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Szanowni Państwo, 

 

W 2019 roku realizowane były przypisane prawem zadania, które przyczyniły się do 

zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i zrównoważonego rozwoju Gminy Sokółka.  

Przedstawiany Państwu „Raport o stanie Gminy Sokółka za 2019” opracowany został  

w sposób obiektywny, prezentuje i podsumowuje działalność Burmistrza Sokółki. 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz zobowiązany jest do  

sporządzenia raportu o stanie gminy. Organ wykonawczy co roku do 31 maja (w 2020r. do dnia 

31 lipca) przedstawia Radzie Miejskiej raport, który podsumowuje działalność samorządu 

gminnego w roku poprzednim. 

Poniższy dokument został stworzony na podstawie informacji uzyskanych  

z poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Sokółce, 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 2019 r., a także informacje o sposobie wykonania uchwał podjętych przez 

Radę Miejską w Sokółce w 2019 r. 

Informacje zawarte w niniejszym raporcie posłużą radnym Rady Miejskiej w Sokółce  

oraz mieszkańcom gminy Sokółka do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

i pracy Burmistrza Sokółki w minionym roku. 

 

Zapraszam do lektury 

 

 

                                                                                                           Burmistrz Sokółki 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. 

 

 

Miasto Sokółka posiadające 411-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 kultur i 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 chronionego krajobrazu 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 oraz w Gminie Sokółka 

w miejscowości Sokolany droga wojewódzka nr 671 Sokolany – Janów – Korycin do 

miejscowości Sokoły. 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 gmin.  

 

Według danych na koniec 2019 roku na obszarze gminy Sokółka zameldowanych  

na pobyt stały było 25 019 osób, z czego 17 646 w mieście, a 7373 na terenie gminy.  Obrazują 

to poniższe tabele. 
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 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 

MIASTO I GMINA 

STAN NA DZIEŃ 2019-12-31 

 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

 

0-2 333 352 685 

3 123 96 219 

4-5 254 205 459 

6 137 122 259 

7 144 124 268 

8-12 647 652 1299 

13-15 332 369 701 

16-17 234 243 477 

18 119 128 247 

19-65  

(wiek produkcyjny 

mężczyzn) 

8254 0 8254 

19-60  

(wiek produkcyjny 

kobiet) 

0 7085 7085 

> 65  

(emeryci meżczyźni) 

1605 0 1605 

> 60  

(kobiety emerytki) 

0 3461 3461 

ogółem 12182 12837 25019 

  

  

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 

MIASTO SOKÓŁKA 

STAN NA DZIEŃ 2019-12-31 

 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

 

0-2 223 239 462 

3 80 70 150 

4-5 177 141 318 

6 90 89 179 

7 102 90 192 

8-12 445 468 913 

13-15 214 246 460 

16-17 168 157 325 

18 74 73 147 

19-65 5687 0 5687 
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(wiek produkcyjny 

meżczyzn) 

19-60 

(wiek produkcyjny 

kobiet) 

0 5101 5101 

> 65  

(emeryci meżczyźni) 

1150 0 1150 

> 60  

(emerytki kobiety) 

0 2562 2562 

ogółem 8410 9236 17646 

  

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 

GMINA SOKÓŁKA - OBSZAR WIEJSKI 

STAN NA DZIEŃ 2019-12-31 

 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

 

0-2 110 113 223 

3 43 26 69 

4-5 77 64 141 

6 47 33 80 

7 42 34 76 

8-12 202 184 386 

13-15 118 123 241 

16-17 66 86 152 

18 45 55 100 

19-65 

(wiek produkcyjny 

meżczyzn) 

2567 0 2567 

19-60 

(wiek produkcyjny 

kobiet) 

0 1984 1984 

> 65 

(meżczyźni emeryci) 

455 0 455 

> 60 

(kobiety emerytki) 

0 899 899 

ogółem 3772 3601 7373 
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STATYSTYKA LUDNOŚCI – PORÓWNANIE LAT 2015-2019 

 

 

CUDZOZIEMCY 

ZAMELDOWANI NA TERENIE MIASTA I GMINY SOKÓŁKA 

STAN NA DZIEŃ 2019-12-31 

 

 

Pobyt stały 

 

 

Pobyt czasowy 

 

129 

 

 

45 

Zameldowani są m.in. obywatele Białorusi, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Belgii, 

Albanii, Rosji, Gruzji, Maroka, Libanu, Francji i Włoch. 

 

Charakterystyka lokalnego sektora gospodarczego.  

 

Sektor gospodarki składa się z pięciu zasadniczych działów: rolnictwo, leśnictwo, 

przemysł, usługi i turystyka. W zakres problematyki przemysłu wchodzą struktura branżowa, 

struktura własności, wielkość zakładów i ich rozmieszczenie, koncentracja oraz liczba 

zatrudnionych osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na MŚP, które służą zaspokojeniu rynku 

lokalnego, a ich rozwój może wpływać na zmniejszenie bezrobocia. 

Zgodnie z danymi prowadzonymi przez Wydział Ewidencji i Organizacji UM w Sokółce, 

według stanu na 31.12.2018 r. na terenie gminy Sokółka prowadziło działalność 1793 

podmiotów gospodarczych, natomiast na dzień 31.12.2019r. stan ten wynosił 1814 podmiotów. 

Z powyższych danych wynika, iż w 2019 roku nastąpił wzrost ilości podmiotów gospodarczych 

o 21.  

 

Zmiany wprowadzone w zapisach ewidencji działalności gospodarczej w 2018 r.: 

- stan przedsiębiorców na 01.01.2018r. - 1793 

- przedsiębiorcy wpisani do ewidencji - 130 

- przedsiębiorcy wykreśleni z ewidencji - 82 

 

Rok 

Liczba ludności zameldowanej na 

terenie gminy Sokółka stan na 

31.12.2019 

Liczba urodzeń 

– mieszkańcy 

gminy Sokółka 

Liczba zgonów 

– mieszkańcy 

gminy Sokółka 
Pobyt stały Pobyt czasowy 

2015 26 026 358 239 298 

2016 25 781 287 221 283 

2017 25 586 276 277 296 

2018 25 317 300 200 298 

2019          25 019            310             206             318 
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Profile działalności gospodarczej w 2018 r. przedstawiały się następująco: 

- handel - 496 

- usługi - 502 

- produkcja - 263 

- gastronomia - 37 

- wielobranżowa - 495 

 

Zmiany wprowadzone w zapisach ewidencji działalności gospodarczej w 2019 r.: 

- stan przedsiębiorców na 01.01.2019r. - 1814 

- przedsiębiorcy wpisani do ewidencji - 122 

- przedsiębiorcy wykreśleni z ewidencji - 101 

 

Profile działalności gospodarczej w 2019 r. przedstawiały się następująco: 

- handel - 503 

- usługi - 458 

- produkcja - 215 

- gastronomia - 39 

- wielobranżowa - 509 
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II. ZARZĄDZANIE GMINĄ. 

 

Samorząd gminny. 

 

Samorząd jest podstawową formą decentralizacji zarządzania publicznego. Istotą 

samorządu jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, dostarczanie usług 

publicznych, zarządzanie majątkiem publicznym i podstawowymi służbami obsługującymi 

życie zbiorowe, dbanie o stan porządku i bezpieczeństwo publiczne. 

Podstawową rolę spełnia tu gmina, do której zakresu działania należy większość spraw 

publicznych o znaczeniu lokalnym. 

W przyjętym w Polsce podziale odpowiedzialności publicznej ogromną większość spraw 

administracyjnych i świadczeń publicznych o charakterze powszechnym, które mają 

bezpośrednie znaczenie dla obywateli, prowadzi samorząd lokalny. 

           Zgodnie z art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. ogół 

mieszkańców zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę 

samorządową. Wspólnota ta uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, co jest wyrazem 

konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej, wyrażonej w art. 15 Konstytucji RP, 

mającej na celu umożliwienie społecznościom lokalnym bezpośredniego wpływu  

na funkcjonowanie ich wspólnoty, poprzez przejęcie zadań lokalnych nie zastrzeżonych  

z mocy prawa na rzecz innych podmiotów.  

Zadania te samorząd wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność,  

a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. 

Jak stanowi art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieszkańcy 

gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, poprzez gminę należy rozumieć zaś 

wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. 

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego o najszerszym zakresie kompetencji, 

bowiem art. 6 ustawy o samorządzie gminnym wprowadza domniemanie właściwości gminy 

dla wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie są one zastrzeżone 

ustawami na rzecz innych podmiotów.  

Ustawa o samorządzie gminnym określa dwa rodzaje zadań które może wykonywać 

gmina: 

- zadania własne, którymi są zadania mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, 

- zadania zlecone: są to zadania z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji 

przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 

Zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone mogą mieć charakter obowiązkowy, jeżeli 

ustawy obligują gminę do ich wykonania, oraz dobrowolny. 

Zadania z zakresu administracji rządowej o charakterze dobrowolnym gmina może wykonywać 

na podstawie porozumień z organami tej administracji. Podobnie też gmina może wykonywać 

zadania z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego 

 tj. powiatu i samorządu województwa na podstawie porozumień zawartych z tymi 

jednostkami. Zadania te również mają charakter zadań zleconych. 

            Zadania własne gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.  Należą do 

nich w szczególności sprawy: 
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1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

 i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną  

i cieplną oraz gaz, 

4) działalności w zakresie telekomunikacji, 

5) lokalnego transportu zbiorowego, 

6) ochrony zdrowia, 

7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

9) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

10) edukacji publicznej, 

11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami, 

12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

13) targowisk i hal targowych, 

14) zieleni gminnej i zadrzewień, 

15) cmentarzy gminnych, 

16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej, 

19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

20) promocji gminy, 

21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, 

22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

  Powyższy katalog zadań nie ma charakteru katalogu zamkniętego, co wynika z literalnej 

konstrukcji przepisu - ustawodawca wymienia bowiem sprawy „w szczególności” należące  

do zadań własnych gminy. O tym, iż jest to katalog otwarty przesądza również brzmienie  

art. 6 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zakresu działania gminy należą 

wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie są zastrzeżone ustawami na rzecz 

innych podmiotów.  

Dodatkowo katalog zadań własnych gminy określa również ustawa z dnia 17 maja 1990r.  

o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy 

a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Tym samym można 

stwierdzić jednoznacznie, iż ustawodawca w art. 7 ust. 1 ustawy o sam. gmin. przedstawił 

otwarty katalog najistotniejszych zadań, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

społeczności lokalnej.  
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Gmina Sokółka, w myśl ustawy o samorządzie gminnym - jest wyposażoną  

w osobowość prawną wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. Swoje ustawowe 

zadania realizuje poprzez wybieraną Radę Miejską oraz stanowiący organ wykonawczy gminy 

- Burmistrza wybieranego w wyborach bezpośrednich.  

Podstawowym celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców jako 

zadanie oddane przez prawo do jej wyłącznej właściwości. Gmina wykonuje także nałożone na 

nią przez ustawy zadania z zakresu administracji rządowej. Gmina może wykonywać inne 

zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych porozumień.  

Szczegółowy zakres celów i zadań gminy precyzuje statut będący obok ustaw 

najważniejszym aktem normatywnym regulującym funkcjonowanie Gminy Sokółka i jej 

organów. 

 

O ustroju gminy stanowi statut przyjęty Uchwałą Nr VI/35/03 Rady Miejskiej z dnia 27 

lutego 2003r. w sprawie statutu Gminy Sokółka, opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego Nr 21 poz. 538 (z późn. zm.). 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest składająca się z 21 radnych Rada Miejska, 

do właściwości której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych  

nie zastrzeżonych ustawowo dla innych podmiotów, a mających na celu zaspokajanie lokalnych 

potrzeb o charakterze zbiorowym. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Miejska  

w Sokółce w 2018 r. utworzyła następujące komisje stałe: 

 Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 

 Komisja Rolnictwa, 

 Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, 

 Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu, 

 Komisja Rewizyjna, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

W skład gminy wchodzi 55 jednostek pomocniczych, którymi są sołectwa  

(Uchwała Nr VI/36/03 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie statutów 

sołectw gminy Sokółka):  Bachmatówka, Bilwinki, Bobrowniki, Bogusze, Bohoniki, Drahle, 

Dworzysk, Geniusze, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Hało, Igryły, Jałówka, 

Janowszczyzna, Jelenia Góra, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Kundzin, Kantorówka, 

Kraśniany, Kundzicze, Kurowszczyzna, Lebiedzin, Lipina, Malwicze Dolne, Malawicze 

Górne, Miejskie Nowiny, Moczalnia, Nomiki, Orłowicze, Pawełki, Planteczka, Plebanowce, 

Podkamionka, Polanki, Poniatowicze, Puciłki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka, Słojniki, 

Smolanka, Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Szyszki, Wierzchjedlina, Wierzchłowce, 

Wojnachy, Woroniany, Wysokie Laski, Zadworzany, Zaśpicze, Zawistowszczyzna,  

Żuki-Sierbowce.  

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie, Sołtys i Rada Sołecka. 

Na terenie miasta Sokółka funkcjonuje 7 Osiedli (Uchwała Nr VI/37/03 Rady Miejskiej 

w Sokółce z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie statutów osiedli miasta Sokółka), których 

organami są Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla. Osiedla są jednostkami pomocniczymi 

Gminy Sokółka. 
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Organem wykonawczym Gminy Sokółka jest wybierany w wyborach powszechnych 

przez ogół mieszkańców - Burmistrz. Jest on wykonawcą uchwał Rady, a także realizatorem 

zadań gminy określonych w ustawach oraz umowach i porozumieniach zawartych z organami 

administracji rządowej. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w 

Sokółce. Burmistrz Sokółki jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników 

Urzędu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje on pracą 

urzędu przy pomocy Sekretarza Sokółki, który w zakresie ustalonym przez Burmistrza 

zapewnia sprawne funkcjonowanie i działanie urzędu. Burmistrz może powierzyć prowadzenie 

określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi. 

