

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2018
177

ZESTAWIENIE
udzielonych w 2018 r. dotacji z budżetu gminy Sokółka organizacjom pozarządowym
w ramach I Otwartego Konkursu Ofert z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

Realizator /nazwa projektu
Lp

Przyznana dotacja
Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P.,
ul. Ogrodowa 23 /„Sokólscy bilardziści profesjonalnie i rekreacyjnie
w drodze po Mistrzostwo Świata ”

13 000 zł

Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka, ul. Mickiewicza 2B /„ Z żaglami przez
życie”

8 000 zł

2

6 500 zł

3

COMBAT SPORTS ACADEMY , ul. 1000-lecia PP. Dąbrowa Białostocka /
„Szkolenie i rywalizacja sportowa w taekwon - do Sokółka 2018“

11 000 zł

4

UKS „MIKOLO” w Sokółce, ul. Mickiewicza 11/ „Z siatkówką po sukcesy,
z siatkówką po zdrowie”
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orient Sokółka” ul. Kryńska 41 /„Graj
w szachy i rozwijaj swój umysł – edycja 2018”

9 000 zł

5

11 000 zł

6

Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki, ul. Mariańska 31. /„Być aktywnym
cały rok”

9 000 zł

7

Akademia Sportów Umysłowych w Sokółce, Os. Centrum 21 / „Sporty
umysłowa kluczem do sukcesu – edycja 2018”

8

UKS „OMEGA” w Sokółce, ul. Białostocka 28 /„Pływanie – droga do
Mistrzostw Polski VI”

11 500 zł

9

Sokólski Klub Tenisa Stołowego, ul. Zygmunta Starego 18 /„Tenis stołowy –
sport dla wszystkich”

6 500 zł

10 Klub Sportowy „Sokół 1946 Sokółka” ul. Mickiewicza 11 / „Osiągnąć sukces

10 000 zł

1

w duchu sportowej rywalizacji – edycja II”
Stowarzyszenie Straż Ochrony Ziemi Sokólskiej, Os. Centrum 17 /
„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację sportowych
zawodów w dyscyplinie wędkarstwo spławikowe”

4 000 zł

12

Sokólski Klub Kolarski Sokół ,ul. Polna 1/„Rowerem przez świat z SKK
Sokół 2018”

11 000 zł

13

Akademia Sportu FALCON Sokółka, ul. Mariańska 31 /„Akademia
piłkarskich talentów 2018”

18 000 zł

14

UKS „BATORY“ , ul. Mariańska31/ "A my wciąż pływamy“

11 500 zł

11

15 UKS „ BOXING Sokółka” ul. Mickiewicza11 /„Rywalizacja tylko w sporcie”

10 000 zł

Razem:

150 000 zł
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ZESTAWIENIE
udzielonych w 2018 r. dotacji z budżetu gminy Sokółka organizacjom
pozarządowym ramach II otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej

Realizator /nazwa projektu
Lp.
1

Przyznana dotacja
Akademia Sportów Umysłowych w Sokółce, Os. Centrum 21 /
„Mistrz szachownicy. Edycja 2018”

6 000 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce, Stara Kamionka 65/
„Narciarz biegowy 2018”
Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Malawiczach Dolnych, Malawicze
Dolne 56 / "Narciarz sokólski 2018”

5 000 zł

3

6 000 zł

4

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orient Sokółka” ul. Kryńska 41 /„Graj
w szachy i rozwijaj swój umysł II ”

5

UKS „ BOXING Sokółka” ul. Mickiewicza11 / „Sukces poprzez sport”

12 500 zł

6

Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki, ul. Mariańska 31/„Wakacje w mieście
2018”

18 000 zł

UKS „MIKOLO” w Sokółce, ul. Mickiewicza 11/„Z siatkówką po sukcesy,
z siatkówką po zdrowie II”

10 000 zł

7

9 000 zł

8

UKS „OMEGA” w Sokółce, ul. Białostocka 28 /„Pływanie – droga
do Mistrzostw Polski VII”

9

Akademia Sportu FALCON Sokółka, ul. Mariańska 31/„Akademia piłkarskich
talentów 2018 – cz. II”

22 000 zł

10

Klub Sportowy „Sokół 1946 Sokółka” ul. Mickiewicza 11 /„Osiągnąć sukces
w duchu sportowej rywalizacji – edycja II – sezon piłkarski 2018/2019”

11

Stowarzyszenie Straż Ochrony Ziemi Sokólskiej, Os. Centrum 17/
„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację sportowych zawodów
w dyscyplinie wędkarstwo spławikowe”

5 000 zł

10 000 zł
2 500 zł

12

Sokólski Klub Kolarski Sokół ,ul. Polna 1/ „Rowerem przez świat z SKK
Sokół 2 2018”

8 000 zł

13

Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka, ul. Mickiewicza 2B / „Pod żaglami ”

5 000 zł

14

UKS „BATORY”, ul. Mariańska 31/ „Pływaj i wygrywaj razem z nami”

10 000 zł
Nie realizowano

15

Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P.,
ul. Ogrodowa 23 /Kontynuacja Programu: „Sokólscy bilardziści profesjonalnie
i rekreacyjnie w drodze po Mistrzostwo Świata ”

10 000 zł

16

Klub Jeździecki BIK, Geniusze 9 / „Moją pasją konie – rekreacja i sport
jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży na Ziemi Sokólskiej – Edycja
2018”

9 000 zł
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17

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, Pl. Kościuszki 9 / „Zdrowa i sportowa
świetlica środowiskowa”

Razem:

2 000 zł
150 000 zł

Na podstawie Zarządzenia nr 477/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 6 marca 2018 r. został
ogłoszony nabór wniosków o przyznanie w 2018 r. stypendiów sportowych osobom fizycznym
osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie
sportowym. Wysokość środków przyznana na stypendium sportowe wynosiła 125 000 zł
i skorzystało 115 zawodników.

Stypendium

Stypendium sportowe

Kwota

125 000 zł

Wnioskodawca/ Nazwa klubu/ Jednostki organizacyjnej
Akademia Sportów Umysłowych
Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokólka”
Sokółki Klub Kolarski Sokół
Szkoła Podstawowa nr 1 Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”
Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA”
Uczniowski Klub Sportowy „ BATORY”
Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie
Bilardowym L.P.
Zawodnicy niezrzeszenie
Uczniowski Klub Sportowy „START” w Malawiczach
Dolnych
Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Starej Kamionce
Uczniowski Klub Sportowy „MIKOLO”
Akademia Sportu FALCON Sokółka
Klub jeździecki BIK
Sokólski Klub Karate Kyokushin
Kaisho Karate Klub
Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowe w Sokółce
Uczniowski Klub Sportowy BOXING SOKÓŁKA

Na podstawie Uchwały nr XV/97/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 sierpnia
2011 r. oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, Burmistrz Sokółki wręczyła
nagrody sportowe o łącznej kwocie 49 750 zł. Nagrody sportowe otrzymało
88 utalentowanych sportowców oraz trenerów.
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Nagroda

Nagroda sportowa

Kwota

Wnioskodawca/ Nazwa klubu/ jednostki organizacyjnej

49 750 zł

Akademia Sportów Umysłowych
Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”
Sokółki Klub Kolarski Sokół
Szkoła Podstawowa nr 1 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA”
Uczniowski Klub Sportowy „ BATORY”
Zawodnicy niezrzeszenie
Uczniowski Klub Sportowy „START” w Malawiczach Dolnych
Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Starej Kamionce
ŁKS Juvenia Białystok
Uczniowski Klub Sportowy „MIKOLO”
Akademia Sportu FALCON Sokółka
Klub jeździecki BIK
Klub jeździecki Popławce
Kaisho Karate Klub
COMBAT SPORT ACADEMY
Klub Sportowy „ Sokół 1946 Sokółka”
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XIII. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce jest jednostką budżetową Gminy Sokółka, która
prowadzi całokształt spraw w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego.