 

W skład Urzędu Miejskiego wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska: 

 Wydział Ewidencji i Organizacji, 

 Wydział Polityki Finansowej i Budżetu, 

 Wydział Planowania i Inwestycji, 

 Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

 Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, 

 Urząd Stanu Cywilnego, 

 Straż Miejska, 

 Audytor wewnętrzny, 

 Inspektor ochrony danych, 

 Radca prawny, 

 Stanowisko d/s obronnych, wojskowych, zarządzania kryzysowego i OSP. 

 

Szczegółowe zadania i kompetencje poszczególnych wydziałów i samodzielnych 

stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sokóce zatrudnionych było 87 

osób, w tym na stanowiskach kierowniczych 15 osób, na stanowiskach urzędniczych 53 osoby, 

na stanowiskach pomocniczych 10 osób, stanowiskach nieurzędniczych 9 osób. 

 

Miejska Rada Seniorów. 

 

W 2019 roku na podstawie uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 

28 maja 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce oraz nadania jej 

statutu, powołana została na 4 letnią kadencję Miejska Rada Seniorów. 

W skład Miejskiej Rady Seniorów wchodzi 9 osób, które zostały zgłoszone i wybrane 

zgodnie z postanowieniami w/w statutu. 

Do Rady weszły osoby reprezentujące następujące środowiska senioralne: 

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 3 osoby, 

- Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 3 osoby, 

- Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów - 3 osoby. 

Rada jest podmiotem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym wobec 

organów Gminy. Terenem działania Rady jest miasto i gmina Sokółka. 
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Miejska Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji sokólskiego środowiska osób 

starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej, 

a w szczególności: 

1) integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych 

interesów tych osób na zewnątrz; 

2) aktywności osób starszych; 

3) przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, 

wzmacniania relacji wewnątrz jak i międzypokoleniowych; 

4) profilaktyki i promocji zdrowia seniorów; 

5) warunków życia seniorów; 

6) edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego; 

7) sportu, turystyki i rekreacji; 

8) bezpieczeństwa publicznego. 

 

Do zadań Rady należy; 

1) współpraca z organami Gminy Sokółka; 

2) inicjowanie działań na rzecz seniorów; 

3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących problemów ludzi starszych; 

4) informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska 

seniorów; 

5) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych; 

6) integracja i aktywizacja środowisk senioralnych; 

7) współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy 

Sokółka oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju; 

8) dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych; 

9) wydawanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów; 

10) podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu 

seniorów do budowania wolontariatu seniorów; 

11) budowanie pozytywnego wizerunku seniorów. 
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III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. 

 

 

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

Burmistrz Sokółki jako organ wykonawczy Gminy ma za zadanie m.in. wykonywać uchwały 

Rady Miejskiej w Sokółce. 

W 2019 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie  

z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr IV/39/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy  

w 2019 r. Rada Miejska obradowała na 4 sesjach zwyczajnych, 9 sesjach nadzwyczajnych  

i podjęła 106 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 Sokółki 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. Szczegółowy sposób 

wykonania uchwał przedstawia poniższe zestawienie. 

 

l.p. Numer i data podjęcia  w sprawie  sposób wykonania 

1 Uchwała Nr 4/29/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok  

(uchwałę budżetową na 2019 r. Rada 

Miejska w Sokółce podjęła w 2018 r.) 

Uchwała zrealizowana 

2 Uchwała Nr 4/30/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-

2028 

Uchwała zrealizowana 

3 Uchwała Nr 4/31/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 

udzielonej przy przekształceniu prawa 

wieczystego użytkowania ustanowionego 

na działce nr 3203/7 o pow. 0,0902ha, 

Uchwała zrealizowana 
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położonej w m. Sokółka, w prawo 

własności. 

4 Uchwała Nr 4/32/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Sokółka. 

Uchwała zrealizowana 

5 Uchwała Nr 4/33/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy  

w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

"Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-

2023. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

6 Uchwała Nr 4/34/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania  

w formie świadczenia rzeczowego  

w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym 

programem "Posiłek w szkole  

i w domu"na lata 2019-2023. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

7 Uchwała Nr 4/35/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie 

dożywiania w Gminie Sokółka "Posiłek 

w szkole i w domu". 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

8 Uchwała Nr 4/36/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

9 Uchwała Nr 4/37/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie powołania Klubu Integracji 

Społecznej w Sokółce i powierzenia jego 

prowadzenia Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Sokółce. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 
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10 Uchwała Nr 4/38/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r. 

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej  

w Sokółce w sprawie przywrócenia 

połączenia kolejowego. 

 

Uchwała zrealizowana 

11 Uchwała Nr 4/39/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Miejskiej w Sokółce na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

12 Uchwała Nr 4/40/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej w Sokółce na 

2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

13 Uchwała Nr 4/41/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie przyjęcia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Sokółce na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

14 Uchwała Nr 4/42/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r.  

w sprawie przyjęcia planu kontroli 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Sokółce na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

15 Uchwała Nr 4/43/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 11 

lutego 2019 r. 

w sprawie skargi Pana Marka Awdzieja 

na działania Burmistrza Sokółki. 

Uchwała przekazana 

Skarżącemu 

16 Uchwała Nr 5/44/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 27 

lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

17 Uchwała Nr 5/45/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 27 

lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-

2028. 

 

Uchwała zrealizowana 

18 Uchwała Nr 5/46/2019 

Rady Miejskiej w 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Podlaskiemu. 

Uchwała zrealizowana 
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Sokółce z dnia 27 

lutego 2019 r.  

19 Uchwała Nr 5/47/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 27 

lutego 2019 r. 

w sprawie przestąpienia do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Uchwała zrealizowana 

20 Uchwała Nr 6/48/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 26 

marca 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

21 Uchwała Nr 6/49/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 26 

marca 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-

2028. 

 

Uchwała zrealizowana 

22 Uchwała Nr 6/50/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 26 

marca 2019 r.  

w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania  

w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem osłonowym 

"Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-

2023. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

23 Uchwała Nr 6/51/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 26 

marca 2019 r.  

w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce. 

 

Uchwała zrealizowana 

24 Uchwała Nr 6/52/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 26 

marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Sokółka. 

Uchwała zrealizowana 

25 Uchwała Nr 6/53/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 26 

marca 2019 r. 

 

w sprawie wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za udział członków 

ochotniczej straży pożarnej w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu 

organizowanym przez Straż Pożarną lub 

Gminę. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

26 Uchwała Nr 7/54/2019 

Rady Miejskiej w 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 
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Sokółce z dnia 12 

kwietnia 2019 r.   

27 Uchwała Nr 7/55/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 12 

kwietnia 2019 r.  

w sprawie okreslenia przystanku 

komunikacyjnego, którego właścicielem  

i zarządzającym jest Gmina Sokółka oraz 

warunków i zasad korzystania z tego 

przystanku. 

Uchwała zrealizowana 

28 Uchwała Nr 7/56/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 12 

kwietnia 2019 r.  

w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

gminnej, położonej w obrębie wsi 

Szyszki. 

 

Zawarto Akt 

Notarialny, umowę 

sprzedaży  

29 Uchwała Nr 8/57/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

30 Uchwała Nr 8/58/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-

2028. 

 

Uchwała zrealizowana 

31 Uchwała Nr 8/59/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r.  

w sprawie opłaty targowej pobieranej na 

terenie gminy Sokółka. 

 

Uchwała zrealizowana 

32 Uchwała Nr 8/60/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r.  

 

w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  

i dzieci młodsze, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sokółka. 

 

Uchwała jest na bieżąco 

realizowana 

33 Uchwała Nr 8/61/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r.  

w sprawie powołania Miejskiej Rady 

Seniorów w Sokółce oraz nadania jej 

statutu. 

 

Uchwała zrealizowana 
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34 Uchwała Nr 8/62/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r.  

w sprawie ważności wyborów Sołtysa 

Sołectwa Lipina. 

 

Uchwała zrealizowana 

35 Uchwała Nr 8/63/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Sokółka 

do Lokalnej Organizacji Turystycznej 

"Puszcza Knyszyńska". 

 

Uchwała zrealizowana 

36 Uchwała Nr 8/64/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r.  

w sprawie określenia sezonu 

kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

terenie gminy Sokółka. 

 

Uchwała zrealizowana 

37 Uchwała Nr 8/65/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 28 maja 

2019 r.  

w sprawie utworzenia "Parku 

Kulturowego Bohoniki"w Bohonikach. 

 

Uchwała zrealizowana 

38 Uchwała Nr 9/66/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r.  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Sokółki wotum zaufania. 

 

Uchwała zrealizowana 

39 Uchwała Nr 9/67/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 

2018 r. 

 

Uchwała zrealizowana 

40 Uchwała Nr 9/68/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Sokółka za 2018 r. 

 

Uchwała zrealizowana 

41 Uchwała Nr 9/69/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r. 

w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Sokółka za 

2018 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

42 Uchwała Nr 9/70/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 



 

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2019        str. 21 
 

43 Uchwała Nr 9/71/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-

2028. 

 

Uchwała zrealizowana 

44 Uchwała Nr 9/72/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sokółka oraz 

określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych od dnia 1 września 

2019 roku. 

 

Uchwała jest 

zrealizowana i na 

bieżąco stosowana  

45 Uchwała Nr 9/73/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu do wydania 

opinii o kandydatach na ławników. 

 

Uchwała zrealizowana 

46 Uchwała Nr 9/74/2019 

Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 13 

czerwca 2019 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

47 Uchwała Nr 

10/75/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 8 lipca 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty na terenie Gminy Sokółka. 

Uchwała zrealizowana 

48 Uchwała Nr 

10/76/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 8 lipca 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy 

Sokółka na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

49 Uchwała Nr 

10/77/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 8 lipca 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019 

- 2028. 

 

Uchwała zrealizowana 

50 Uchwała Nr 

10/78/2019 Rady 

w sprawie zasad przyznawania nagród  

i wyróżnień dla zawodników i trenerów 

Uchwała zrealizowana 
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Miejskiej w Sokółce z 

dnia 8 lipca 2019 r. 

sportowych za wybitne osiągnięcia 

sportowe. 

51 Uchwała Nr 

10/79/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 8 lipca 2019 r.  

 

w sprawie określania szczegółowych 

zasad i trybu przyznawania i pozbawiania 

stypendiów sportowych osobom 

fizycznym osiągającym wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym, 

krajowym, międzywojewódzkim  

i wojewódzkim współzawodnictwie 

sportowym. 

Uchwała zrealizowana 

52 Uchwała Nr 

11/80/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 30 lipca 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

53 Uchwała Nr 

11/81/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 30 lipca 2019 r.  

w sprawie zwiększenia wartości 

początkowej środka trwałego budynku 

Szkoły Podstawowej w Malawiczach 

Dolnych o nakłady poniesione przez 

Gminę Sokółka w związku  

z przeprowadzoną modernizacją 

budynku. 

 

Uchwała zrealizowana 

54 Uchwała Nr 

11/82/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 30 lipca 2019 r.  

w sprawie zwiększenia wartości 

początkowej środka trwałego budynku 

Przedszkola Nr 2 w Sokółce o nakłady 

poniesione przez Gminę Sokółka w 

związku z przeprowadzoną modernizacją 

budynku przedszkola. 

Uchwała zrealizowana 

55 Uchwała Nr 

11/83/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 30 lipca 2019 r.  

w sprawie zasad i trybu korzystania  

z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Sokółce. 

 

Uchwała zrealizowana 

56 Uchwała Nr 

12/84/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Sokółka pod nazwą 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w drodze 

wniesienia wkładu niepieniężnego  

i pieniężnego. 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze NK-

II.4131.121.2019.DM 

Wskazano, że 

uprawnionym do 

podjęcia tej decyzji jest 

Burmistrz Sokółki 

57 Uchwała Nr 

12/85/2019 Rady 

w sprawie wyrażenia zgody na 

podwyższenie kapitału zakładowego 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze NK-
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Miejskiej w Sokółce z 

dnia 28 sierpnia 2019 r.  

 

Spółki Gminy Sokółka pod nazwą 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w 

drodze wkładu pieniężnego. 

II.4131.122.2019.DM 

Wskazano, że 

uprawnionym do 

podjęcia tej decyzji jest 

Burmistrz Sokółki 

58 Uchwała Nr 

12/86/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 28 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok 

 

Uchwała zrealizowana 

59 Uchwała Nr 

12/87/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 28 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-

2028. 

 

Uchwała zrealizowana 

60 Uchwała Nr 

12/88/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 28 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Regulaminu 

określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Sokółka. 

Uchwała jest 

zrealizowana i 

stosowana na bieżąco 

61 Uchwała Nr 

12/89/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 28 sierpnia 2019 r.  

 

w sprawie przystąpienia Gminy Sokółka 

do realizacji projektu "Wsparcie opieki 

nad osobami niesamodzielnymi poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych technologii 

w formie teleopieki na terenie Gminy 

Sokółka". 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

62 Uchwała Nr 

13/90/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 10 września 2019 

r. 

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powierzenia Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce 

realizacji zadania własnego Gminy 

Sokółka w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, polegającego na budowie  

i utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

Uchwała zrealizowana 

63 Uchwała Nr 

13/91/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 10 września 2019 

r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

64 Uchwała Nr 

14/92/2019 Rady 

w sprawie ustalenia zasad głosowania 

tajnego przy wyborze ławników. 

Uchwała zrealizowana 
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Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 2019 

r.  

 

65 Uchwała Nr 

14/93/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 2019 

r. 

w sprawie stwierdzenia wyboru 

ławników do Sądu Okręgowego  

w Białymstoku. 

 

Uchwała zrealizowana 

66 Uchwała Nr 

14/94/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 2019 

r.  

w sprawie stwierdzenia wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego  

w Białymstoku. 

 

Uchwała zrealizowana 

67 Uchwała Nr 

14/95/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 2019 

r.  

w sprawie stwierdzenia wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego  

w Sokółce. 

 

Uchwała zrealizowana 

68 Uchwała Nr 

14/96/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 2019 

r.  

w sprawie skargi [...] na działalność 

Burmistrza Sokółki. 

 

Skarga uznana za 

bezprzedmiotową, 

Uchwała przekazana 

Skarżącemu 

69 Uchwała Nr 

14/97/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 2019 

r.  

w sprawie skargi [...] na bezczynność 

Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce. 