System świadczeń rodzinnych
Celem systemu było stworzenie spójnego systemu wsparcia rodziny znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej małe dzieci oraz dzieci uczęszczające do szkoły,
w tym niepełnosprawne.
Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych, liczbę i kwotę świadczeń
wypłaconych z systemu świadczeń rodzinnych w Gminie Sokółka: 1
Liczba gospodarstw
Liczba świadczeń Kwota świadczeń
domowych
(w zł)
Zasiłki rodzinne
1 071
20 535
2 338 112,18
Urodzenie dziecka
83
84
79 644,47
Urlopy wychowawcze
41
309
116 950,02
Samotne wychowanie
95
1256
243 419,62
dziecka
Rehabilitacja
64
817
86 128,77
Dojazd i internat
244
2 105
151 040,47
Rozpoczęcie roku
731
1 199
115 396,29
szkolnego
Zasiłek pielęgnacyjny
432
4 734
748 370,00
Świadczenie
58
647
955 264,00
pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek
21
195
103 023,00
opiekuńczy
Ubezpieczenie społeczne
65
690
200 120,00
Wychowanie dziecka
228
3 183
295 459,40
w rodzinie wielodzietnej
Jednorazowa zapomoga
173
174
174 000,00
z tytułu urodzenia się
dziecka
Zasiłek dla opiekuna
13
128
67 673,00
Świadczenie
116
694
634 080,00
rodzicielskie
Świadczenie
3
3
12 000,00
„Za życiem”
1 Dane ze Sprawozdania z Realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Sokółka na lata 2017 – 2021 w 2018 r.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są osobom uprawnionym
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd.
Liczba gospodarstw domowych korzystających z funduszu alimentacyjnego – 144,
Liczba świadczeń wypłaconych – 1882,
Kwota świadczeń wypłaconych – 712 710 zł;
OPS w Sokółce realizuje rządowy program „Rodzina 500+", z którego skorzystało 1862 rodzin,
przyznano 29 767 świadczeń wychowawczych, na kwotę 15 036 723 zł.
W Gminie Sokółka 1854 rodziny skorzystały ze świadczenia „Dobry Start”. Liczba
przyznanych świadczeń „Dobry start" – 2 682 na kwotę – 804 600 zł.

System pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest nastawiona na rozwiązywanie trudnych sytuacji osób i rodzin,
jak również na ich wspieranie.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie w/w sytuacjom przez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem.
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Sokółka w 2018 r. na:
• Środowiskowy Dom Samopomocy - 532 130 zł,
• świadczenia rodzinne - 7 279 854 zł,
• Kartę Dużej Rodziny - 1 119 zł,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze - 151 476 zł,
• świadczenie wychowawcze - 15 248 916 zł,
• program "Dobry Start" - 7 279 854 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne - 831 100 zł,
• opiekun prawny - 4 997 zł.

Asystentura rodzinna
Zasiłki okresowe
Ośrodek pomocy społecznej

470203

334963

782407

2833449

62003

59412

Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w 2018 r.
wyniosła (w zł):

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
Zasiłki stałe
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
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5000

117412

172498

117551

155077

1421680
49486

662277

30090

7000

Z budżetu gminy wykorzystano środki na realizację zadań własnych w następujących
wysokościach:
a) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 7 000 zł,
b) ochrona i promocja zdrowia z zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 30 090 zł,
c) domy pomocy społecznej – 662 277 zł,
d) zasiłki i pomoc w naturze - 49 486 zł,
e) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 421 680 zł,
f) usługi opiekuńcze - 55 077 zł,
g) żywienie w szkołach i zasiłki celowe na żywność 17 551 zł,
h) wspieranie rodziny i piecza zastępcza - 72 498 zł,
i) asystentura rodzinna - 1 412 zł,
j) pozostała działalność – 5 000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej

Domy Pomocy Społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze

Ośrodek pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze

Żywienie w szkołach i zasiłki celowe na żywność

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Asystentura rodzinna

Pozostała działalność
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W ramach systemu pomocy społecznej przyznano:2
Forma pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba Liczb osób
rodzin w rodzinach

Zasiłki stałe, w tym dla:

157

1497

782407

157

207

osoby samotnie
gospodarującej

128

1255

700158

128

128

osoby w rodzinie

29

242

82249

29

79

Zasiłki okresowe –
ogółem, w tym:

806

7076

2833449

806

182

przyznane z powodu
bezrobocia

681

5840

2348835

681

1386

przyznane z powodu
długotrwałej choroby

74

616

295232

74

272

przyznane z powodu
niepełnosprawności

62

439

108004

62

173

przyznane z innych
powodów

38

190

81378

38

146

Posiłek,
w tym dla dzieci

801

104240

395859

454

1572

701

89187

305776

358

1467

Usługi opiekuńcze

34

6420

155077

34

37

Zasiłek celowy – zdarzenie
losowe

2

2

7000

2

10

Sprawianie pogrzebu

2

2

3000

2

2

Zasiłki celowe,
w tym specjalistyczne

499

499

293810

469

1008

32

45

12040

28

56

Odpłatność za domy
pomocy społecznej

29

279

662276

29

29

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

19

4003

151476

19

51

Wynagrodzenie
dla
opiekuna prawnego

1

12

4997

1

1

2 Dane z MPiPS-03 za 2018 r.
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Program Państwa w zakresie dożywiania:
Budżet Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (w zł) - ogółem, w tym na wsi:
555183
447395

49159

206737

157578

107788

środki własne

Budżet ogółem

dotacja
W tym na na wsi

ogółem

Powody przyznania pomocy:3
Liczba rodzin
Powody trudnej sytuacji życiowej

Ogółem

W tym na wsi

Liczba osób w
rodzinach

Ubóstwo

937

281

2036

Bezdomność

7

1

8

Potrzeba ochrony macierzyństwa

19

7

88

w tym wielodzietność

16

7

83

Bezrobocie

727

1771

1553

Niepełnosprawność

378

99

715

Długotrwała choroba

310

115

670

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
– ogółem

277

141

1111

rodziny niepełne

113

34

342

rodziny wielodzietne

77

49

428

Przemoc w rodzinie

3

1

16

Alkoholizm

26

9

37

Narkomania

2

1

2

Trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu
zakładu karnego

10

2

17

w tym:

3 MPiPS – 03 za 2018 r.
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Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce:
•
„Lepsze jutro aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających
z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”, projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2016 r. do 28 lutego 2019 r.
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności w sferze życia społecznego
i zawodowego 140 mieszkańców Gminy Sokółka zagrożonych wykluczeniem społecznym
korzystających ze świadczeń pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, prowadzącej
do zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego wsparcia psychologiczno – doradczego,
społecznego, szkoleń i staży.

Całkowita wartość projektu: 1 265 125,40 zł
Dofinansowanie: 1 075 125,40 zł
Wkład własny: 190 000,00 zł
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- Program Aktywizacja i Integracja – zadanie realizowane na podstawie porozumienia
z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- warsztaty rozwoju osobistego,
- pośrednictwo pracy,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- kursy: opiekun osób starszych, spawacz, kelner, barman, barista, sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej i terminali płatniczych, magazynier z obsługą wózków jezdniowych i suwnic, kucharz,
pilarz-drwal,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- staż zawodowy.
• „Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka”, projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
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Okres realizacji projektu: od 1 października 2018 r. do 30 września 2018 r.
Celem głównym projektu było zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 30 rodziców
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez
zapewnienie całościowej pomocy w tym: pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
terapeutycznej, prawnej.

Wartość projektu: 52 985,25 zł
Dofinansowanie: 49 961,25 zł
Wkład własny: 3 024,00 zł.
•

„Klub Integracji Społecznej w Sokółce”, projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce dnia 15 maja 2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu: „Klub Integracji Społecznej w Sokółce” do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. W dniu 23 listopada 2018 r. zakończone zostały negocjacje
pomiędzy OPS a Instytucją zarządzającą, w wyniku czego projekt został zakwalifikowany do
realizacji.
Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych
mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych oraz
zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji
Społecznej przez 100 osób.
Wartość projektu: 1 194 461,52 zł
Dofinansowanie: 1 012 261,52 zł
Wkład własny: 182 200,00 zł
• „Stop przemocy w rodzinie - edycja 3”, projekt realizowany w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2018”.
Okres realizacji projektu: od 2 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Celem projektu była poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz
osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie z terenu Gminy Sokółka.
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Działania w projekcie miały na celu rozwój poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy
oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji projektu kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjnego do spraw
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie
przy
OPS
w
Sokółce,
w ramach działalności którego ofiary przemocy otrzymały pomoc specjalistyczną w tym:
psychologiczną, prawną, pedagogiczną, z zakresu ochrony zdrowia (psychiatra) oraz powstała
grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
Z konsultacji skorzystało :
- psychologicznych: 24 osoby,
- prawnych : 30 osób,
- pedagogicznych: 21 osób
- z zakresu ochrony zdrowia – psychiatra: 13 osób.
Podejmowane działania w punkcie miały na celu udzielenie profesjonalnej pomocy
w rozwiązywaniu problemu przemocy domowej. Specjaliści objęli pomocą osoby
doświadczające przemocy, świadków przemocy, a także osoby zagrożone przemocą. Celem
przeprowadzonych konsultacji był wzrost u uczestników umiejętności rozwiązywania
problemów i konfliktów w rodzinie, zwiększenie skutecznej ochrony ofiar przemocy
w rodzinie oraz zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy.
W grupie wsparcia łącznie uczestniczyło 15 kobiet doznających przemocy oraz kobiety,
które przezwyciężyły swoje problemy życiowe.
Wartość projektu: 35 099,11 zł
Dofinansowanie: 24 999,11 zł
Wkład własny: 10 100,00 zł

Działania społeczne
•

Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” w Sokółce
Na podstawie Uchwały nr XXVI/176/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 lutego
2016 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej „Ostoja” w Sokółce oraz Uchwały nr 8/2015
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ODNOWA” z dnia 2 października 2015 r.
została utworzona spółdzielnia socjalna. W dniu 25 kwietnia 2018 r. Spółdzielnia Socjalna
„Ostoja” w Sokółce została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Gmina Sokółka oraz Stowarzyszenie „ODNOWA” podjęły się uruchomienia
spółdzielni socjalnej mając na celu w szczególności dobro ogółu mieszkańców Gminy Sokółka.
Głównym celem działalności spółdzielni socjalnej jest świadczenie usług opiekuńczych
mieszkańcom Gminy Sokółka. W ramach działalności spółdzielnia socjalna zatrudnia
5 opiekunek na umowę o pracę (pełny wymiar) oraz jedną opiekunkę na umowę zlecenie.
Na rozpoczęcie działalności Spółdzielnia socjalna „Ostoja” w Sokółce pozyskała
dofinansowanie z Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach w ramach
projektu: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.
Osoba objęta usługami opiekuńczymi otrzymuje system teleopieki – „Przycisk Życia”,
tj. system zapewniający opiekę domową polegającą na elektronicznym, całodobowym
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monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia,
bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Każdy
z podopiecznych został wyposażony w Przycisk Życia w formie bransoletki na ręce.
• „Koperta życia"
W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce wprowadził "Kopertę życia", która jest
skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Polega na umieszczeniu
w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych,
w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli
miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. W 2018 r. wydano
403 koperty.

Programy społeczne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sokółce
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka
na lata 2017 – 2021:
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka została
uchwalona przez Radę Miejską – Uchwała Nr 57/335/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Sokółka na lata 2017 – 2021. Strategia jest dokumentem określającym najważniejsze kierunki
interwencji w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów społecznych występujących
na terenie gmin i była realizowana poprzez następujące cele strategiczne:
• Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska ubóstwa w Gminie Sokółka. Realizacja działań
zmierzała do:
✓ zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego poprzez wsparcie finansowe rodzin, mających
na utrzymaniu dzieci poprzez świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze,
fundusz alimentacyjny, świadczenie „Dobry start”,
✓ zminimalizowania zjawiska ubóstwa w Gminie Sokółka poprzez wypłacanie świadczeń
z pomocy społecznej;
✓ analizy świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwość adresatów;
✓ systematycznego monitoringu problemów społecznych przez pracowników OPS;
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✓ współpracy pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych z policjantami
dzielnicowymi z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, kuratorami rodzinnymi przy
Sądzie Rejonowym w Sokółce, pedagogami i psychologami poszczególnych szkół, w
celu diagnozy zagrożeń wychowawczych oraz potrzeb udzielania wsparcia dzieciom i
młodzieży;
✓ prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
✓ Stworzenie systemu pomocy skoncentrowanej na osobach i rodzinach dotkniętych
ubóstwem w Gminie Sokółka.
•

•

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Sokółka.
Podejmowane były działania ukierunkowane na:
✓ integrację i aktywizację zawodową osób bezrobotnych, przeciwdziałanie skutkom
bezrobocia oraz przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia;
✓ współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce poprzez podpisanie
porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja;
✓ monitorowanie i analizowanie sytuacji osób bezrobotnych i ich rodzin
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, w przypadku niektórych
bezrobotnych wspólnie starano się doprowadzić do ich usamodzielnienia
np.: proponując pracę;
✓ sporządzanie listy osób, które były skierowane do wykonywania prac społecznie
użytecznych;
✓ zatrudnianie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce osób
bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie
użytecznych, praktyk i staży;
✓ realizacja projektu: „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób
korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”;
✓ wyjście z bezdomności;
✓ zabezpieczenie pomocy materialnej osobom i rodzinom dotkniętym długotrwałym
bezrobociem;
✓ prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin,
w oparciu o zawieranie i realizowanie kontraktów socjalnych oraz indywidualnych
programów zatrudnienia socjalnego.
✓ aktywne włączenie organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sokółka
do aktywnego wspierania działań zmierzających do ograniczania skutków wykluczenia
społecznego.
Wspieranie rodzin i dzieci w Gminie Sokółka poprzez:
✓ stwarzanie możliwości nabycia i rozwoju kompetencji rodzicielskich oraz umiejętności
przezwyciężenia sytuacji kryzysowych przez rodziny;
✓ zapewnienie pełnego dostępu do różnych form wspierających rodzinę,
w tym osoby planujące urodzenie dziecka;
✓ realizacja projektu: „Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka”
poprzez przydzielenie rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze
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asystenta rodzinnego;
✓ udzielanie pomocy finansowej wynikającej z systemu pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych.
• Przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej w Gminie Sokółka poprzez:
✓ realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Gminie Sokółka;
✓ pomoc osobom i rodzinom doświadczającym przemocy domowej;
✓ podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w szczególności przez
dzieci i młodzież;
✓ działanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
✓ działanie Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
✓ zapewnienie bezpłatnej i profesjonalnej konsultacji, porad prawnych,
psychologicznych,
socjalnych,
pedagogicznych,
medycznych
dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
✓ podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w szczególności przez
dzieci i młodzież.
• Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Sokółka
poprzez:
✓ założenie Spółdzielni Socjalnej „Ostoja”, która świadczy usługi opiekuńcze dla osób
starszych;
✓ wypłatę świadczeń pieniężnych, tj. zasiłki pielęgnacyjne, zasiłków dla opiekuna,
specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych,
świadczenia „Za życiem”.
✓ prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce;
✓ kierowanie i umieszczanie osób wymagających całodobowej pomocy w domach
pomocy społecznej.

Świadczenia wypłacane przez Urząd Miejski w Sokółce
W 2018r. przyznano dodatek mieszkaniowy 353 osobom na łączną kwotę 295 946 zł oraz
71 osób otrzymało dodatek energetyczny na kwotę 4 685 zł.
Z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego skorzystały 242 rodziny na łączną kwotę
143 790 zł w tym jedna rodzina otrzymała zasiłek szkolny w wys. 620 zł w związku
z wystąpieniem w rodzinie nagłego zdarzenia losowego.
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Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie
Sokółka za 2018 rok
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sokółka
został przyjęty Uchwałą nr LXIX/412/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 r.,
jest częścią gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie wspierania
rodziny.
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną ma w swoich
założeniach pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, niewydolnym wychowawczo, z problemem
bezrobocia, alkoholizmu, ubóstwa, przemocy, itp.
W 2018 r. instytucje i organizacje podjęły działania mające na celu pomoc rodzinom
w przezwyciężaniu wszelkich trudności oraz wznowienie roli i funkcji rodziny na rzecz
prawidłowego wypełniania zadań związanych z opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem
w następujących obszarach:
Bezpieczeństwo socjalne, które realizowane jest poprzez:
• wsparcie finansowe z funduszu pomocy społecznej,
• wsparcie z systemu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
• wsparcie w ramach rządowego programu „Dobry Start”,
• wsparcie w ramach świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”.
Rozpoznanie problemów rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych.
Wzmacnianie zachowań umożliwiających prawidłowy przebieg procesu wychowania
i pomocy dla rodzin niewydolnych wychowawczo:
• realizacja przez szkoły programów edukacyjnych i profilaktycznych wspierających
wychowanie dzieci i młodzieży,
• pedagogizacja rodziców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych
ich dzieci oraz umiejętności wychowawczych rodziców,
• motywowanie rodzin do korzystania z usług asystenta rodziny, z których skorzystało
52 rodziny, w tym 121 dzieci z terenu gminy Sokółka,
• współpraca Kuratorami rodzinnymi przy Sądzie Rejonowym w Sokółce,
• występowano do Sądu Rejonowego w Sokółce o wgląd w sytuację rodzinną dzieci.
Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, których dzieci trafiły
do pieczy zastępczej poprzez:
• współpracę pracowników socjalnych i asystentów rodziny z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce, będącym organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej
dla dzieci pochodzących z Gminy Sokółka. Współpraca polegała na: udziale
w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w trakcie których
dokonano oceny całokształtu sytuacji osobistej dzieci umieszczonych w pieczy;
prowadzeniu pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych
w pieczy i przygotowywaniu opinii dla celów PCPR
• wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową osób i rodzin
wymagających wsparcia,
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•
•
•

dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczej,
umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny,
finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach
zastępczych spokrewnionych i instytucjonalnych. Dzieci przebywające w rodzinach
zastępczych pochodziły z 21 rodzin, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
z 4 rodzin. Ogółem 25 rodzin nie wychowuje swoich dzieci samodzielnie. Wśród tych
rodzin było 3 rodzin objętych wsparciem asystenta rodzinnego.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
w Rodzinie w Gminie Sokółka na lata 2017-2021
Został przyjęty uchwałą Nr LVII/333/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia
10 lipca 2017 r. Celem ogólnym Programu jest zwiększenie skuteczności działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w Gminie
Sokółka. Cel jest realizowany poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:
Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
•
•
•
•

rozdawanie ulotek informacyjnych na temat instytucji zajmujących się pomocą osobom
dotkniętym przemocą;
realizację projektu „Stop przemocy w rodzinie EDYCJA 3”;
realizację Szkolnych Programów Profilaktycznych;
rozmowy indywidualne wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego
z rodzicami uczniów na temat metod wychowania dzieci bez przemocy;