 

Skarga uznana za 

bezzasadną, Uchwała 

przekazana Skarżącemu 

70 Uchwała Nr 

14/98/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 2019 

r.  

w sprawie skargi [...] na działalność 

Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce. 

 

Skarga uznana za 

bezprzedmiotową, 

Uchwała przekazana 

Skarżącemu 

71 Uchwała Nr 

14/99/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 2019 

r.  

w sprawie skargi Pana Roberta Górki, 

Zarządcy Wspólnoty Broniewskiego 5A, 

na bezczynność Burmistrza Sokółki. 

 

Skarga uznana za 

bezzasadną, Uchwała 

przekazana Skarżącemu 

72 Uchwała Nr 

14/100/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

w sprawie skargi [...] na działalność 

Burmistrza Sokółki. 

Skarga uznana za 

bezzasadną, Uchwała 

przekazana Skarżącemu 
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dnia 24 września 

2019r.   

73 Uchwała Nr 

14/101/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 24 września 

2019r.  

w sprawie skarg [...] na działalność 

Burmistrza Sokółki i Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sokółce. 

 

Skarga uznana za 

bezzasadną, Uchwała 

przekazana Skarżącemu 

74 Uchwała Nr 

15/102/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

75 Uchwała Nr 

15/103/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-

2028. 

 

Uchwała zrealizowana 

76 Uchwała Nr 

15/104/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Sokólskiemu. 

 

Uchwała zrealizowana 

77 Uchwała Nr 

15/105/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie określenia wzoru wniosku  

o wypłatę dodatku energetycznego. 

 

Uchwała w trakcie 

realizacjij 

78 Uchwała Nr 

15/106/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym, 

w tym osobom bezdomnym, które 

ostatnie stałe miejsce zameldowania 

posiadały na terenie gminy Sokółka. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

79 Uchwała Nr 

15/107/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie nadania Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sokółce. 

 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

80 Uchwała Nr 

15/108/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

w sprawie utworzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Sokółce. 

Uchwała zrealizowana 
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dnia 12 listopada 

2019r.   

81 Uchwała Nr 

15/109/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie nadania Statutu Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Sokółce. 

 

Uchwała zrealizowana 

82 Uchwała Nr 

15/110/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie statutu samorządowego 

zakładu budżetowego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sokółce. 

Uchwała jest 

zrealizowana i 

stosowana na bieżąco 

83 Uchwała Nr 

15/111/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie podjęcia inicjatywy na rzecz 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 674 

Sokółka - Krynki. 

 

Uchwała zrealizowana 

84 Uchwała Nr 

15/112/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

 

w sprawie zmiany Regulaminu 

określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Sokółka. 

Uchwała jest 

zrealizowana i 

stosowana na bieżąco 

85 Uchwała Nr 

15/113/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości  

i warunków udzielania bonifikaty od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

Uchwała jest stosowana 

w miarę potrzeb 

86 Uchwała Nr 

15/114/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 12 listopada 

2019r.  

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych oraz ustalenia ich 

przebiegu. 

 

Uchwała zrealizowana 

87 Uchwała Nr 

16/115/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 25 listopada 

2019r.  

w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 
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88 Uchwała Nr 

16/116/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 25 listopada 

2019r.  

w sprawie Programu Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 

2020. 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

89 Uchwała Nr 

16/117/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 25 listopada 

2019r.  

w sprawie zmiany składu Rady Fundacji 

"Sokólski Fundusz Lokalny"na lata 2016-

2019. 

 

Uchwała przekazana 

Wnioskodawcy 

90 Uchwała Nr 

16/118/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 25 listopada 

2019r.  

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

 

Uchwała zrealizowana 

91 Uchwała Nr 

16/119/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 25 listopada 

2019r.  

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

 

Uchwała zrealizowana 

92 Uchwała Nr 

17/120/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sokółka na 2020 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

93 Uchwała Nr 

17/121/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r. 

lata 2020-2030. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na 

lata 2020-2030. 

 

Uchwała zrealizowana 

94 Uchwała Nr 

17/122/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Sokółka na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

95 Uchwała Nr 

17/123/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-

2030. 

 

Uchwała zrealizowana 

96 Uchwała Nr 

17/124/2019 Rady 

w sprawie wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

2019. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 
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Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019r.   

97 Uchwała Nr 

17/125/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie podjęcia inicjatywy na rzecz 

budowy wiaduktu drogowego nad liniami 

kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu drogi 

krajowej nr 19 w ul. Białostockiej w 

Sokółce. 

Uchwała zrealizowana 

98 Uchwała Nr 

17/126/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie nadania Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sokółce. 

 

Uchwała zrealizowana 

99 Uchwała Nr 

17/127/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym, 

w tym osobom bezdomnym. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

100 Uchwała Nr 

17/128/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie utworzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Sokółce. 

 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

101 Uchwała Nr 

17/129/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przystąpienia Gminy Sokółka do 

Stowarzyszenia "Lokalna Grupa 

Działania Szlak Tatarski"obejmującego 

obszar gmin: Sokółka, Krynki, 

Szudziałowo, Kuźnica, Sidra. 

Uchwała zrealizowana 

102 Uchwała Nr 

17/130/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały określającej 

zasady nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawienia 

lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż trzy lata lub na czas 

nieoznaczony. 

Zastosowano 

bonifikatę, ustaloną 

w/w Uchwałą na rzecz 

ZGKIM-u 

103 Uchwała Nr 

17/131/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie skargi na działalność 

Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce. 

 

Skarga uznana za 

bezzasadną, Uchwała 

przekazana Skarżącemu 

104 Uchwała Nr 

17/132/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie skargi na działalność 

Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce. 

Skarga uznanna za 

bezprzedmiotową, 

Uchwała przekazana 

Skarżącemu 
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105 Uchwała Nr 

17/133/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie skargi na działalność 

Burmistrza Sokółki. 

 

Skarga uznana za 

bezzasadną, Uchwała 

przekazana Skarżącemu 

106 Uchwała Nr 

17/134/2019 Rady 

Miejskiej w Sokółce z 

dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji  

w interesie publicznym wniesionej przez 

Konrada Cezarego Łakomego CASUS 

NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego. 

Uchwała zrealizowana, 

przekazana 

Wnioskodawcy 
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IV. FINANSE GMINY. 

 

Wykonanie budżetu Gminy Sokółka w 2019 roku 

 

 Plan po zmianach 

[PLN] 

Wykonanie 

[PLN] 

Dochody 127 809 286,00 123 984 194,46 

Wydatki 137 189 286,00 120 581 967,36 

Wynik -9 380 000,00 3 402 227,10 

 

 

Struktura dochodów Gminy Sokółka w 2019 roku 

 

 Wykonanie 

[PLN] 

Udział 

procentowy 

Dochody bieżące, w tym: 112 701 056,26 90,90 % 

   Dochody z wpływów z PIT 19 152 926,00 15,45 % 

   Dochody z wpływów z CIT 1 011 782,37 0,82 % 

   Podatki i opłaty 26 403 946,51 21,30 % 

   Subwencja ogólna, w tym: 

 część oświatowa subwencji ogólnej 

 uzupełnienie subwencji ogólnej 

 część wyrównawcza subwencji ogólnej 

 Część równoważąca subwencji ogólnej 

25 184 637,00 
19 835 582,00 

47 724,00 
5 190 026,00 

111 305,00 

 

20,31 % 

   Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 37 598 903,03 30,32 % 

   Pozostałe 3 348 861,35 2,70 % 

Dochody majątkowe 11 283 138,20 9,10 % 

DOCHODY OGÓŁEM 123 984 194,46 100,00 % 
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Dochody Gminy Sokółka w latach 2016 - 2019 

 

 
 

Struktura wydatków Gminy Sokółka w 2019 roku 

 

 Wykonanie 

[PLN] 

Udział 

procentowy 

Wydatki bieżące 101 615 516,17 84,27 % 

Wydatki majątkowe 18 966 451,19 15,73 % 

WYDATKI OGÓŁEM 120 581 967,36 100,00 % 

 

Udział środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 

roku – 0,56 % wydatków ogółem. 

Wydatki ogółem [PLN] 120 581 967,36  

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 

[PLN] 

651 446,09 

 

Wydatki Gminy Sokółka w latach 2016 – 2019 
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Wydatki na własne inwestycje Gminy Sokółka w latach 2016 – 2019 
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V. 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 Lokalnego 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. 

Mając na celu rozwój Gminy Sokółka oraz realizację zadań własnych, w celu 
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skorzystania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z programów 

krajowych istnieje konieczność sporządzenie odpowiedniego dokumentu jakim jest Plan 

Rozwoju Lokalnego Gminy Sokółka na lata 2016-2020. 

 

  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 musi być 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 Nazwa Strategicznego Programu Gospodarczego 

realizującego cel strategiczny 

1. 
Cel strategiczny A 

 

AKTYWIZACJA 

GOSPODARCZA OBSZARU 

DLA TWORZENIA 

NOWYCH MIEJSC PRACY 

ORAZ WZROSTU 

DOCHODÓW 

MIESZKAŃCÓW 

I BUDŻETU GMINY. 

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 



 

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2019        str. 35 
 

A.12.Tworzenie grup producenckich 

A.13.Rozwój agroturystyki 

A.14.Rozwój gospodarstw ekologicznych 

A.15.Rozwój produkcji mleczarskiej 

A.16.Racjonalna gospodarka leśna 

A.17.Racjonalna eksploatacja złóż surowców 

mineralnych 

 

 

2. 
Cel strategiczny B 

 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI 

DO INSTYTUCJI 

INFRASTRUKTURY  

SPOŁECZNEJ ORAZ 

TWORZENIE WARUNKÓW 

DLA WSZECHSTRONNEGO 

ROZWOJU OSOBISTEGO 

MIESZKAŃCÓW 

 

B.1.Wyznaczenie i urządzenie szlaków turystycznych 

pieszych i rowerowych oraz pól biwakowych 

B.2.Poszerzenie kalendarza imprez kulturalnych  

i sportowych 

B.3.Rozwój bazy noclegowej oraz żywieniowo-

gastronomicznej 

B.4.Rozwój współpracy zagranicznej 

B.5.Rozwój infrastruktury instytucji kultury 

B.6.Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych 

B.7.Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych 

B.8.Ochrona dziedzictwa kulturowego 

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 

 

3. 
Cel strategiczny C 

 

POPRAWA WARUNKÓW 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  

I FUNKCJONOWANIA 

PRZEDSIĘBIORSTW 

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 
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POPRZEZ ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

C.6.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w mieście 

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) 

4. Cel strategiczny D 

 

SPRAWNE ZARZĄDZANIE 

GMINĄ DLA ZAPEWNIENIA 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 

USŁUG KOMUNALNYCH  

 

D.1.Pozyskanie funduszy pomocowych 

D.2.Wieloletni Program Inwestycyjny 

D.3.Budżet zadaniowy 

D.4.Wdrożenie metod zarządzania jakością 

D.5.Racjonalizacja siatki szkół i przedszkoli 

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. Jednak to 

wymaga czasu i środków finansowych. Rosną one wraz z postępem w realizacji projektów  

w okresie programowania w latach 2014-2020. Bardzo ważnymi wskaźnikami informującymi 

o realizacji wszystkich celów są wskaźniki odnoszące się do rozwoju gminy i wzrostu 

gospodarczego. 
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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 zajmą 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 2019 roku: 

 

Cel strategiczny A 

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA OBSZARU DLA TWORZENIA NOWYCH MIEJSC 

PRACY ORAZ WZROSTU DOCHODÓW MIESZKAŃCÓW I BUDŻETU GMINY. 

 

 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. 
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 Przygotowanie dokumentacji technicznej/projektowej: 

 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 

 

 Realizowane inwestycje, inwestycje WPF i działania: 

 Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce. 

 Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-

rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą 

towarzyszącą. 

 Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne  

w Sokółce. 

 Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w Sokółce. 

 Budowa placów zabaw na terenie gminy Sokółka: 

- Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw w miejscowości Straż - I etap 

- Zadanie nr 2 - Budowa placu zabaw w miejscowości Szyszki - I etap 

- Zadanie nr 3 - Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchłowce - I etap 

- Zadanie nr 4 - Budowa placu zabaw w miejscowości Sokolany - I etap 

- Zadanie nr 5 - Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Igryły - I etap 

- Zadanie nr 6 - Budowa placu zabaw w miejscowości Orłowicze - I etap. 

 Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Zaśpicze i zagospodarowanie terenów 

zielonych - I etap.  

 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nomiki - I etap.  

 Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie. 

 Budowa bloku komunalnego. 

 Budowa bloku socjalnego. 

 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku zlokalizowanego przy  

ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce w ramach realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhausa - 

utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego                            

i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna”. 

 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguszach. 

 Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 

gminy Sokółka (budynek Przedszkola Nr 1 i 2 w Sokółce oraz Szkoła Podstawowa  

w Starej Rozedrance). 

 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”. 
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 Tablice upamiętniające historię Sokółki oraz osoby z nią związane „Ludzie Ziemi 

Sokólskiej”. 

 

 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. 

 Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 

terenie gminy Sokółka. 

 Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne  

w Sokółce. 

 Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych w Sokółce. 

 

Cel strategiczny C 

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I FUNKCJONOWANIA 

PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

 Realizowane inwestycje, inwestycje WPF i działania: 

 Budowa ulicy Modrzewiowej w Sokółce - I etap. 

 Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce. 

 Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w Sokółce. 

 Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne  

w Sokółce. 

 Budowa ul. Sosnowej w Sokółce. 

 Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-

rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą 

towarzyszącą. 

 Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta Sokółka. 

 Modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Pawełki - I etap. 

 Budowa ul. Piaskowej w Sokółce. 

 Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w Sokółce. 

 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku ul. Dąbrowskiego 

12 na działce geod. 884/2 i 884/3. 