Działania mające na celu pomoc ofiarom przemocy w rodzinie:
•

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. powołano 135 grup roboczych,
które zajmowały się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy
w indywidualnych przypadkach. Grupy robocze opracowywały i realizowały plan pomocy
w przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowały sytuację rodzin, w których
dochodziło
do
przemocy,
dokumentowały
działania
podejmowane
wobec
tych rodzin, oraz efektów tych działań. W skład grup roboczych wchodzili pracownicy socjalni
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Sokółce,
kuratorzy zawodowi, pedagodzy, przedstawiciele placówek oświatowych do których
uczęszczały dzieci. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odbyło się 374
posiedzenia grup roboczych, średnio miesięcznie odbyło się ok. 32 posiedzenia grup
roboczych.
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Zespół Interdyscyplinarny w 2018 r. skierował 5 osób do udziału w programie korekcyjno –
edukacyjnym dla sprawców przemocy. Program ukończyło 4 osoby.
• Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Zarządzeniem Nr 336/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 13 kwietnia 2017 r. utworzono
Punkt Konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sokółce. Punkt oferuje poradnictwo z zakresu ochrony zdrowia (psychiatra),
prawne, pedagogiczne, psychologiczne oraz socjalne.
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należało:
• zapewnienie bezpłatnej i bezstronnej konsultacji, porad prawnych, psychologicznych,
socjalnych, pedagogicznych, medycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
• inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie;
• tworzenie warunków dla rozwoju i działania Grupy wsparcia dla osób doznających
przemocy;
• udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
• gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb
i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla osób uwikłanych
w przemoc;
• podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy
w rodzinie;

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. został uchwalony Uchwałą Rady
Miejskiej Nr LXV/372/17 z dnia 20 listopada 2017 r. Gminny Program opracowany został
w oparciu o diagnozę sytuacji w Gminie Sokółka, przeprowadzoną we wrześniu 2013 r.
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sokółce w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Głównym narzędziem realizacji programu było zlecanie zadań
do realizacji organizacjom pozarządowym. Projekty do realizacji były wyłaniane w formie
otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert.
Realizowane zadania:
•

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień poprzez zwiększenie potencjału technicznego
i organizacyjnego koordynatorów i realizatorów działań profilaktycznych oraz poprawa
stanu i dostępności bazy lokalowej - prowadzenie Sokólskiego Centrum Organizacji
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•

•

Pozarządowych w latach 2018 – 2020;
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinieobjęcie dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi
realizowanymi w placówkach wsparcia dziennego;

W trakcie 2018 r. w otwartych konkursach ofertą lub w procedurze pozakonkursowej z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii dofinansowano następujące organizacje:

Lp.
1
2
3

4
5

6

7
8
9
10
11
12

Nazwa organizacji/ tytuł projektu
Kwota dotacji
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" /
31 000 zł
" Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski/
4 600 zł
"Niewidomi w kręgu kultury"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi
4 940 zł
Sokólskiej "Barka" / "Świetlica Młodzieżowa
BAZA. Realizacja projektów edukacyjnych."
Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" / "Ocalić od
4 100 zł
zapomnienia"
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
10 560 zł
Białostocka Komenda Hufca w Sokółce/ "Wśród
harcerek i harcerzy"
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
6 600 zł
Oddział Rejonowy w Sokółce/ "Sokólscy seniorzy
do działania skorzy w roku 2018"
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" / "Dla
9 500 zł
każdego coś fajnego"
Stowarzyszenie "Q Pomocy" / "Edu warsztaty dla
3 800 zł
Mamy i Taty"
Stowarzyszenie Zielony Zakątek / "Rośnij
4 500 zł
zdrowo"
Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki / "Aktywni
10 200 zł
- wolni od nałogów!"
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku /
5 200 zł
"Zdrowie i edukacja seniorów"
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
2 400 zł
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13
14

15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

25

26
27
28

Oddział Bohoniki/"Bądźmy zdrowi"
Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi
6 500 zł
Sokólskiej / "Spotkania z historią"
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy
7 100 zł
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
w Łomży Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowszczyźnie / "Opowiem ci
o Wolnej Polsce"
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"/
7 500 zł
"Most do jutra"
Uczniowski Klub Sportowy "Mikolo"/ "Ferie
6 200 zł
zimowe na sportowo"
Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Sokólskiej
3 000 zł
"Barka" / "Sokólskie Barwy Wolontariatu"
Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Sokólskiej
3 000 zł
"Barka"/ "Świetlica Młodzieżowa BAZA"
Sokólski Klub Kolarski "Sokół" / "Szkółka
4 580 zł
Kolarska 2018 - Sokółka"
Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/ "Ferie w
10 000 zł
Mieście 2018"
Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki / " Puchar
8 000 zł
Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów
2018"
Archidiecezją Białostocką Parafia
8 000 zł
Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce / "Młodzież na feriach
zimowych"
Klub Jeździecki BIK / "Jeździecka zima 7 000 zł
Geniusze 2018"
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/ "Objęcie
4 500 zł
dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi,
opiekuńczymi i edukacyjnymi w ramach wsparcia
dziennego prowadzenie Świetlicy Środowiskowej
"Koniczynka" i "Stokrotka"
Caritas Archidiecezji Białostockiej / Wakacje i
10 000 zł
dodatkowe zajęcia w Świetlicy pod aureolą św.
Józefa "Warsztat przyjaźni"
Caritas Archidiecezji Białostockiej / " Integracja
7 100 zł
dzieci z środowiskiem rówieśniczym"
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/ Świetlica
25 000 zł
środowiskowa "Koniczynka"
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/ "Świetlica
25 000 zł
środowiskowa "Stokrotka"
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29
30
31

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" / "Ośrodek
Wsparcia Rodziny"
Caritas Archidiecezji Białostockiej / "Działalność
świetlicy środowiskowej w Sokółce"
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" / "Działaj
Lokalnie X 2018 "
RAZEM

25 000 zł
22 800 zł
15 000 zł
302 680 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Sokółce
spotykała się cyklicznie. Głównym celem spotkań było opiniowanie wniosków o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz omówienie bieżących spraw. W 2018 r.
komisja wydała 7 postanowień w sprawie zaopiniowania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Były to postanowienia związane z kończącym się terminem koncesji
na sprzedaż napojów alkoholowych lub zmianą właściciela placówki handlowej lub
gastronomicznej.
W ramach GKRPA funkcjonował zespół ds. leczenia odwykowego, który w ciągu roku
spotykał się 24 razy i przeprowadzał rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami
nadużywającymi alkoholu. Osoby te były kierowane do komisji przeważnie przez Prokuraturę
Rejonową w Sokółce, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Powiatową Policji w Sokółce,
Zespół Interdyscyplinarny oraz przez rodziny osób nadużywających alkoholu.
W 2018 r. wpłynęły 48 nowe wnioski o skierowanie na leczenie, w tym:
10 z Prokuratury Rejonowej w Sokółce, 7 z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce,
14 wniosków z Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, 2 wnioski
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, 14 wniosków od osób prywatnych (rodziny) oraz
1 wniosek z Ogólnopolskiego pogotowania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia".
W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokółce skierowała
38 wniosków do Sądu Rejonowego w Sokółce o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
W 2018 r. 18 spraw zostało umorzonych.
Dwie członkinie GKRPA, pedagog i psycholog dyżuruje raz w tygodniu w świetlicy
środowiskowej „Koniczynka”.
Cztery osoby z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są
członkami Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które powstało po realizacji
ogólnokrajowego projektu „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym”. W 2018 r. Podlaskie Forum
Przeciwdziałania Uzależnieniom spotkało się 4 razy. W trakcie spotkań odbywają się szkolenia
podnoszące kwalifikacje oraz następuje wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
W związku z prowadzoną Miejską Kampanią Edukacyjną otrzymano bezpłatne ulotki
z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które rozdysponowano wśród pedagogów
szkolnych na terenie Gminy Sokółka. Ulotki, książki i plakaty dotyczyły w szczególności
zagrożenia jakie niesie używanie narkotyków oraz tzw. "dopalaczy" - środków zastępczych.
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Gminny Punkt Pomocy Rodzinie
W 2018 r. w ramach pomocy psychologiczno- terapeutycznej prowadzono Gminny
Punkt Pomocy Rodzinie.
W czasie indywidualnych spotkań prowadzono rozmowy, udzielano porad, wsparcia
psychicznego, instruktażu. Ćwiczono z klientami w procesie terapeutycznym deficytowe
umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów osobistych i rodzinnych.
Pomoc świadczona ludziom przez psychologów w punkcie pomocy była uwarunkowana
potrzebami osoby potrzebującej wsparcia psychicznego i występowała w formie
jednorazowych spotkań, 3-4 spotkania lub 4-5 miesięczne sesje psychoterapeutyczne.
W 2018 r. w Gminnym Punkcie Pomocy Rodzinie był zatrudniony również terapeuta
uzależnień.
Praca psychoterapeutyczna z osobami uzależnionymi podzielona była na trzy etapy.
Etap terapii podstawowej obejmował pracę motywacyjną, rozumienie uzależnienia, pracę
z głodem uzależnienia i radzeniem sobie z nim, uznanie swojej tożsamości osoby uzależnionej,
praca z mechanizmami uzależnienia, rozpoznawaniem objawów własnego uzależnienia. Praca
nad nawrotami i radzenie sobie z nimi. Praca z klientem na etapie terapii pogłębionej: praca
z poczuciem winy, krzywdy, praca ze złością, agresją, asertywność, praca ze stresem, relacje
z rodziną, budowanie nowych relacji, poczucie własnej wartości.

Profilaktyka
Ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii była
również finansowana działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy
Społecznej oraz porady prawne.
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sokółce Gmina Sokółka
przeznaczyła środki na zakup materiałów profilaktycznych do prowadzenia prelekcji
w szkołach i przedszkolach.
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji były prowadzone działania pn. „Bezpieczna
droga do domu/szkoły". W ramach tej akcji funkcjonariuszom przekazano elementy
odblaskowe, które zostały rozdysponowane wśród uczniów szkół podstawowych
i przedszkolaków z terenu gminy Sokółka.
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sokółce Burmistrz Sokółki
przeznaczył środki w wysokości 10 tys. zł. na tzw. „patrole ponadnormatywne”, które były
pełnione przez funkcjonariuszy na terenie gminy Sokółka.
W odpowiedzi na wnioski organizacji pozarządowych i jednostek gminnych
dofinansowano liczne imprezy i działania, które odbywały się w trakcie ferii lub wakacji i były
dodatkową atrakcją dla dzieci i młodzieży. W trakcie roku dofinansowywano również różnego
rodzaju konkursy, imprezy i spotkania poprzez zakup drobnych upominków, nagród, pucharów
dla organizacji pozarządowych.
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Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce Nr LXVII/400/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Kluczową formą współpracy było zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Realizowano
w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych dla organizacji
pozarządowych. Zadania były ogłaszane w następujących dziedzinach:

Profilaktyka
a) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu
problemów
uzależnień-zwiększenie
potencjału
technicznego
i organizacyjnego koordynatorów i realizatorów działań profilaktycznych oraz poprawa stanu
i dostępności bazy lokalowej - prowadzenie Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
w latach 2018 – 2020.
Dotację otrzymało:
Lp. Nazwa organizacji/ tytuł projektu
Kwota dotacji
1
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"/
31 000 zł
„Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych- Wspieranie programów aktywizujących
i integrujących środowisko lokalne skierowane do dorosłych; Organizowanie i wspieranie
programów edukacyjnych skierowanych do dorosłych; Wspieranie organizacji pozarządowych
realizujących działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Dotację otrzymała:
Lp.

Nazwa organizacji/ tytuł projektu

1

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/"Działaj
Lokalnie X 2018 "

Kwota dotacji
15 000 zł

c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
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Dotację otrzymali:
Lp.

Nazwa organizacji/ tytuł projektu

1

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski/
"Niewidomi w kręgu kultury"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej
"Barka" / "Świetlica Młodzieżowa BAZA.
Realizacja projektów edukacyjnych."
Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" / "Ocalić od
zapomnienia"
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Białostocka Komenda Hufca w Sokółce / "Wśród
harcerek i harcerzy"
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Sokółce / "Sokólscy seniorzy
do działania skorzy w roku 2018"
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" / "Dla
każdego coś fajnego"
Stowarzyszenie "Q Pomocy" / "Edu warsztaty dla
Mamy i Taty"
Stowarzyszenie Zielony Zakątek / "Rośnij zdrowo"
Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki / "Aktywni wolni od nałogów!"
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku /
"Zdrowie i edukacja seniorów"
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział
Bohoniki / "Bądźmy zdrowi"
Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi
Sokólskiej / "Spotkania z historią"
Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
w Łomży Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowszczyźnie / "Opowiem ci
o Wolnej Polsce"
RAZEM

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

Kwota dotacji
4 600 zł
4 940 zł

4 100 zł
10 560 zł

6 600 zł

9 500 zł
3 800 zł
4 500 zł
10 200 zł
5 200 zł
2 400 zł
6 500 zł
7 100 zł

80 000 zł

Organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją zadań publicznych mogły też
korzystać z tzw. „trybu bezkonkursowego" określonego w art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ten tryb charakteryzuje się tym, że organizacje
składając taką ofertę muszą spełniać dwa warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
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Łączna kwota środków przekazywanych dla danej organizacji tym trybem w roku
kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.
Z tej procedury w 2018 r. skorzystały następujące organizacje:
Lp. Nazwa organizacji/tytuł projektu
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" / "Most do
jutra"
Uczniowski Klub Sportowy "Mikolo" / "Ferie zimowe na
sportowo"
Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Sokólskiej "Barka" /
"Sokólskie Barwy Wolontariatu"
Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Sokólskiej "Barka"/
"Świetlica Młodzieżowa BAZA"
Sokólski Klub Kolarski "Sokół"/"Szkółka Kolarska 2018 Sokółka"
Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/ " Ferie w Mieście
2018"
Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/" Puchar Centralnej
Europy Modeli Wodnosamolotów 2018"
Archidiecezją Białostocką Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.
Antoniego Padewskiego w Sokółce/ "Młodzież na feriach
zimowych"
Klub Jeździecki BIK/"Jeździecka zima-Geniusze 2018"
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/ "Objęcie dzieci i
młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i
edukacyjnymi w ramach wsparcia dziennego prowadzenie
Świetlicy Środowiskowej "Koniczynka" i "Stokrotka"
Caritas Archidiecezji Białostockiej/ Wakacje i dodatkowe
zajęcia w Świetlicy pod aureolą św. Józefa "Warsztat
przyjaźni"
Caritas Archidiecezji Białostockiej/" Integracja dzieci z
środowiskiem rówieśniczym"
RAZEM

Kwota
dofinansowania
7 500 zł
6 200 zł
3 000 zł
3 000 zł
4 580 zł
10 000 zł
8 000 zł
8 000 zł