 Budowa placów zabaw na terenie gminy Sokółka: 

- Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw w miejscowości Straż - I etap 

- Zadanie nr 2 - Budowa placu zabaw w miejscowości Szyszki - I etap 
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- Zadanie nr 3 - Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchłowce - I etap 

- Zadanie nr 4 - Budowa placu zabaw w miejscowości Sokolany - I etap 

- Zadanie nr 5 - Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Igryły - I etap 

- Zadanie nr 6 - Budowa placu zabaw w miejscowości Orłowicze - I etap 

 Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Zaśpicze i zagospodarowanie terenów 

zielonych - I etap. 

 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nomiki - I etap. 

 Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy Sokółka 

poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii. 

 Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie. 

 Budowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce - I etap. 

 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej                       

ul. Gałczyńskiego w Sokółce. 

 Budowa bloku komunalnego. 

 Budowa bloku socjalnego. 

 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku zlokalizowanego przy 

ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce w ramach realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhausa - 

utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego                            

i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna”. 

 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguszach. 

 Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w miejscowości Woroniany. 

 Budowa wodociągu w miejscowości Hałe. 

 Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku w m. Woroniany 

(działka drogowa nr 357/3) na działkę nr 116. 

 Przebudowa drogi gminnej nr 103810B ul. H. Sienkiewicza w Sokółce. 

 

 Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych: 

 Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta Sokółka. 

 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. 

 Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 

gminy Sokółka. 

 Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne  

w Sokółce. 

 Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w Sokółce. 
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 Opracowanie dokumentacji technicznej/projektowej: 

 

Dokumentacje projektowe opracowane w roku 2019: 

 Budowa przepustów na ciekach wodnych w ciągach dróg będących własnością gminy 

Sokółka (Dworzysk, Mićkowa Hać, Geniusze). 

 Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Starej Kamionce. 

 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy strzelnicy. 

 Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta 

Sokółka (realizacja w latach 2019-2020). 

 

Umowy podpisane w roku 2019 z terminem realizacji na kolejne lata: 

 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka 

i Szyszki. 

 Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce. 

 Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce na potrzeby 

żłobka miejskiego. 

 Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B  

i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej 673. 

 Dostawa i montaż wiaty garażowej dla OSP Słojniki. 

 

Cel strategiczny D 

SPRAWNE ZARZĄDZANIE GMINĄ DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI 

USŁUG KOMUNALNYCH 

 

 Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych: 

 Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa 

kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno (budynek zabytkowy). 

 Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w Sokółce (budynek zabytkowy). 

 Realizacja inwestycji gminnych przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej, 

budżetu Państwa i innych środków pomocowych. 

 

 

 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. 
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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, 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,   

 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.  obejmuje zbyt dużą powierzchnię oraz zbyt dużą liczbę 

mieszkańców, co uniemożliwia wpisanie go w całości jako obszar rewitalizacji.   

Wyznaczony w drodze procesu diagnostycznego obszar rewitalizacji  
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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, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. 

 

 

Podobszary 

rewitalizacji 

OBSZAR MIEJSKI 

(Podobszary I, II, III) 

OBSZAR WIEJSKI 

(Podobszar IV) 

Obszary 

oddziaływania 

Sfera społeczna 

 i gospodarcza 

Sfera 

przestrzennofunkcjonalna 

i techniczna oraz 

środowiskowa 

Sfera 

społeczna  

i gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna  

i techniczna 

Cele 

strategiczne 

Aktywizacja 

społeczna 

i zawodowa oraz 

integracja 

mieszkańców 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

Aktywizacja  

i integracja 

mieszkańców 

Poprawa 

funkcjonalności  

i dostępności 

przestrzeni 

publicznej 

Kierunki 

działań  

Aktywizacja 

społeczna za 

pomocą animacji 

czasu wolnego 

Modernizacja infrastruktury 

społecznej, mieszkalnej  

i około drogowej 

Aktywizacja 

społeczna za 

pomocą 

animacji 

czasu 

wolnego 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

poprzez 

dostosowanie do 

ich potrzeb 
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Wzrost 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

Minimalizacja 

występowania 

zjawiska 

wykluczenia 

społecznego 

istniejącej 

infrastruktury 

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 roku 2019r. Gmina Sokółka realizowała projeky, na które otrzymała dofinansowanie 

z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020: 

 

Projekty realizowane w 2019 r.: 

 

 „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: 3 198 000,00 zł 

Wartość dofinansowania z funduszy UE (EFRR): 1 868 613,47 zł 

Wartość dofinansownaia z budżetu Państwa: 266 944,78 zł 

 

 

 



 

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2019        str. 46 
 

 „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania 

sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego  

i infrastrukturą towarzyszącą” - projekt nr 15 na liście A w LPR Gminy Sokółka 

 

 

 
 

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019 

Wartość projektu: 4 77 146,73 zł 

Wartość dofinansowania z funduszy UE (EFRR): 3 083 112,29 zł 

Wartość dofinansownaia z budżetu Państwa: 440 444,61 zł 

 

 

 „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” - projekt nr 14 na liście A 

w LPR Gminy Sokółka 

 

     
 

 

Projekt realizowany w latach 2018-2019 

Wartość projektu: 701 928,16 zł 

Wartość dofinansowania z funduszy UE (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 na liście 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 

Wartość dofinansowania z funduszy UE (EFRR): 1 925 329,19 euro 

Wartość projektu w Sokółce: 907 871,30 euro 

Dofinansowanie przyznane Gminie Sokółka 817 084,17 euro 

 

Podpisane umowy w 2019 r. na realizację projektów z dofinnasowaniem z funduszy Unii 

Europejskiej: 

 

 „Rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce” - projekt nr 16 na liście A w 

LPR Gminy Sokółka 

 

    
Projekt realizowany w latach 2019-2020 

Wartość projektu: 822 820,62 zł 

Wartość dofinansowania z funduszy UE (EFRR): 573 222,51 zł 

Wartość dofinansownaia z budżetu Państwa: 81 888,93 zł 
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 „Rewitalizacja kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowch w Sokółce” - projekt nr 9 na liście A w LPR Gminy Sokółka 

 

    
 

Projekt realizowany w latach 2019-2020 

Wartość projektu: 1 451 686,05 zł 

Wartość dofinansowania z funduszy UE (EFRR): 1 016 180,22 zł 

Wartość dofinansownaia z budżetu Państwa: 145 168,59 zł 

 

Inne projekty realizowane w ramach LPR: 

 

 „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy 

Sokółka” - opisany w rozdziale XII, str. 149.  

 „Klub Integracji Społecznej w Sokółce” - opisany w rozdziale XV, str. 217. 

 Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” w Sokółce - opisany w rozdziale XV, str. 217. 

 „Półkolonie w Mieście” - opisany w rodziale XIV, str. 204.  
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VI. DROGI GMINNE. 

 

      Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy, w tym gminnych dróg, ulic, mostów, placów  oraz organizacji ruchu 

drogowego. 

Sokółka jest ważnym węzłem komunikacyjnym drogowym i kolejowym, leży przy 

międzynarodowej trasie kolejowej i drogowej Warszawa - Grodno, z odejściami na Rygę, Sankt 

Petersburg, Wilno i Moskwę.  

Przez teren gminy przebiegają cztery ciągi dróg o statusie wyższym niż drogi powiatowe  

i gminne o znaczeniu regionalnym: 

droga krajowa nr 19 Rzeszów - Białystok  - Sokółka - Kuźnica - granica państwa, 

przebiegająca przez teren Gminy na długości 20,337 km, zarządzana przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Białymstoku (w tym ulica Białostocka  

i Grodzieńska), 

droga wojewódzka nr 671 Sokolany - Janów - Korycin do miejscowości Sokoły,  zarządzana 

przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przebiegająca przez obszar gminy 

na długości 4,630 km, 

droga wojewódzka nr 673 Sokółka - Dąbrowa Białostocka - Lipsk, zarządzana przez 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, przebiegająca przez obszar gminy na długości 7,530 

km (w tym ulica Mariańska), 

droga wojewódzka nr 674 Sokółka - Krynki, zarządzana przez Podlaski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, przebiegająca przez obszar gminy na długości 9,760 km (w tym ulica 

Kryńska). 

 

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe (na terenie wiejskim): 

 1262B Sokolany - Gliniszcze Wielkie - Gliniszcze Małe - Zwierżany - droga 

powiatowa nr  1261B 

 1265B Kuźnica - Nowodziel - Tołcze - Klimówka - Malawicze Dolne 

 1266B Czuprynowo - Parczowce - Klimówka - Nomiki - Zaśpicze - droga powiatowa 

nr 1265B 

 1267B Zadworzany - Kundzin - Poniatowicze - droga powiatowa nr1265 

 1268B Sokółka - Malawicze Dolne - Wojnowce - Babiki - Szczęsnowicze - 

Knyszewicze - Słoja - Słójka 

 1267B droga wojewódzka 674 - Drahle - Bobrowniki - Suchenicze - Babiki 

 1271B Drahle  - Bohoniki - Malawicze Dolne 

 1291B Kamionka Stara - Wierzchlesie - Łaźnisko - Woronicze - Podsokołda 

 1293B Sokółka - Wojnachy - Kurowszczyzna - Pawełki - Bilwiny - Słojniki - 

Planteczka – Lipina - droga  krajowa nr 19 

 1294B Pawełki - Kamionka Stara 

 1295B Sokółka - Słojniki 

 1296B Podjanowszczyzna - Janowszczyzna - Jelenia Góra - Wysokie Laski - 
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Planteczka 

 1297B droga krajowa nr 19 - Zawistowszczyzna - Igryły - droga krajowa nr 19 

 1298B Sokółka - Kol. Kuryły - Bachmatówka - Kantorówka - Rozedranka Stara - 

Rozedranka Nowa - Podkamionka - Podjanowszczyzna 

 1299B Geniusze - Pawłowszczyzna - droga powiatowa nr 1298B 

 1300B Rozedranka Nowa - Rozedranka Stara 

 1301B droga powiatowa nr 1300B - Stary Szor 

 1302B Rozedranka Stara - Lebiedzin 

 1303B Suchodolina - Sadowo - Nowinka - Romanówka - Holiki - Majewo - 

Trzcianka – Bogusze - Sokółka 

 1304B droga krajowa nr 18 - Kol. Tartak - droga 1298B 

 1305B droga wojewódzka nr 672 - Żuki - Plebanowce - Gilbowszczyzna 

 1306B Studzieńszczyzna - droga powiatowa nr 1303B 

 1309B Białousy - Podłubianka - Rozedranka Stara 

 1359B droga powiatowa nr 1268B - Puciłki - Poniatowicze 

 

Ulice na obszarze miasta Sokółka zaliczane do kategorii powiatowych: 

 Zabrodzie 

 Górna 

 Targowa 

 Jana Pawła II 

 Kresowa 

 Konopnickiej 

 

Na terenie gminy Sokółka długość dróg gminnych wynosi 126 km, z czego drogi zamiejskie 

stanowią 80 km, drogi miejskie (ulice) 46 km. Stanowią one uzupełniająca sieć drogową  

o znaczeniu lokalnym.  

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. do dróg gminnych zalicza się 

drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniająca sieć 

dróg służących miejscowym potrzebom. Zarządcą dróg gminnych jest Burmistrz Sokółki. 

Do zarządcy drogi należy w szczególności: 

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 

- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 

i ochrony dróg, 

- pełnienie funkcji inwestora, 

- utrzymanie nawierzchni dróg, 

- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

- koordynacja robót w pasie drogowym, 

- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, 

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 

- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 

- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego. 
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Stan dróg gminnych Gminy Sokółka na koniec 2019 r. (dane z UM w Sokółce) 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj 

nawierzchni 

Drogi gminne 

(ulice)  

dł. w km 

 

% 

Drogi gminne 

(zamiejskie)  

dł. w km 

 

% 

Razem 

dł. w km 

 

% 

1. Drogi twarde 40,644 89 13,054 16 53,698 43 

2. Drogi gruntowe 4,988 11 66,924 84 71,912 57 

                            Razem: 45,632 100 79,978 100 125,610 100 

 

Publiczne drogi gminne położone na terenie gminy Sokółka (zaliczone do kategorii dróg 

publicznych i posiadające numery dróg nadane na podstawie Uchwały Nr 30/257/03 Zarządu 

Województwa Podlaskiego z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów dla dróg 

gminnych na terenie województwa podlaskiego oraz Uchwały Nr 101/1626/2020 Zarządu 

Województwa Podlaskiego z dnia 04 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania 

numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego): 

 

Publiczne drogi gminne zamiejskie położone na terenie gminy Sokółka: 

 

103711B Wilcza Jama - Stara Rozedranka 

103712B Hałańskie Ogrodniki - Hało - droga powiatowa nr 1302B 

103713B Smolanka - Nowa Rozedranka 

103714B Kantorówka - Nowa Rozedranka 

103715B Planteczka - Stara Moczalnia 

103716B Janowszczyzna - droga gminna  nr 103715B 

103717B Dworzysk - Lipina 

103718B Igryły - droga powiatowa nr 1296B 

103719B Kurowszczyzna - Koi. Zaścianki 

103720B Sokółka (ulica Dolna) - Wojnachy 

103721B     Nowa Kamionka - Szyszki - droga powiatowa nr 1268B 

103722B Bobrowniki - Stara Kamionka 

103723B Bogusze - droga powiatowa nr 1305B 

103724B droga powiatowa nr 1303B - Boguszewski Wygon 

103725B droga powiatowa nr 1303B - Szyndziel 

103726B Żuki - Bogusze 

103727B Sierbowce - droga gminna nr 103723B 

103728B     Sokółka (ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego) - droga  wojewódzka  

                    nr 673 

103729B Gliniszcze Wielkie - Sokółka (ulica Żwirki i Wigury) 

103730B Woroniany - Gliniszcze Wielkie 

103731B Orłowicze - droga powiatowa nr 1268 B 
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103732B Orłowicze - droga powiatowa nr 1267 B 

103733B Puciłki - droga powiatowa nr 1267B 

103850B  Jałówka - przejazd kolejowo-drogowy PKP- granica Gminy Sokółka 

103851B droga powiatowa nr 1300B - Podjałówkę - przejazd kolejowo-drogowy PKP 

103852B  droga powiatowa nr 1299B - przejazd kolejowo-drogowy PKP - Kolonia 

Zamczysk-Pawłowszczyzna 

103853B droga powiatowa  nr 1299B - przejazd kolejowo-drogowy PKP - Kolonia 

Miejskie Nowiny - droga gminna nr 103714B 

103854B droga powiatowa nr 1268B - przejazd kolejowo-drogowy PKP - Buchwałowo kol. 