7 000 zł
4 500 zł

10 000 zł

7 100 zł
78 880 zł

W 2018 roku w ramach kontynuacji umów wieloletnich obowiązujących od 2016 r.
podpisano aneksy z Fundacją "Sokólski Fundusz Lokalny" na realizację następujących zadań:
• Świetlica środowiskowa "Koniczynka" - kwota dotacji 25 000 zł.
• Świetlica środowiskowa "Stokrotka" - kwota dotacji 25 000 zł.
• Ośrodek Wsparcia Rodziny - kwota dotacji 25 000 zł.
W 2018 r. w na podstawie umowy wieloletniej obowiązującej od 2017 r., dotyczącej
realizacji zadania "Działalność świetlicy środowiskowej w Sokółce" przez Caritas
Archidiecezji Białostockiej przekazano kwotę 22 800 zł.
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XIV. SPÓŁKI GMINNE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce sp. z o.o.
Informacje ogólne
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o. o. jest spółką prawa
handlowego działającą od 1 kwietnia 1993 r., w której 100% udziałów posiada Gmina Sokółka.
Przeważającym przedmiotem działalności spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności
jest: 35.30. z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych.
Spółka posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
• Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła, nr PCC/70/2671U/1/98/AP
• Koncesję na obrót ciepłem, nr OCC/27/267/U/1/98/AP
Spółka wykonuje również wytwarzanie ciepła, bez koncesji Prezesa URE (zwolnione na mocy
przepisów Prawa energetycznego) w kotłowni węglowej na Osiedlu Zielonym w Sokółce oraz
w kotłowni olejowej w budynku przy ulicy 3 Maja 13 w Sokółce.
Charakterystyka techniczna spółki
Liczba odbiorców na koniec 2018 r.: 234
Długość sieci eksploatowanych sieci ciepłowniczych: 21 934 mb.
Moc cieplna zamówiona przez odbiorców na dzień 31.12.2018 r: 21,181 MW
Ilość ciepła sprzedana odbiorcom: 133 872,7 GJ
Spółka posiada 2 kotłownie:
• Osiedle Zielone 3 o mocy cieplnej zainstalowanej 2,787 MW, paliwem jest węgiel
kamienny,
• 3 Maja 13 o mocy cieplnej zainstalowanej 0,13 MW, paliwem jest olej opałowy
lekki.
Zatrudnienie i płace
Przeciętne zatrudnienie w spółce w roku 2018 wyniosło 21 osób, z czego na stanowiskach
robotniczych 15 osób i na stanowiskach nierobotniczych 6 osób.
Wypłacono wynagrodzenia osobowe ogółem brutto 1 027 300,04 zł. Przeciętne
wynagrodzenie, łącznie z nagrodą dodatkową, w 2018 r. wyniosło brutto 4 076,59 zł.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Bilans za 20l8 r. sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 6 057 617,16 zł.
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Rachunek Zysków i Strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk
netto w kwocie 60 939,77 zł.
Przychody Spółki w 2018 r. wyniosły 8 452 589,18 zł netto, wypracowany zysk
z działalności gospodarczej - 81 071,77 zł. Zysk netto wyniósł 60 939,77 zł.
Spółka w ciągu 2018 r. nie korzystała z kredytów.
Zrealizowane w 2018 r. inwestycje
W 2018 r. Spółka wykonała 10 przyłączy do nowych odbiorców o łącznej długości 238 m oraz
dokonała przebudowy sieci cieplnej na Osiedlu Zielonym wraz z przyłączami do budynków
mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej długości 459 m.
Łącznie wykonano 694 mb sieci i przyłączy cieplnych preizolowanych o średnicach
nominalnych od DN 25/110 mm do DN 125/250 mm. Łączny koszt prac inwestycyjnych
wykonanych w 2018 r. wyniósł 393 803,29 zł.
Inwestycje związane z budową sieci Spółka realizowała własnymi siłami i środkami.
W 2018 r. Spółka wykonała prace remontowe i konserwacyjne kotłowni, sieci i węzłów
cieplnych na kwotę 98 090 zł.
Inne działania
W grudniu 2018 r. został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę sieci do
Osiedla Zielonego wraz z budową 24 węzłów cieplnych u dotychczasowych odbiorców na
Osiedlu Zielonym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie
niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Typ projektu:
1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF).
Planowany koszt realizacji inwestycji – 6 306 915,76 zł netto, z czego dofinansowanie ma
wynieść 3 531 027,07 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i obecnie trwa ocena
merytoryczna. Planowane rozstrzygniecie konkursu – maj 2019 r.
W przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest realizacja inwestycji w latach 2019 2020.

PPUH „Agromech” sp. z o. o.
Zakres i kierunki działania
PPUH „Agromech” sp. z o.o. w Sokółce Oś. Buchwałowo 10 jako spółka prawa handlowego
została utworzona aktem notarialnym Rep. A nr 10680/92 z dn. 22 czerwca 1992 r. i wpisana
do rejestru handlowego dział B nr RHB 994 Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział
Gospodarczy dnia 26 czerwca 1992 r. Przerejestrowanie spółki do KRS nastąpiło 30 stycznia
2004 r. nr 0000190758.
Zakres działalności w 2018 r. zgodnie z aktem założycielskim zasadniczo nie uległ zamianie
w stosunku do działalności z lat poprzednich.
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Obecny zakres działania:
• Produkcja osłon instalacji budowlanych i stalowych elementów budowlanych
wspornikowych wg zamówień na rynek krajowy i zagraniczny – roczna wartość
produkcji to 3 mln zł podobnie jak w roku poprzednim. Wartość jest stosunkowo duża
jednak z roku na rok należy zauważyć spadek cen wytwarzanych przez nas produktów
– wiąże się to z rozwojem konkurencji i przestarzałym parkiem maszynowym w naszej
firmie. Dlatego w 2018 r. podjęto działania w kierunku wynegocjowania wyższych cen
za produkty wytwarzane w Spółce oraz udoskonalenia procesów technologicznych
poprzez wykonywanie we własnym zakresie elementów wykrawanych przez co
zmniejszyły się koszty produkcji i zlecanych usług wewnętrznych. W dziale tym w
zależności od okresu i ilości zamówień zatrudnionych jest od 20 do 25 osób.
• Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych/samochodów, ciągników i maszyn
rolniczych/, jako również podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa
w 2018 r. realizowane były w zakresie znacznie większym niż w roku poprzednim, był
to przychód w wysokości 523 000 zł i zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego
o 131 000 zł, co daje 33% wzrost. Zwiększone obroty były efektem wprowadzenia usług
w zakresie naprawy samochodów z instalacją gazową oraz sprzedaż części do tych
instalacji jak również sprzedaż części eksploatacyjnych wraz z wymianą. Warsztat
doposażono w nowe podnośniki oraz przyrządy, narzędzia i urządzenia specjalistyczne
do naprawy samochodów.
• Liczba zatrudnionych w tym dziale: 5 mechaników, 1 pracownik do napraw instalacji
gazowych, 1 pracownik do obsługi biura.
• Kontynuowana działalność stacji kontroli pojazdów wykazuje podobny poziom jak
w roku poprzednim i jest to przychód 416 000 zł i jest to o 12 000 więcej niż w roku
ubiegłym. Zatrudnionych jest 2 diagnostów.
• Pozostała działalność Spółki „Agromech” obejmująca:
✓ utrzymanie maszyn, urządzeń technicznych i obiektów budowlanych
w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym funkcjonowanie zakładu.
✓ wynajem nieruchomości na rachunek własny. Najem posiadanych powierzchni
przyniósł przychód w wysokości 29 200 zł tj. o 6 000 więcej niż w roku
poprzednim.
Działalność inwestycyjna w 2018 r.
W maju 2018 r. sprzedano prawo użytkowania wieczystego działki nr 1937/3
o powierzchni 0,1312 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami za kwotę
401 000 zł, prawo użytkowania wieczystego działki 1937/4 o powierzchni 0,0945 ha oraz
prawo użytkowania wieczystego działki nr 1937/15 o powierzchni 0,0132 ha, razem na kwotę
40 549 zł.
Za pozyskane środki ze sprzedaży spłacono kredyt obrotowy w wysokości 150 000 zł.
Zakupiono 2 podnośniki samochodowe 2-kolumnowe na warsztat naprawczy w celu lepszej
i szybszej obsługi klientów warsztatu. Pozwoliło to na uzyskanie większych przychodów na
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w/w wydziale. Doposażono wydział naprawy samochodów w narzędzia i urządzenia niezbędne
do ekonomicznej i efektywniejszej pracy.
Zmodernizowano system centralnego ogrzewania poprzez zakup kotła grzewczego do
ogrzewania warsztatu naprawczego, stacji diagnostycznej i biurowca na kwotę 16 364,17 zł.
Dokonano wymianę systemu rur i kaloryferów na kwotę 42 669,31 zł, co pozwoliło obniżyć
koszty ogrzewania w 2018 r. i kolejnych latach.
Na wydziale produkcyjnym – KAN – zakupiono kabinę lakierniczą za kwotę
31 325,36 zł w celu stworzenia i doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej pozyskanej
z Urzędu Pracy. Na w/w wydziale pozyskano dotację w kwocie 20 000 zł. Dzięki temu
rozszerzyliśmy usługi o malowanie proszkowe elementów gabarytowych.
W miesiącu styczniu zakończono wdrażanie systemu informatycznego konsolidującego
wszystkie działy Spółki Agromech – Comarch Optima, koszt szkoleń i wdrażania programu to
kwota 15 000 zł. Wprowadzono również formę płatności bezgotówkowej – terminal płatniczy,
przez co umożliwiło to lepszą obsługę klientów serwisu.
W celu pozyskania środków na nowe inwestycje, dokonano przeglądu nieużytkowanych
i przestarzałych technologicznie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, które
wystawiono do sprzedaży i w wyniku tego uzyskano przychód na kwotę 8 000 zł.
W 2018 r. pozyskano nowych dzierżawców, co dało zwyżkę przychodów z tytułu
dzierżaw.
Wprowadzono też nowy asortyment na wydziale produkcyjnym tzn. np.: wózki
transportowych, skrzynek pocztowych, skrzynki budowlane na rzecz lokalnych odbiorców.