Orłowicze - do skrzyżowania z drogą gminną nr 103731B i drogą gminną nr 

103732B - droga krajowa nr 19 

103855B  droga krajowa nr 19 w Straży - Ostrówek 

103856B  droga powiatowa nr 1298B - Podkamionka -Moczalnia Stara - droga krajowa  

                   nr 19 

103857B droga krajowa nr 19 - Gieniusze - przejazd kolejowo-drogowy PKP- droga 

powiatowa nr 1304B 

103858B  droga powiatowa nr 1297B - Igryły - droga gminna nr 103718B 

103859B droga krajowa nr 19 w Wierzchłowcach - droga powiatowa nr 1297B 

103860B  droga  wojewódzka nr 673 - Kraśniany - przejazd kolejowo-drogowy PKP -  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

103861B  droga gminna nr 103770B - wzdłuż linii kolejowej do zabudowy kolonijnej wsi 

Gliniszcze Wielkie 

103862B  droga gminna nr 103770B - wzdłuż linii kolejowej do zabudowy kolonijnej wsi 

Gliniszcze Wielkie 

103863B  droga  wojewódzka  nr 673 (stary przebieg)  - przejazd kolejowo-drogowy PKP 

do zabudowy kolonijnej wsi Gliniszcze Wielkie 

103864B  droga powiatowa nr 1262B  - przejazd kolejowo-drogowy PKP do granicy gminy 

Sokółka 

103865B  granica gminy Sokółka - Gliniszcze Małe - granica gminy Sokółka 

103867B  droga  wojewódzka nr 673 - ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 

103872B  Malawicze Dolne - skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 1265B, 1268B, 

1271B - droga powiatowa nr 1359B 

103873B  droga krajowa nr 19 - droga powiatowa nr 1297B do Igrył 

103874B  droga powiatowa nr 1271B w Bohonikach - droga powiatowa nr 1268B 

Publiczne drogi gminne (ulice) położone na terenie miasta Sokółka: 

 

103734B ulica Akacjowa 

103735B ulica Adama Asnyka 

103736B ulica Armii Krajowej 

103737B ulica Kamila Krzysztofa Baczyńskiego 

103738B ulica Norberta Barlickiego 

103739B ulica Stefana Batorego 

103740B ulica Bohaterów Monte Cassino 
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103741B ulica Władysława Broniewskiego 

103742B ulica Cicha 

103743B ulica Ciepła 

103744B ulica Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 

103745B ulica Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" 

103746B ulica Dr Antoniego i Janiny Docha 

103747B ulica Dolna 

103748B ulica Drzewna 

103749B ulica Dywizjonu 303 

103750B ulica Fabryczna 

103751B ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

103752B ulica Gęsia 

103753B ulica Bartosza Głowackiego 

103754B ulica Generała Józefa Hallera 

103755B ulica Jasna 

103756B ulica Jodłowa 

103757B ulica Kasztanowa 

103758B ulica Plac Jana Kilińskiego 

103759B ulica Generała Franciszka Kleeberga 

103760B ulica Klonowa 

103761B ulica Kpt Józefa Kłopotowskiego 

103762B ulica Hugo Kołłątaja 

103763B ulica Mikołaja Kopernika 

103764B ulica Plac Kościuszki 

103765B ulica Janka Krasickiego 

103766B ulica Janusza Korczaka 

103767B ulica Krucza 

103768B ulica Kwiatowa 

103769B ulica Królowej Bony 

103 770B ulica Kolejowa 

103771B ulica Joachima Lelewela 

103772B ulica Letnia 

103773B ulica Leśna 

103774B ulica Kazimierza Lewickiego 

103775B ulica Lotników Lewoniewskich 

103776B ulica Lipowa 

103777B ulica 11-go Listopada 

103778B ulica Łąkowa 

103779B ulica 1-go Maja 

103780B ulica 3-go Maja 

103781B ulica Majowa 

103782B ulica Icchoka Malmeda 

103783B     ulica Adama Mickiewicza 

103784B ulica Stanisława Mikołajczyka 
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103785B ulica Modrzewiowa 

103786B ulica Ignacego Mościckiego 

103787B ulica Nadrzeczna 

103788B ulica Zofii Nałkowskiej 

103789B ulica Cypriana Kamila Norwida 

103790B ulica Nowa 

103791B ulica Ogrodowa 

103792B ulica Elizy Orzeszkowej 

103793B ulica Osiedle Zielone 

103794B ulica Piaskowa 

103795B ulica Piękna 

103796B ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 

103797B ulica Emilii Plater 

103798B ulica Pocztowa 

103799B ulica Polna 

103800B ulica Poprzeczna 

103801B ulica Północna 

103802B ulica Bolesława Prusa 

103803B ulica Przemysłowa 

103804B ulica Ptasia 

103805B ulica Mikołaja Reja 

103806B ulica Władysława Reymonta 

103807B ulica Roski Małe 

103808B ulica Adolfa Sawickiego 

103809B ulica Marii Skłodowskiej Curie 

103810B ulica Henryka Sienkiewicza 

103811B ulica Sienna 

103812B ulica Generała Władysława Sikorskiego 

103813B ulica Słoneczna 

103814B ulica Juliusza Słowackiego 

103815B ulica Stefana Skarżyńskiego 

103816B ulica Sosnowa 

103817B ulica Spokojna 

103818B ulica Sportowa 

103819B ulica Stawowa 

103820B ulica Szkolna 

103821B ulica Szpitalna 

103822B ulica Ks. Piotra Ściegiennego 

103823B ulica Świerkowa 

103824B ulica Torowa 

103825B ulica Romualda Traugutta 

103826B ulica Turystyczna 

103827B ulica Juliana Tuwima 

103828B ulica Warszawska 



 

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2019        str. 55 
 

103829B ulica Wasilkowska 

103830B ulica Wesoła 

103831B ulica Wierzbowa 

103832B ulica Wiosenna 

103833B ulica Wincentego Witosa 

103834B ulica Wiśniowa 

103835B ulica Generała Walerego Wróblewskiego 

103836B ulica Wodna 

103837B ulica Wschodnia 

103838B ulica Wspólna 

103839B ulica Wojska Polskiego 

103840B     ulica Stanisława Wyspiańskiego 

103841B ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

103842B ulica Ludwika Zamenhofa 

103843B ulica Zdrojowa 

103844B ulica Króla Zygmunta Starego 

103845B ulica Stefana Żeromskiego 

103846B ulica Żytnia 

103847B ulica Żwirki i Wigury 

103848B ulica Jana Matejki 

103866B  ulica Krzysztofa Putry 

103868B  ulica Jana Tarasiewicza 

103869B  ulica Marka Grechuty 

103870B  ulica Czesława Niemena 

103871B  ulica Agnieszki Osieckiej 

 

Pozostałe ciągi drogowe to drogi wewnętrzne stanowiące dojazdy do pól, lasów i innych 

nieruchomości, drogi te zarządzane  są przez Gminę Sokółka.  

Stan dróg wszystkich kategorii nie jest najlepszy, wymagane są intensywne prace przy ich 

przebudowie i modernizacji w celu doprowadzenia do odpowiednich standardów 

jakościowych. Zadania te powinni planować i realizować właściwi zarządcy poszczególnych 

kategorii dróg. 

Do najważniejszych kierunków strategicznych lub elementów diagnozy strategicznej można 

zaliczyć następujące wnioski: 

- skoncentrowanie wysiłków na modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego udziału  

w emisji związków węgla oraz zmniejszenia zagęszczenia ruchu, 

- poprawy dostępności transportowej do terenów przemysłowych oraz terenów inwestycyjnych, 

- uwzględnienie transportu i poprawy dostępności transportowej na obszarach wiejskich jako 

czynnik w zakresie równoważenia potencjału rozwojowego. 
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W ramach bieżącego utrzymania dróg, chodników, przystanków komunikacji 

miejskiej, terenów zielonych i kanalizacji deszczowej w 2019 roku zostało 

przeprowadzone: 

1. 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.K.7234.51.2019.KB z dnia 29.07.2019 r. za kwotę 1.620zł.  

2. 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 18/2019/GR, roboty były wykonywane do kwoty 149.445zł,  

w ramach których dwukrotnie profilowane było ponad 130 km dróg żwirowych 

będących własnością Gminy Sokółka. 

3. Mechaniczne zamiatanie ulic na podstawie umowy nr 73/2019/GR za kwotę 28.080zł 

oraz 220/2019/GR, za kwotę 71.280zł. 

4. Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie gminy Sokółka 

na podstawie umów RB/6/A/2019 za kwotę 191.593,41zł, RB/6/B/2019 za kwotę 

110.539,49zł, RB/6/C/2019 za kwotę 105.541zł oraz zleceń GR.K.7234.79.2019.KB za 

kwotę 20.000zł, GR.K.7234.77.2019.KB za kwotę 22.957,95zł, 

GR.K.7234.72.2019.KB za kwotę 15.000zł, GR.K.7234.50.2019.KB za kwotę 9.800zł. 

W wyniku czego zostały wyremontowane drogi gruntowe oraz żwirowe  

w miejscowościach: Tartak Kuryły, Miejskie Nowiny, Stara Rozedranka, Stara 

Moczalnia, Wierzchjedlina, Hałe, Lebiedzin, Rozedranka Nowa, Jałówka, Kantorówka, 

Straż, Ostrówek, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Dworzysk, Gliniszcze Małe, Szyndziel 

Gilbowszczyzna, Gliniszcze Wielkie, Kraśniany, Sokolany, Plebanowce, Żuki-

Bogusze, Bogusze, Nowa Kamionka, Poniatowicze, Kundzin, Walenkowo, Bohoniki, 

Szyszki, Wojnachy, Puciłki, Zadworzany, Zaśpicze, Bilwinki, Wysokie Laski, 

Kurowszczyzna, Stara Kamionka, Pawełki, Stodolne, Janowszczyzna, Jelenia Góra, 

ulice na terenie miasta Sokółka: Sienkiewicza, Norwida, Żwirki i Wigury, Dywizjonu 

303, Reymonta, Lniana, Pogodna, Tęczowa, Żytnia. 

5. Utwardzenie drogi wewnętrznej prowadzącej do schroniska dla zwierząt na podstawie 

zlecenia znak GR.K.7234.81.2019.KB za kwotę 13.530zł 

6. Bieżące utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej na podstawie 

umowy 287/2018/GR za kwotę 38.880zł. 

7. Bieżące utrzymania czystości na chodnikach na podstawie umowy 432/2019/GR za 

kwotę 86.832zł. 

8. Zimowe oczyszczania (utrzymania) dróg na terenie miasta (ulic) i gminy Sokółka na 

podstawie umowy 288/2018/GR za kwotę 189.000zł. 

9. Remontów cząstkowych wybojów i uszkodzeń nawierzchni mieszanką mineralno-

bitumiczną na zimno dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka na podstawie 

umowy  7/2019/GR do kwoty 59.802zł. 

10. Montaż i naprawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym na terenie miasta i gminy Sokółka na podstawie umowy 19/2019/GR do 

kwoty 58.996,21zł.  
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11. Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego farbą drogową ulic i placów 

gminnych na terenie miasta Sokółka na podstawie umowy 230/2019/GR za kwotę 

98.560,69zł. 

 

W ramach rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sokółka w 2019 roku 

zostały wykonane następujące zadania:  

1. „Uzupełnienie brakujących punktów świetlnych w istniejących liniach oświetlenia 

ulicznego w miejscowościach Słojniki i Szyszki” na podstawie zlecenia znak 

GR.K.7011.03.2019.KB, za kwotę 12 600 zł, z czego 4 500 zł pochodziło z funduszu 

sołeckiego wsi Szyszki, 4 000 zł z funduszu sołeckiego wsi Słojniki. 

2. „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka” w ramach której 

zostały uzupełnione punkty świetlne w miejscowościach: Smolanka, Nomiki, Zaśpicze, 

Stara Kamionka, Rozedranka Stara, Igryły, Sokółka przy ulicach Żwirki i Wigury, 

Białostockiej, Osieckiej na podstawie zlecenia znak: GR.K.7011.06.2019.KB, za 

kwotę 27 847 ,20 zł. 

3. „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Miejskie Nowiny, 

Geniusze, Kantorówka” na podstawie zlecenia znak GR.K.7011.04.2019.KB, za kwotę 

23 000 zł z czego 7 349 zł pochodziło z funduszu sołeckiego wsi Miejskie Nowiny, 

12 000 z funduszu sołeckiego wsi Geniusze, 2 200 z funduszu sołeckiego wsi 

Kantorówka. 

4. „Zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Sokółce” w ramach 

której zostało doświetlone 13 przejść dla pieszych na ulicach: Białostockiej, Adama 

Mickiewicza, gen. Walerego Wróblewskiego, Mariańskiej, Kryńskiej, marsz. Józefa 

Piłsudskiego na podstawie umowy nr RB/12/2019, za kwotę 209 100 zł. 

5. „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tatarszczyzna 

i Lebiedzin” na podstawie zlecenia znak GR.K.7011.01.2019, za kwotę 25 700 zł  

z czego 10 700 zł pochodziło z funduszu sołeckiego wsi Lebiedzin. 
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VII. 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 

2019  r. 

L.p. 

 

Stan mienia komunalnego Ilość  

[ha] 

1. Działki budowlane mieszkaniowe 18,6963 

2. Działki przemysłowo-usługowe 45,6965 

3. Drogi i zieleńce 676,5922 

4. Wody 28,1624 

5. Lasy 3,7235 

6. Rezerwa terenu 98,7917 

7. Mienie Gminne 78,9964 

8. Ogrody działkowe 29,1900 

9. Szkoły 13,4477 

 Łącznie 993,2967 

 

L.p. 

 

Sposób zagospodarowania mienia  Ilość  

[ha] 

1. Grunty komunalne  

   a) - pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy 807,8456 

   b) - pozostające w zarządzie jednostek komunalnych 53,2769 

   c) - dzierżawione, oddane w najem 57,2115 

   d) - będące w użytkowaniu wieczystym 64,6476 

   e) - użyczone 10,3151 

 Łącznie 993,2967 

W stosunku do roku 2018 powierzchnia gruntów Gminy Sokółka uległa zwiększeniu 

o 1,8890 ha. 
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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 2020 r. poz. 65 tj. 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 

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 2019 odbywało się poprzez: 

 kupno; 

 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. 

 Do gminnego zasobu nabywane były przede wszystkim nieruchomości służące 

realizacji zadań własnych Gminy Sokółka.  

 

Zbywanie nieruchomości. 

 

 zbycie nieruchomości w formie przetargów; 

 sprzedaż w drodze bezprzetargowej (w ramach składanych wniosków, po spełnieniu 

warunków przewidzianych prawem). 

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).  
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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 oddanie w trwały zarząd 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

 Wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości. 

 

W roku 2019 na zakup nieruchomości wydatkowano kwotę 702.210,52 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; 

 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych; 

 odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych; 

 koszty postępowań dotyczących gminnego zasobu nieruchomości. 

Wydatki te planowane były w ramach budżetu z uwzględnieniem potrzeb 

inwestycyjnych Gminy Sokółka. 

 

Dochody związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości. 

 

W roku 2019 dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 

przedstawiały się następująco: 

 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu  

trwałego zarządu – 265 865,93 zł 

 dochody w tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 740 991,04 zł 

 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności – 377 338,27 zł 

 wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego – 603 238 zł 

 

 

 

 

 

 



 

Raport o stanie Gminy Sokółka za rok 2019        str. 61 
 

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.  

 

Informacja o stanie gruntów przekazanych w dzierżawę i najem stanowiących mienie 

Gminy Sokółka na dzień 31 grudnia 2019r. 

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 57,2115 ha  

i przyniosły roczny dochód netto w wysokości 1 740 991,04 zł.       

Informacja o stanie budynków przekazanych w użytkowanie w formie użyczenia bądź 

nieużytkowanych stanowiących mienie Gminy Sokółka na dzień 31 grudnia 2019 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 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 

157), obowiązuje od 01.09.2005r.; powierzchnia użytkowa budynku – 101,06 

m2; 

 umowa użyczenia dla Sołectwa wsi Malawicze Dolne, budynek we wsi 

Malawicze Dolne (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; 
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 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. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 listopada 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce w trakcie 

przygotowania jest przekazanie w 2020 r. w trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 

nieruchomości, na których zlokalizowane są kluby wiejskie.  

 

Zasób mieszkaniowy Gminy Sokółka. 

 

 Zasób mieszkaniowy Gminy Sokółka na dzień 31.12.2019 r. składa się 383 lokali 

komunalnych znajdujących się w 78 budynkach wielomieszkaniowych i obiekcie 

kontenerowym, którymi zarządza i administruje Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sokółce. W 2019 roku zostały oddane do użytku 2 nowo wybudowane bloki 

mieszkalne o łącznej ilości mieszkań 47, pierwsze umowy najmu lokali zostały podpisane we 

wrześniu 2019 r. 

 Gmina Sokółka sukcesywnie będzie podejmowała działania zmierzające do pozyskania 
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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 2019 r. przedstawiają poniższe tabele: 

 

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Sokółka 

Lp. Lata budowy/rodzaj lokalu 
Ilość 

budynków 

Powierzchnia 

użytkowa  

[ m2] 

Ilość 

mieszkań 

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 

Lokale wykupione, w tym wspólnoty 

mieszkaniowe 
4 511,43 14 

- współwłasność Gminy 4 191,56 6 

- lokale wykupione 4 319,87 8 

2 Wybudowane w latach 1900-1939, 

 w tym: 

34 5091,85 122 

- lokale mieszkalne, komunalne 34 3254,48 75 

- lokale socjalne 11 911,35 25 

- lokale wykupione 10 926,02 22 

Lokale wykupione, w tym wspólnoty 

mieszkaniowe 
9 1690,58 42 

- współwłasność Gminy 9 764,56 20 

- lokale wykupione 10 926,02 22 

3 Wybudowane w latach 1950-1959, 

w tym: 

8 2507,68 62 

- lokale mieszkalne, komunalne 8 964,00 25 

- lokale socjalne 2 178,80 4 

- lokale wykupione 5 1364,88 33 

Lokale wykupione, w tym wspólnoty 

mieszkaniowe 
5 1890,74 47 

- współwłasność Gminy 5 525,86 14 

- lokale wykupione 5 1364,88 33 

4 Wybudowane w latach 1960-1969, 

w tym: 

9 9309,08 218 

- lokale mieszkalne, komunalne 9 2620,88 64 

- lokale socjalne 0 0 0 

- lokale wykupione 7 6688,20 154 

Lokale wykupione, w tym wspólnoty 7 8971,88 211 
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mieszkaniowe 

- współwłasność Gminy 7 2282,68 57 

- lokale wykupione 7 6688,20 154 

5 Wybudowane w latach 1970-1979, 

w tym: 

13 5054,81 122 

- lokale mieszkalne, komunalne 13 2581,38 61 

- lokale socjalne 0 0 0 

- lokale wykupione 3 2473,43 61 

Lokale wykupione, w tym wspólnoty 

mieszkaniowe 
3 3160,30 78 

- współwłasność Gminy 3 686,87 17 

- lokale wykupione 3 2473,43 61 

6 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 

Lokale wykupione, w tym wspólnoty 

mieszkaniowe 
0 0 0 

- współwłasność Gminy 0 0 0 

- lokale wykupione 0 0 0 

7 Wybudowane w latach 2000-2019 

w tym: 

5 3018,76 87 

- lokale mieszkalne, komunalne 4 2883,36 78 

- lokale socjalne 1 135,40 9 

- lokale wykupione 0 0 0 

Lokale wykupione, w tym wspólnoty 

mieszkaniowe 

0 0 0 

- współwłasność Gminy 0 0 0 

- lokale wykupione 0 0 0 

 RAZEM 79 26942,27 661 

- lokale mieszkalne, komunalne 79 13886,08 343 

- lokale socjalne 15 1283,79 40 

- lokale wykupione 28 11772,40 278 

Lokale wykupione, w tym 

wspólnoty mieszkaniowe 

28 16223,93 392 

- współwłasność Gminy 27  4451,53 114 

- lokale wykupione 28 11772,40 278 

  

 

Teren części miasta Sokółka, objęty jest ochroną konserwatorską na mocy decyzji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 20 grudnia 1982 r. 

W zarządzie ZGKiM w Sokółce administruje 36 budynkami położonymi w strefie 

konserwatorskiej, co przedłuża okres realizacji inwestycji, gdyż prace remontowe muszą być 
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każdorazowo uzgadniane z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Poniższa tabelka przedstawia procentowy udział budynków będących w zasobie 

mieszkaniowym Gminy Sokółka w rozbiciu na okresy budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p Rok budowy 
Ilość 

budynków 

Udział procentowy w 

stosunku do całego 

zasobu 

mieszkaniowego 

Powierzchnia 

[m2] 

1. Przed 1900 r. 8 10,13   953,73 

2. 1900-1939 34 43,04 4.165,83 

3. 1950-1959 8 10,13 1.142,80 

4. 1960-1969 9 11,39 2.620,88 

5. 1970-1979 13 16,45  2.581,38 

6. 1980-1989 2 2,53     686,49 

7. 2000-2019 5 6,33 3.018,76 

RAZEM 79 100 15.169,87 
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Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy - stan 

na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 2019 r. 

1 Liczba budynków ogółem, 

 w tym: 

- stanowiących własność Gminy  

- stanowiących współwłasność Gminy (w których występują wspólnoty 

mieszkaniowe) 

79 

 

46 

 

33 

2 Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych ogółem, 

 w tym: 

- stanowiących własność Gminy 

- stanowiących własność osób fizycznych 

661 

 

383 

278 

3 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogółem (w m2), 

 w tym: 

- stanowiących własność Gminy 

- stanowiących własność osób fizycznych 

26.942,27 

 

15.169,87 

11.772,40 

4 Liczba budynków mieszkalnych  z administracją,  

sprawowaną przez: 

- jednostkę Gminy 

- inne jednostki, w tym osoby fizyczne 

79 

 

73 

 6 

5 Liczba lokali socjalnych 40 

6 Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych (w m2) 1.283,79 

7 
Liczba wspólnot mieszkaniowych powstałych w budynkach 

komunalnych 

28 

 

 

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sokółka lub 

współwłasność Gminy. 

 

Lp. Adres 
Liczba lokali komunalnych w 

budynku 

Pow. użytkowa lokali 

gminnych [m2] 

1 ul. Białostocka 19 2 mieszkania 72,00 

2 ul. Białostocka 32 5 mieszkań, w tym 1 socjalny 225,02 

3 ul. Białostocka 41 4 mieszkania, w tym 1 socjalny 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 socjalny 81,59 

7 ul. Białostocka 86 5 mieszkań, w tym 2 socjalne 191,05 

8 ul. Białostocka 91 6 mieszkań 296,20 

9 ul. Białostocka 134 2 mieszkania, w tym 1 socjalny 75,00 

10 ul. Barlickiego 1 4 mieszkania, w tym 1 socjalny 140,33 

11 ul. Barlickiego 4 4 mieszkania 131,39 
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Lp. Adres 
Liczba lokali komunalnych w 

budynku 

Pow. użytkowa lokali 

gminnych [m2] 

12 ul. Broniewskiego 5 15 mieszkań 606,29 

13 ul.Dąbrowskiego 11 4 mieszkania, w tym 1 socjalny 251,73 

14 ul. Grodzieńska 31 2 mieszkania 77,80 

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 181,30 

20 ul. Majowa 2 10 mieszkań 412,66 

21 ul. Majowa 4 
26 mieszkań, w tym 1 

pomieszczenie tymczasowe 
1.099,49 

22 ul. 1 Maja 5 6 mieszkań socjalnych 200,16 

23 ul. 1 Maja 19 4 mieszkania, w tym 1 socjalny 133,30 

24 ul. 1 Maja 25 2 mieszkania 61,60 

25 ul. 1 Maja 27 4 mieszkania socjalne 167,00 

26 ul. 1 Maja 48 2 mieszkania 62,00 

27 ul. 3 Maja 13 4 mieszkania 212,71 

28 ul. 3 Maja 13 C 3 mieszkania 148,90 

29 ul. Nowa 7 a 2 mieszkania 112,60 

30 ul. Nowa 7b 2 mieszkania 80,20 

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 

35 ul. Warszawska 17 1 mieszkanie 68,76 

36 ul. Roski Małe 16 
3 mieszkania, w tym 1 socjalny 

(do rozbiórki) 
130,55 

37 ul. Roski Małe 18 
2 mieszkanie,w tym 1 socjalny i 1 

pomieszczenie tymcz. 
60,56 

38 ul. Górna 4 2 mieszkania 79,67 

39 Stara Rozedranka 4 3 mieszkania 136,71 

40 Osiedle Zielone 3b 6 mieszkań 231,98 

41 Plac Kościuszki 9 1 pomieszczenie tymczasowe 42,00 

42 ul. Białostocka 3/5 1 mieszkanie 31,10 

43 ul. Białostocka 20 2 mieszkania 63,50 

44 ul. Białostocka 25 3 mieszkania 97,51 

45 ul. Białostocka 29 2 mieszkania 66,06 

46 ul. Białostocka 33 1 mieszkanie 43,00 

47 ul. Białostocka 8/10 1 mieszkanie 61,00 

48 ul. Grodzieńska 70 2 mieszkania 86,00 

49 ul. Kryńska 18 3 mieszkania 103,68 
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Lp. Adres 
Liczba lokali komunalnych w 

budynku 

Pow. użytkowa lokali 

gminnych [m2] 

50 ul. Krótka 1 2 mieszkania 72,69 

51 ul. Lelewela 51 3 mieszkania 133,71 

52 ul. 1 Maja 15 3 mieszkania 129,50 

53 ul. 1 Maja 21 2 mieszkania 89,00 

54 ul. Miejska 6 1 mieszkanie socjalne 19,00 

55 Osiedle Zielone 4 10 mieszkań 501,43 

56 Osiedle Zielone 5 10 mieszkań 360,74 

57 Osiedle Zielone 6 5 mieszkań 210,51 

58 Osiedle Zielone 7 4 mieszkania 150,36 

59 Osiedle Zielone 8 6 mieszkań 215,00 

60 Osiedle Zielone 9 19 mieszkań 740,96 

61 Osiedle Zielone 10 12 mieszkań 477,37 

62 Osiedle Centrum 8 4 mieszkania 148,50 

63 Os. Buchwałowo 15 5 mieszkań 175,65 

64 Os. Buchwałowo 19 2 mieszkania 78,90 

65 Os. Buchwałowo 21 1 mieszkanie 47,00 

66 Plac Kościuszki 21 1 mieszkanie 35,10 

67 ul. Sienna 4 7 mieszkań 241,26 

68 ul. Warszawska 22 2 mieszkania 73,00 

69 ul. Kolejowa 8 11 mieszkań 519,40 

70 Kraśniany 37A 3 mieszkania 131,64 

71 ul. Majowa 6 20 mieszkań 662,70 

72 ul. Majowa 8 27 mieszkań 914,99 

73 ul. Zimowa 6 8 lokali socjalnych 109,60 

74 

wspólnoty obce: 

- ul.1 Maja 17 

- Os. Centrum 5 

- Os. Centrum 6 

- Os. Centrum 7 

- Os. Centrum 11 

- Os. Centrum 9 

23 mieszkań, w tym : 

-1 mieszkanie 

-2 mieszkania 

-1 mieszkanie 

-5 mieszkań 

-2 mieszkania 

-12 mieszkań 

930,20 : 

42,00 

83,22 

45,53 

210,00 

 82,45 

467,00 

RAZEM 383 mieszkań,w tym : 

 8 pomieszczeń tymczasowych  

i 32 mieszkań socjalnych 

15.169,87 

1.283,79 
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Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym zrealizowane w 2019 r. zadania  

w odniesieniu do realizacji zadań i projektów realizowanych przez Gminę Sokółka. 