Zakład Zagospodarowania Odpadów „EURO-SOKÓŁKA” sp. z o.o.
Zakład Zagospodarowania Odpadów „ EURO-SOKÓŁKA” Spółka z o.o. powstała 29 maja
2009 r. z udziałem Gminy Sokółka i podmiotu prywatnego – „ Nowa Ekologia” Spółka
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 100 000 zł i został podzielony
na 100 udziałów po 1 000 zł, przy czym Gmina Sokółka objęła w nim
25 udziałów ( 25% ) o łącznej wartości 25 000 zł, które pokryła w całości gotówką.
Przedmiotem działania nowo utworzonej Spółki miała być realizacja ustawowego zadania
Gminy w zakresie prowadzenia wysypiska i unieszkodliwiania odpadów w tym rekultywacja
starego wysypiska w Karczach oraz budowa i eksploatacja odpowiadającego europejskim
normom zakładu przetwarzania, selekcji, segregacji i składowania odpadów.
W 2018 r. współudziałowcami Zakładu Zagospodarowania Odpadów „ EURO-SOKÓŁKA”
Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku była Gmina Sokółka posiadająca 25 udziałów o łącznej
wysokości 25 000 zł oraz STAUBACH Spółka z o.o. posiadająca 75 udziałów o łącznej
wartości 75 000 zł (od 13 listopada 2018 r. jako CZBIS Spółka z o.o. w likwidacji).
Zakład Zagospodarowania Odpadów „ EURO-SOKÓŁKA” Spółka z o.o. z siedzibą
w Białymstoku nie posiadała organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu - Zarządu
i organu nadzoru - Rady Nadzorczej.
Obecnie toczy się postępowanie z wniosku kuratora ustanowionego dla Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „EURO – SOKÓŁKA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Białymstoku adwokat Eweliny Księżopolskiej – Moskal o rozwiązanie przez sąd rejestrowy
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Zakładu Zagospodarowania Odpadów
odpowiedzialności w Białymstoku.

„EURO-SOKÓŁKA”

Spółki

z

ograniczoną

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. w SOKÓŁCE
Spółka została powołana Aktem Notarialnym sporządzonym w dniu 8 marca 1993 r.
w Kancelarii Notarialnej – L. Drożdzewicz w Sokółce, ul. Generała Władysława Sikorskiego
nr 31 - Repertorium A-4065/93 r.
Pierwszego wpisu do Rejestru Handlowego do działu B dokonano dnia 6 kwietnia 1993 r. pod
nr 1122 w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym VIII Wydział Gospodarczy,
ul. Mickiewicza 5 w Białymstoku.
Do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Przedsiębiorstwo zostało wpisane w dniu 14
października 2002 r. pod numerem KRS: 0000135100.
MPWiK Sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia z zakładu budżetowego.
Rodzaje działalności
Główne statutowe rodzaje działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. to:
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
• wykonywanie
instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych,
gazowych
i klimatyzacyjnych,
• pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
• zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
• pozostałe badania i analizy techniczne,
• działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
• roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
• pozostałe sprzątanie,
• roboty związane z budową dróg i autostrad,
• działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką
odpadami
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Dane dotyczące usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Woda
Wyszczególnienie
Rok 2017
Woda wyprodukowana
1 369 642 m3
Woda na cele technologiczne 338 248 m3
i straty na sieci

Rok 2018
1 352 208 m3
258 650 m3

Struktura sprzedanej wody pozostała na poziomie poprzedniego roku:
Wyszczególnienie
Rok 2017
Rok 2018
Gospodarstwa domowe
57,69 %
55,22 %
Pozostali odbiorcy
42,31 %
44,78 %
Ścieki
Struktura przyjęcia ścieków:
Wyszczególnienie
Ścieki przyjęto
Ścieki technologiczne,
infiltracyjne i opadowe
Struktura sprzedaży:
Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy

Rok 2017

Rok 2018

1 130 056 m3

1 100 329 m3

wody 296 822 m3

Rok 2017
49,66 %
50,34 %

236 583 m3

Rok 2018
48,50 %
51,50 %

W 2018 r. w Laboratorium MPWiK wykonano 222 analizy sprawdzające pracę
oczyszczalni ścieków. Skontrolowano 9 razy zakłady przemysłowe (Eko-Gril - 3 razy, SM
Mlekpol – 2 razy, Invido Production S.A. – 2 razy, Metal-Fach – 2 razy). Pobrane próbki
ścieków nie przekraczały dopuszczalnych stężeń, wobec tego w 2018 r. opłata dodatkowa nie
była naliczona.
Przewidywane kierunki rozwoju
Przedmiot prowadzonej działalności, polegający na zabezpieczeniu podstawowych potrzeb
społecznych w zakresie dostaw wody i odbiorze ścieków gwarantują dalszą aktywną
kontynuację działalności gospodarczej Spółki.
Dla dalszego rozwoju Spółki podstawowe znaczenie będą miały między innymi:
• Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody poprzez poprawę jakości
produkowanej wody, dalszą wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem,
wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody oraz aktywność w zakresie
wykrywania nielegalnego poboru wody.
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•

Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie i oczyszczanie ścieków poprzez
optymalizację technologiczną i ekonomiczną pracy oczyszczalni, eliminowanie
nieszczelności na sieci kanalizacji sanitarnej, eliminowanie dopływów wód
opadowych z posesji, optymalizacja pracy sieci kanalizacji sanitarnej tj. poprzez
monitoring przepompowni.
• Realizowanie większości rozpoczętych i planowanych remontów i inwestycji
wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, a przede wszystkim zrealizowanie rozpoczętego
zadania pod nazwą Modernizacja sieciowej przepompowni ścieków komunalnych
w Sokółce wraz z przebudową SUW i ujęcia wody w Kamionce Starej oraz
przebudowa ujęcia wody w Starej Rozedrance
• Kontynuowanie planowanych remontów zapobiegawczych sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ramach określonych limitów środków przeznaczonych do
dyspozycji zgodnie z wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na dany rok lub zgodnie ze środkami
przeznaczonymi w danym roku.
• Długofalowe działania na rzecz usprawnienia procesów inwestycyjnych,
remontowych, i modernizacyjnych poprzez między innymi sukcesywne zakupy
nowoczesnego sprzętu, wdrażanie i aktualizację oprogramowani komputerowych
pozwalających na rejestrację parametrów eksploatacyjnych i umożliwiających
planowanie działań modernizacyjnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
ich monitorowanie oraz planowanie remontów zapobiegawczych.
• Doskonalenie struktury organizacyjnej zapewniającej optymalny standard
świadczonych usług.
• Doskonalenie umiejętności zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych
pracowników poprzez uczestniczenie i organizowanie szkoleń i kursokonferencji.
Ponadto Spółka będzie sukcesywnie rozszerzać teren świadczenie oraz zakres usług
dodatkowych związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarką komunalną tj.:
• Wykonawstwo przyłączy wodno - kanalizacyjnych
• Wymiany legalizacyjne wodomierzy dodatkowych
• Inspekcje, czyszczenie i naprawy kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
• Doradztwo techniczne
• Budowa i eksploatacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
• Budowa instalacji OZE
• Inne usługi komunalne (odśnieżanie dróg, utrzymanie porządku na chodnikach,
remonty cząstkowe nawierzchni, montaż i naprawa oznakowania pionowego itp.)
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Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia spółki w składniki majątkowe
Woda dla odbiorców rozprowadzana jest siecią uliczną o długości 199,8 km oraz
siecią przyłączy o długości 93,5 km.
W 2018 r. włączono do eksploatacji 69 nowe przyłącza wodociągowe o długości
1,7 km. Spółka eksploatuje 6 zdroi ulicznych. Usunięto 89 awarii, w tym 32 awarie na sieci
głównej.
Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są kanałami ulicznymi o długości 59,6 km oraz
przyłączami o długości 21,2 km. Przekazano do eksploatacji w roku sprawozdawczym
47 przyłączy sanitarnych o długości 0,5 km.
W roku sprawozdawczym około 200 razy udrażniano sieć kanalizacyjną.
Z usług spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków czynnie korzysta obecnie 4493 odbiorców (bez dostarczających ścieki na zlewnię
i odbiorców hurtowych wody). Spółka odprowadza ścieki 2561 odbiorcom usług.
Pożądane kierunki zmian i wyposażenie Spółki w majątek trwały:
• wodociągi
✓ stosowanie do budowy sieci nowoczesnych materiałów i armatury oraz sukcesywna
wymiana starej sieci ulicznej w miarę posiadanych środków,
✓ dalsze udoskonalenie technologii uzdatniania wody zgodnie z normami
obowiązującymi Unię Europejską oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 7 grudnia 2017 r.,
• kanalizacja
✓ dalsze udoskonalanie technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej.
✓ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Spółka w miarę swoich możliwości finansowych stopniowo realizuje wymianę i zakup
niezbędnych urządzeń i środków transportu w celu realizacji zadań statutowych. Zakup tego
sprzętu skraca czas usuwania awarii, co prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji jak
i pozwala na realizację zadań inwestycyjnych. W dalszym ciągu przedsiębiorstwo dąży do
wprowadzania najnowszych technologii, co pozwoli na świadczenie usług o jeszcze lepszej
jakości i wydajności, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, jak również skracanie czasu
usuwania awarii.
Posiadany sprzęt i środki transportowe na dzień 31 grudnia 2018 r.:
Lp. Nazwa sprzętu
Marka
Typ
1
2
3
4
5
6
7