 

l.p. 
Zadanie, 

lokalizacja 

Planowane 

rezultaty/ efekty 

Planowa

ny termin 

realizacji 

Sposób finansowania Realizacja zadania 

Gospodarka mieszkaniowa 

1. Budowa 

budynku 

mieszkalnego 

Zaspokojenie 

oczekiwań 

mieszkańców 

2018-

2019 

budżet Gminy-65%, 

BGK-35% (dotacja) 

2019 r. 

-zakończenie budowy 

wielorodzinnego 

budynku 

-27 mieszkań przy  

ul. Majowej 

2. Budowa 

budynku 

socjalnego 

Zaspokojenie 

oczekiwań 

mieszkańców 

2018-

2019 

budżet Gminy-65%, 

BGK-35% (dotacja) 

2019 r. 

-zakończenie budowy 

wielorodzinnego 

budynku 

-20 mieszkań przy  

ul. Majowej 

3. Budowa obiektu 

kontenerowego 

W związku  

z budową wiaduktu 

nad torami przy  

ul. Kryńskiej wraz 

z rozbudową drogi 

wojewódzkiej nr 

674  

w Sokółce 

2017-

2019 

budżet Gminy 8 kontenerów 

mieszkalnych 

4. Realizacja 

remontów  

i modernizacje 

budynków 

będących 

własnością 

Wspólnot 

Mieszkanio-

wych – 

administrowa-

nych przez 

ZGKiM  

w Sokółce 

Poprawa 

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 

2016-

2019 

Koszt wspólnot 

mieszkaniowych 

Zadania sukcesywnie 

realizowane 
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c.o. 

5. Realizacja 

remontów  

i modernizacje 

budynków 

komunalnych – 

zarządzanych 

przez ZGKiM 

w Sokółce 

Poprawa 

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. 

2016-

2019 

Dotacje  

z budżetu Gminy, 

budżet ZGKiM 

Zadania sukcesywnie 

realizowane 
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VIII. GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 

 

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane przez Urząd Miejski w Sokółce: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

2019 Burmistrz Sokółki wydał 96 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego, w tym 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zdecydowana większość decyzji dotyczyła budowy oraz rozbudowy budynków mieszkalnych, 

na wniosek osób fizycznych. Odmówiono ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego w 2 postępowaniach.  Złożono odwołania od 4 decyzji o Burmistrza Sokółki -  

3 decyzję zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru, jedna sprawa została przekazana do 

ponownego rozpatrzenia. 
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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 

wodociągów, linii energetycznej oświetlenia ulicznego, zabudowy usługowej z zakresu 

obsługi ruchu turystycznego. 

 

Zestawienie decyzji o warunkach zabudowy w 2019r. 

 

Zestawianie decyzji o warunkach zabudowy w 2019r. 

Wyszczególnienie 

2019r. 

szt. 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 
15 

Zabudowa mieszkaniowa usługowa 4 

Zabudowa inna w tym zagrodowa, 

gospodarcza  i infrastrukturalna) 
63 

razem 82 

 

Zestawianie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów ze studium oraz MPZP w 2019r. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawianie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów 

ze studium oraz MPZP w 2019r. 

Wyszczególnienie 

2019r. 

szt. 

Zaświadczenia, w tym wypisy i wyrysy 412 

informacje, zawiadomienia, opinie, 

zaświadczenia o zgodności sposobu 

użytkowania (budynku) z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

40 

razem 

452 
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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 2020r., poz. 293) 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 2019r. Burmistrz Sokółki przeprowadził 1 postępowanie   

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

Ustalono łączną kwotę opłaty planistycznej w wysokości: 6676 zł.  

 

Zadania związane z opracowaniem planów miejscowych i studium. 

 

W 2019 r. prowadzono procedury planistyczne dotyczące: 

 opracowania nowego dokumentu studium dla całej gminy Sokółka 

 nie przystąpiono w 2019r. do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z powodu toczącej się procedury sporządzenia dokumentu Studium 

Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Sokółka.  

 

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 15.12.1999 roku. 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 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 2020r. poz. 293). 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 
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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 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. W dniu 12 grudnia 2019r. projekt dokumentu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Sokółka został 

przekazany do opiniowania i uzgodnienia do organów i instytucji wymienionych w ustawie  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawach szczególnych. Obecnie 

dokument jest w fazie nanoszenia uwag zgłoszonych przez organy uzgadniające i opiniujące. 
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Przewiduje się możliwość uchwalenia dokumentu na początku 2 półrocza 2020r.  

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

 Według stanu na dzień 31.12.2019 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 planów i zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Lp. Nazwa planu 

Powierzchnia 

[ha] 

skala rys. 

Nr uchwały  

i data 

uchwalenia 

1. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sokółka 

153,54 

1:10000 

XIV/42/99 

30.03.1999 r. 

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//246/

01 

27.09.2001 r. 
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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/272/0

5 

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/273/0

5 

29.08.2005 r. 

9. 

Miejscowy  plan zagospodarowania 

przestrzennego części terenów wsi Karcze, 

Kraśniany i miasta Sokółka 

65 

1:2000 

XXXIX/297/0

5 

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. 

13. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sokółka w granicach 

administracyjnych i części obszaru gminy 

Sokółka 

20,77 

1:1000 

 

XLII/325/09 

12.10.2009 r. 

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 

5,18 

1:2000 

 

XXVI/180/12 

29.03.2012 r. 

 

17. 

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. 
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18. 

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. 

 

19. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sokółka w granicach 

administracyjnych i części obszaru gminy 

Sokółka 

5,184 

1:1000 

XXVIII/222/1

2 

16.06.2012 r. 

 

20. 

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. 

 

21. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części terenów wsi Szyndziel  

Gilbowszczyzna 

2,7 

1:1000 

XLVI/341/13 

29.08.2013 r. 

 

22. 

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. 

 

23. 

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. 

 

24. 

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. 

 

25. 

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. 

26. 

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. 
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27. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego złoża kruszywa naturalnego 

JANOWSZCZYZNA III, gmina Sokółka. 

12,12 

1:2000 

LVIII/342/17 

31.07.2017 r. 

 

28. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części  złoża kruszywa 

naturalnego JANOWSZCZYZNA  X, gmina 

Sokółka. 

2,63 

1:2000 

LVIII/343/17 

31.07.2017 r. 

 

29. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego złoża kruszywa naturalnego 

BOHONIKI, gmina Sokółka. 

15,35 

1:2000 

LVIII/344/17 

31.07.2017 r. 

 

30. 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części złoża kruszywa 

naturalnego DRAHLE VI, gmina Sokółka. 

5,96 

1:2000 

LVIII/345/17 

31.07.2017 r. 

 

31. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego złoża kruszywa naturalnego 

DRAHLE X, gmina Sokółka. 

5,6 

1:2000 

LVIII/346/17 

31.07.2017 r. 

 

32. 

Miejscowy  plan zagospodarowania 

przestrzennego części terenu Miasta Sokółka 

przy ulicy Grodzieńskiej. 

33,53 

1:2000 

LXIII/361/17 

31.10.2017 r. 

 

33. 

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  
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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) 

 

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  
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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. 

 

Nazwa planu/zmiany planu 

 

Powierzchnia 

[ha] 

 

Nr uchwały 

i data 

uchwalenia 

1. Zmiana  miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sokółka 

8,63 

 

XIV/122/99 

15.12.1999 r. 

2. Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sokółka cz. wsi Drahle i Bohoniki 

119,55 

 

XIV/123/99 

15.12.1999 r. 

3. Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sokółka 

27,45 

 

XIV/124/99 

15.12.1999 r. 

4. Miejscowy  plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sokółka obejmujący 

część gruntów  wsi Podkamionka 

11,61 

 

XLI/246/2001 

27.09.2001 r. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części obszarów wsi 

Bohoniki, Orłowicze, Szyszki, Drahle 

119,61 

 

XLIX/313/02 

26.09.2002 r. 

6. Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części gminy Sokółka (teren 

zakładu obróbki drewna we wsi 

Wroczyńszczyzna) 

1,88 

 

XXXVI/272/05 

29.08.2005 r. 
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7. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części gminy Sokółka (teren 

zabudowy usługowo-rzemieślniczej  

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej  

we wsi Bogusze) 

0,87 

 

XXXVI/273/05 

29.08.2005 r. 

8. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części terenów wsi Karcze, 

Kraśniany i miasta Sokółka 

65,00 

 

XXXIX/297/05 

29.11.2005 r. 

9. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Nowa Rozedranka 

w gminie Sokółka 

1,35 

 

X/68/07 

29.05.2007 r. 

10. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Kantorówka 

w gminie Sokółka 

1,72 

 

XVI/122/07 

30.10.2007 r. 

11. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sokółka w granicach administracyjnych  

i części obszaru gminy 

20,77 

 

XLII/325/09 

12.10.2009 r. 

12. Miejscowy  plan zagospodarowania 

przestrzennego żwirowni Zadworzany VI  

w gminie Sokółka 

1,94 

 

XXI/139/11 

8.12.2011 r. 

13. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Drahle  

w gminie Sokółka 

14,33 

 

XXI/140/11 

8.12.2011 r. 

14. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Bobrowniki, 

Drahle i Stara Kamionka  

w gminie Sokółka 

47,87 

 

XXVI/181/12 

29.03.2012 r. 

15. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części wsi  Drahle, Nowa 

Kamionka i Stara Kamionka  

w gminie Sokółka 

176,58 

 

XXVI/182/12 

29.03.2012 r. 

16. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części terenów wsi Szyndziel 

Gilbowszczyzna 

2,70 

 

XLVI/341/13 

29.08.2013 r. 

 

17. 

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. 

9,70 

 

XLVI/339/13 

29.08.2013 r. 
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18. 

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 

19,70 

 

XLVI/342/13 

29.08.2013 r. 

 

19. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sokółka w granicach administracyjnych  

i części obszaru gminy Sokółka 

9,00 

 

XLVI/340/13 

29.08.2013 r. 

 

20. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sokółka w granicach administracyjnych  

i części obszaru gminy Sokółka 

8,58 

 

LV/406/14 

26.03.2014 r. 

 

21. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego złoża kruszywa naturalnego 

JANOWSZCZYZNA III, gmina Sokółka 

12,12 

 

LVIII/342/2017 

31.07.2017 r. 

 

22. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części  złoża kruszywa 

naturalnego Janowszczyzna X, gmina 

Sokółka 

2,63 

 

LVIII/343/2017 

31.07.2017 r. 

 

23. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego złoża kruszywa naturalnego 

BOHONIKI, gmina Sokółka 

15,35 

 

LVIII/344/2017 

31.07.2017 r. 

 

24. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części złoża kruszywa 

naturalnego DRAHLE VI, gmina Sokółka 

5,96 

 

LVIII/345/2017 

31.07.2017 r. 

 

25. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego złoża kruszywa naturalnego 

DRAHLE X, gmina Sokółka 

5,60 

 

LVIII/346/2017 

31.07.2017 r. 

 

26. 

Miejscowy  plan zagospodarowania 

przestrzennego części terenu Miasta Sokółka 

przy ulicy Grodzieńskiej 

33,53 

 

LXIII/361/2017 

31.10.2017 r. 
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27. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sokółka w granicach administracyjnych  

i części obszaru gminy Sokółka 

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 2020r. poz. 293) 

 

 

Lp. 

 

Nazwa planu 

 

Powierzchnia 

[ha] 

 

Nr uchwały 

i data 

uchwalenia 

1. Zmiany  miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sokółka 

153,54 

 

XIV/42/99 

30.03.1999 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sokółka w granicach 

administracyjnych i części obszaru gminy 

Sokółka 

2100 

 

XLII/319/06 

31.03.2006 r. 

3. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Sokółka w granicach 

administracyjnych i części obszaru gminy 

Sokółka 

5,18 

 

XXVI/180/12 

29.03.2012 r. 

 

4. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sokółka w granicach administracyjnych  

i części obszaru gminy Sokółka 

5,18 

 

XXVIII/222/12 

16.06.2012 r. 

 

5. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sokółka w granicach administracyjnych  

i części obszaru gminy Sokółka 

2,26 

 

XLV/329/13 

20.06.2013 r. 

6. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sokółka w granicach administracyjnych  

i części obszaru gminy Sokółka 

 

0,60 

LXII/455/14 

6.11.2014 r. 
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Park kulturowy Bohoniki.  

 W wyniku przeprowadzonej procedury Rada Miejska w Sokółce w dniu 28 maja 

2019r. podjęła uchwałę nr VIII/65/2019 zgodnie z którą utworzyła "Park Kulturowy 

Bohoniki" z Bohonikach.  Ochroną objęto teren wsi Bohoniki wraz ze strefą widokową wokół 

cmentarza - mizaru oraz zabytki architektury i budownictwa: meczet i mizar. Uchwała ma za 

zdanie chronić krajobraz kulturowy wraz z zabytkami i ich otoczeniem.   

 Park obejmuje obszar o powierzchni około 57 ha, położony na gruntach wsi Bohoniki. 

Dla tego obszaru istnieje obowiązek sporządzenia planu wynikający  z art. 16 ust. 6 ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 

282) .  
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IX.   INWESTYCJE. 

 

W 2019 roku na terenie miasta i gminy  Sokóła realizowane  były liczne  zadania  inwestycje  

oraz prowadzone prace modernizacyjno-remontowe wynikające z budżetu gminy Sokółka na  

2019 rok i wieloletniej progmozy finansowej (WPF). 

 

Budowa wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi nr 6 i 57 w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce wraz z niezbędną infrastrukturą 

drogową. 

 

   
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

Na tę inwestycję Sokółka czekała ponad 60 lat. Prace nad projektem i lobbing w sprawie 

budowy wiaduktu na ulicy Kryńskiej trwały przez poprzednie 4 lata. Dzięki osobistemu 

zaangażowaniu Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej (szukaniu możliwości pozyskania 

pieniędzy na budowę, lobbing wśród radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego i Zarządu 

Województwa Podlaskiego, ciągłe wizyty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego i Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w celu uzgodnienia projektu oraz 

prośby o jak niezwłoczne rozpoczęcie postępowań przetargowych, aby wiadukt był jak 

najszybciej budowany) obecnie (tj. 31 maja 2020) budowa wiaduktu jest w fazie końcowej. 