Koparka kołowa
Koparko – ładowarka
Koparko – ładowarka (szt. 2)
Samochód specjalny
Samochód specjalny – dźwig
Samochód ciężarowy
Samochód ciężarowy

Liebherr
Ostrówek
JCB
Jelcz 325
Star 660
Peugeot
Ford Transit

A-901B
KT-0162
3CX Contractor
SCK-2
ZSH-6
Boxer
260 S

Rok
produkcji
1980
1992
2008
1992
1977
2015
2004
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Samochód ciężarowy
Samochód ciężarowy
Samochód ciężarowy
Ciągnik rolniczy
Ciągnik rolniczy
Przyczepa jednoosiowa
Przyczepa (szt. 2)
Przyczepa do przewozu wody
Przyczepa do przewozu wody
Przyczepa lekka
Rozrzutnik obornika
Ciągnik rolniczy
Samochód ciężarowy
Samochód specjalny
Samochód ciężarowy
Ładowarka
Koparko – ładowarka
Samochód ciężarowy

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ford Transit
Opel
Renault
Ursus
Ursus
Agromet
Gosiemasz
POM GUZMET
POM GUZMET
Syland
IGAMET-N/255/3
John Deere
MAN
Mercedes-Benz
DAEWOO
CASE
CASE
KAMAZ

260 S
Combo-C-VAN
22016/C
C-330
C-3512
N-225
PSE-18,5E
TO-70
TO-70
A600

2005
2003
2004
1983
1998
1985
1997
2001
2002
2003
2012
6090MC
2016
18.264M2000/L 1998
ATEGO
2016
350417 Lublin
1999
321E
2009
580 SR-4PT
2008
TURBO
6540 2010
BX4

Dane dotyczące realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacji
•

Modernizacja kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych.
✓ Sporządzono PFU do modernizacji kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych.
Niestety do chwili obecnej nie został ogłoszony żaden program na dofinansowanie
ze środków zewnętrznych w/w inwestycji. Przedsiębiorstwo jest gotowe do
aplikowania w programach o dofinansowanie.
• Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków (budowa suszarni),
budowa hali kompostowej.
✓ Sporządzono PFU do modernizacji gospodarki osadowej. Niestety do chwili obecnej
nie został ogłoszony żaden program na dofinansowanie ze środków zewnętrznych
w/w inwestycji. Przedsiębiorstwo jest gotowe do aplikowania w programach
o dofinansowanie.
•
Modernizacja oczyszczalni (przepompownia P1, wirówka, sondy, stacja zlewna, stacja
osadów).
✓ Sporządzono PFU do modernizacji oczyszczalni ścieków. Niestety do chwili obecnej
nie został ogłoszony żaden program na dofinansowanie ze środków zewnętrznych
w/w inwestycji. Przedsiębiorstwo jest gotowe do aplikowania w programach
o dofinansowanie.
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Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Optymalizacja wydobycia wody z własnych ujęć wodnych
Dalsza rozbudowa monitoringu sieci rozdzielczej pozwalającego na ciągłą kontrolę
ciśnienia w sieci oraz ilości przepływu wody
Sukcesywna wymiana eksploatowanych urządzeń na urządzenia energooszczędne
Dalsza optymalizacja procesów uzdatniania wody w celu dostosowania i utrzymania
parametrów jakości wody do standardów Unii Europejskiej
Dalsza optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów
Sukcesywna wymiana urządzeń pomiarowych na urządzenia o lepszej jakości
i dokładności
Zabezpieczenie hydrantów przed kradzieżą wody.
Wykrywanie podłączeń instalacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej
zaburzających procesy technologiczne na oczyszczalni ścieków podczas
gwałtownych ulew.
Ograniczanie wielkości ładunku ścieków przemysłowych poprzez kontrolę ścieków
wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

Zadania wykonane na wnioski mieszkańców oraz nie objęte wieloletnim planem rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2018 r.
•

Rozpoczęto Modernizację przepompowni ścieków P-2 przy ul. Kolejowej (najstarszej
przepompowni ścieków w mieście).
Wykonano modernizację odcinka kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych
fi 600 mm o długości L = 55mb metodą bezwykopową oraz odcinka rurociągu tłocznego fi 300
o długości L=350mb. Wybudowano nową komorę rozdziału ścieków, nad nią budynek,
w którym zainstalowano automatyczną kratę zgrzebłową. Zmodernizowano istniejącą komorę
suchą i mokrą przepompowni, zainstalowane zostaną trzy pompy do ścieków o mocy 22 kW
każda. Zostanie wyremontowany budynek agregatu prądotwórczego oraz wymieniony agregat
prądotwórczy oraz cała infrastruktura techniczna. Prace potrwają do końca czerwca 2019 r.
Inwestycja współfinansowana ze środków z WFOŚiGW.
• Rozpoczęto Modernizacją ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Starej Kamionce.
Wykonano kamerowanie oraz czyszczenie istniejących studni głębinowych, wymieniono całą
infrastrukturę techniczną tj. odcinki sieci wodociągowej pomiędzy ujęciami a stacją uzdatniania
wody (SUW) o średnicy fi 110 mm oraz od SUW do sieci o średnicy fi 160 mm. Posadowiono
nowe osadniki oraz studnie chłonne. Zostanie wyremontowany cały budynek SUW,
wymieniona będzie cała technologia do uzdatniania wody oraz posadowiony zostanie agregat
prądotwórczy. Prace potrwają do końca czerwca 2019 r. Inwestycja współfinansowana ze
środków z WFOŚiGW.
• Rozpoczęto Modernizacją ujęcia wody w Starej Rozedrance
Wykonane zostanie kamerowanie oraz czyszczenie istniejących studni, wymienione zostanie
cała infrastruktura techniczna. Będzie wyremontowany budynek ujęcia wody oraz
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posadowiony zostanie agregat prądotwórczy. Prace potrwają do końca czerwca 2019 r.
Inwestycja współfinansowana ze środków z WFOŚiGW.
• Likwidacja ryczałtów w miejscowości Bogusze
Zlikwidowano przyłącza rozliczane ryczałtowo w miejscowości Bogusze tj. posadowiono
studnie wodomierzowe oraz zainstalowano układy pomiarowe umożliwiające kontrolowanie
faktycznej ilości zużycia wody.
• Rozpoczęto spięcie sieci wodociągowej z miejscowości Sokółka do miejscowości
Bogusze
Wybudowano niezbędną sieć wodociągową w ul. Tarasiewicza oraz w ul. Targowej oraz
wykonano punkt pomiarowy u zbiegu tych sieci.
• Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Modrzewiowej do
ul. Białostockiej w kierunku chłodni z rur PCV fi 200 i długości około 280 mb.
Planowane zakończenie zadania 2019 r.
• Rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kantorówka
• Wykonano przebudowę kilku przyłączy wodociągowych.
• Dokonano przebudowy sieci wodociągowej na Osiedlu Zielonym.
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XV. PODSUMOWANIE
Dane przedstawione w powyższym raporcie podsumowują działania dokonane
w 2018 r. przez Burmistrza Sokółki. Określone na 2018 r. priorytety takie jak m.in. poprawa
warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury, wspieranie rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości, modernizacja placówek oświatowych oraz wspieranie inicjatyw
mieszkańców zostały zrealizowane. Gmina Sokółka w sposób ciągły realizuje z budżetu
gminy oraz przy wsparciu środków zewnętrznych liczne projekty, które przyczyniają
się do wzrostu poziomu życia i zadowolenia mieszkańców gminy.
Miniony rok to czas intensywnej i efektywnej pracy prowadzącej do dalszego rozwoju
Miasta i Gminy Sokółka, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym.
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