23 maja 2019 roku Burmistrz Ewa Kulikowska, jako gospodarz gminy Sokółka i główny 

inicjator inwestycji, uczestniczyła w symbolicznym rozpoczęciu budowy wiaduktu przy  

ul. Kryńskiej  w Sokółce. Prace budowlane prowadzone są w latach 2019-2021. 
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Inwestorzy i wartość inwestycji: 

 Wartość inwestycji – 62 678 122,22 zł 

 Samorząd Województwa Podlaskiego – 44 753 164,22 zł 

 Gmina Sokółka – 4 500 000 mln zł 

 PKP PLK – 13 424 958,00 zł 

 odszkodowania za grunty  jakie zostało wypłacone na rzecz Powiatu Sokólskiego  

w ramach decyzji ZRID dotyczącej budowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 674 w Sokółce –  190 482,00 zł 

Prace budowlane obejmują m.in.: 

 budowę wiaduktu nad torami PKP, 

 rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 674 (ul. Mariańska i ul. Kryńska), 

 przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, 

 budowę i przebudowę chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej, odcinków kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej oraz PKP, 

 rozbiórkę 8 budynków, 

 wycinkę drzew i krzewów. 

Wykonawcą inwestycji jest firma Intop Warszawa Sp z o.o. 
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Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-

rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą 

towarzyszącą. 

 
 

Umowa Nr RB/5/2019 z dnia 15.05.2019r. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 3 978 641,73 zł.  

Podstawowe parametry przedmiotu umowy: długość odcinka ścieżki rowerowej 1725,00m; 

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna,  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 5175,0m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych, grubość 6cm - 5175,0m2; obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie 

betonowej z oporem - 3594,0m; znaki drogowe pionowe - 8,00 szt.; ławki wolnostojące 

jednostronne - 13,00 szt.; ławki wolnostojące dwustronne - 14,00 szt.; stojaki na rowery - 

26,00 szt.; kosze na odpady - 13,00 szt.; ambona widokowa - 1,00 szt.; pomost pływający  

93,87m; kładka pomostowa pływająca - 21,5m; lampy hybrydowe jednoramienne - szt.15; 

chodnik z kostki brukowej o grub. 6 cm - 560,00m2; palisada betonowa - 84,87m; schody 

terenowe z kostki brukowej 6cm - 126,5m2; wykonanie slipu, pogłębienie kąpieliska. 

Zamawiający z dniem 02.09.2019r dokonał odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

 

   
 

Umowa Nr RB/9/2019 z dnia 10.08.2018r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to 791 505,00 zł.  

Zakres robót: trampolina wolnostojąca mini, zestaw sportowy dziecięcy, zespół kołyszący 

podwójny, zespół wspinaczkowy, urządzenie kołyszące na sprężynie, kolej linową, obrotową 
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platformę, tablice informacyjną placu zabaw, urządzenie fitness koła tai-czhi, trenażer nóg, 

wioślarz, krzesło do wyciskania, zestaw ogólnosprawnościowy – ścieżka zdrowia, tablice 

informacyjną siłowi, ławki wolnostojące na postumencie betonowym z oparciem, kosze na 

odpady, stojaki na rowery ze stali nierdzewnej, ogrodzenie palisadowe betonowe, ogrodzenie 

terenu, palisadę drewnianą, chodniki z kostki betonowej, nawierzchnię wodnoprzepuszczalną 

na bazie piasku kwarcowego, obrzeża betonowe, obrzeża stalowe, lampy hybrydowe. 

Komisja w dniu 29.08.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

 

Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne  

w Sokółce. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Umowa Nr RB/8/2018 z dnia 10.08.2018r. 

Realizacja przedmiotu umowy trwała od 03.09.2018r. do 30.08.2019r. 

Przebudowa i rozbudowa istniejącej kamienicy na cele społeczne, w tym na funkcjonowanie 

Spółdzielni Socjalnej i Klubu Integracji Społecznej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sokółce. 

Zakres prac obejmował 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, 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. 

Do istniejącego budynku została dobudowana klatka schodowa z wejściem głównym do 

budynku wraz z windą. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego: 

1) Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne  

w Sokółce 3 198 000,00 zł brutto,  

2) Wykonanie robót dodatkowych 78 467,10 zł brutto 

Odbioru końcowego dokonano od 12.09.2019r. do 19.09.2019r.  
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. 

Piłsudskiego 1 w Sokółce w ramach realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhausa – 

utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego  

i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna. 

 

     
 

Umowa Nr RB/8/2019 z dnia 19.06.2019r., aneks Nr 1 z dnia 16.03.2020r. 

Wartość umowy: 3 302 702, 74 zł 

Termin zakończenia realizacji: 31.05.2020r. 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie min.: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, 

fundamentów i ścian fundamentowych, ścian i stropów, konstrukcji i pokrycia dachowego, 

stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek i podług, tynków i malowanie, balustrad i pochwytów, 

elewacji budynku, dostawa, montaż windy schodowej i schodołazu, instalacji elektrycznych 

wewnętrznych, instalacji elektrycznych oświetleniowych, instalacji elektrycznych 

odgromowych, instalacji okablowania strukturalnego, instalacji wod-kan, instalacji CO, 

wentylacji mechanicznej, węzła cieplnego,  

 

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.   

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost liczby osób odwiedzających i korzystających  

z oferty turystycznej Sokólszczyzny i Grodzieńszczyzny zawierającej wspólne dziedzictwo 

kulturalne, historyczne i przyrodnicze. 

Projekt zakłada realizację wspólnych działań po obu stronach granicy. Powstanie unikalny 

produkt turystyczny transgraniczny pod nazwą "Szlak Tyzenhauza" - szlak rowerowy 

Sokółka-Grodno 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 
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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. 

 

Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce. 

 

 
 

Umowa Nr RB/4/2019 z dnia 07.05.2019r. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 697 410,00 zł.  

Podstawowe parametry przedmiotu umowy: Wykonanie trawników parkowych - 1750,0m2; 

nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej gr.8cm - 1500,0m2; obrzeża betonowe  

o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej - 1129,47m; 

pionowe znaki drogowe na słupkach z rur stalowych - 117 szt.; oznakowanie poziome farbą 

chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe - 3,60m2; oznakowanie poziome farbą 

chlorokauczukową - strzałki i inne symbole - 8,64m2; oznakowanie poziome farbą 

chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach - 5,04m2; ławki parkowe  

o konstrukcji stalowej - 5 kpl.; kosze na odpady o konstrukcji stalowej - 5 kpl. tablice 

edukacyjne-rysunkowe o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo - 5 kpl.; altana  

o konstrukcji drewnianej - 1 kpl.; stojaki na rowery o konstrukcji ze stali ocynkowanej - 2 

kpl.; pergola łukowa z ławką o konstrukcji drewnianej - 2 kpl.; ogrodzenia panelowe o wym. 

250x123cm na słupkach stalowych ocynkowanych z prefabrykowaną podmurówką z bramą 

dwuskrzydłową i furtką - 249,075m2; konsole sygnalizatorów ulicznych z rozdzielnią główną 

i wyposażeniem - 4 kpl.; montaż latarń oświetleniowych parkowych LED wys. 3,50  

z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego i zasilaniem kablowym - szt.22; montaż 

elementów systemu telewizji użytkowej - kamera stacjonarna12Mpx, kąt obserwacji 45 

stopni, z adapterem nasłupowym, wysięgnikiem, puszką, ekstenderem i zasilaczem. 

Zamawiający z dniem 27.06.2019r. dokonał odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 
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Budowa bloku komunalnego. 

 

 
 

Umowa Nr RB/14/2017 z 29.09.2017 r.  

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy budynku 

komunalnego na działkach nr geod. 3827, 3107/34 w Sokółce przy ul. Majowej wraz  

z wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, instalacją 

elektryczną, teletechniczną, wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu.  

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to 3 034 830,00 zł brutto. 

Okres realizacji: od dnia 06.11.2017r. do dnia 15.04.2019r. 

Komisja w dniach od 24.04.2019r. do 26.04.2019r. dokonała odbioru końcowego robót.  

 

Budowa bloku socjalnego. 
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Umowa Nr RB/14/2017 z 29.09.2017 r.  

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy budynku 

socjalnego na działce nr geod. 3104/34 w Sokółce przy ul. Majowej wraz z wewnętrznymi 

instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, instalacją elektryczną, 

teletechniczną, wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz zagospodarowaniem terenu.  

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego wynosi 1 961 760,00 zł brutto. 

Okres realizacji: od dnia 06.11.2017r. do dnia 22.02.2019r. oraz usterki do 30.04.2019r 

Komisja w dniach od 08.03.2019r. do 15.03.2019r. dokonała odbioru końcowego robót oraz 

od 15.04.2019r. do 16.04.2019r. dokonała odbioru usterek. 

 

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie. 

   

Umowa Nr RB/14/2018 z dnia 26.11.2018r. oraz aneks nr 1 z 10.06.2019r. i aneks nr 2  

z 19.09.2019r. 

Okres realizacji: od 03.12.2018r. do dnia 08.11.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego wynosi: 

 Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie 1 597 770,00 zł 

brutto,  

 Wykonanie robót dodatkowych 27 502,19 zł brutto. 

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie Szkoły 

Podstawowej w Janowszczyźnie, wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz układem komunikacyjnym. Inwestycja powstała w miejscu, gdzie znajdował 

się teren niezagospodarowany między istniejącymi budynkami szkoły podstawowej  

i stołówki. Powierzchnia terenu inwestycji: 9.000,00 m2, pow. zabudowy budynków objętych 

opracowaniem 600,37 m2 w tym: budynek szkoły 386,09 m2, budynek projektowany 

(rozbudowa) 214,28 m2.  

Komisja w dniach od 21.11.2019r. do 28.11.2019r. dokonała odbioru końcowego. 
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Budowa ulicy Modrzewiowej w Sokółce - I etap. 

 

 
 

Umowa Nr RB/15/2018 z dnia 31.12.2018r. 

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na budowie ulicy Modrzewiowej (na 

działce o nr ewidencyjnym 4053) na odcinku od ul. Marii Konopnickiej (droga powiatowa nr 

1295B) o długości około 65 m. Zakres: budowa nawierzchni jezdni ul. Modrzewiowej, 

zjazdów oraz  chodników dla pieszych. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 114 685,20 zł.  

Z dniem 27.05.2019r. dokonano odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

 

Budowa ul. Sosnowej w Sokółce. 

Umowa Nr RB/2/2019 z dnia 19.03.2019r. 

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na budowie ul. Sosnowej w Sokółce. 

Początek ul. Sosnowej przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Żytnią, koniec założono w na granicy 

działki nr 2381/3. Długość 235,03 m, jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m  

z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m. Na końcu ul. Sosnowej przewidziano plac 

manewrowy dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz dojazd z kostki betonowej do 

posesji na działce pod nr. ew. 4244. Zamówienie objęło również drogę dojazdową z kostki 

betonowej do ul. Górnej. Początek przyjęto na granicy działki 2381/3, długość 120 m. 

Zamówienie objęło także budowę linii kanalizacji deszczowej, oraz budowę odcinków linii 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 738 790,80 zł.  

 

Modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Pawełki – etap I. 

Umowa Nr RB/9/2018 z dnia 26.07.2019r. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 281 436,12 zł  

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane polegające na przebudowie-modernizacji drogi 

rolniczej w obrębie wsi Pawełki o dł. 1410m. Szerokość istniejącego pasa drogowego 9,0 - 

12,0 (m), szerokość pasa ruchu drogowego 2,75 (m), szerokość poboczy drogi 0,75 (m), rodzaj 
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podbudowy: wyprofilowana i zagęszczona istniejąca jezdnia żwirowa, od km 1+800 do km 

2+500: dodatkowa warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grubości 25 cm, 

rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grubości 25 

cm, roboty dodatkowe (pobocza, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp.): zaprojektowano 

zjazdy indywidualne i publiczne na działki i drogi wewnętrzne przyległe do projektowanej 

drogi, przebudowę istniejących przepustów. 

 

Budowa ul. Piaskowej w Sokółce. 

 

Umowa Nr 150/2019/PI z dnia 31.05.2019r. 

Roboty rozpoczęto 31.05.2019r. i trwały do 26.07.2019r. 

Wartość wykonanych robót brutto: 22 487,48 zł  

Zakres robót obejmował przebudowę chodnika na drodze gminnej nr 103794B (ulica 

Piaskowa) w Sokółce. 

Zamawiający z dniem 05.08.2019r. dokonał odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

 

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku ul. Dąbrowskiego 

12 na działce geod. 884/2 i 884/3. 

Umowa Nr RB/10/2019 z 06.08.2019r. 

Zadanie wykonano od dnia 20.08.2019r. do dnia 29.08.2019r. 

Kwota ryczałtową brutto 223 565,86 zł. 

Zakres robót obejmował: 93,20mb kanalizacji deszczowej Ø200 PCV; 35,15mb kanalizacji 

deszczowej Ø160 PCV; 16,00mb  drenaż rurowy Ø80 PCV; 6,30mb kanalizacji sanitarnej 

Ø200 PCV; 17,15mb kanalizacji sanitarnej Ø160 PCV; studnie rewizyjne; przepompownie; 

separator oraz odwodnienie liniowe. 

Komisja w dniu 17.09.2019r. dokonała odbioru końcowego. 
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Budowa placów zabaw na terenie gminy Sokółka. 

1) Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw w miejscowości Straż – I etap. 

 
 

Umowa Nr 1/1/2019/ z dnia 14.02.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to 60 500,00 zł brutto  

Lokalizacja na części działki nr geod. 546 obręb Straż. 

Zakres robót: bramki piłkarskie, tablica informacyjna boiska, kiwak koń rycerski, kiwak 

rycerz, tablica informacyjna placu zabaw. 

Komisja w dniu 26.06.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

2) Zadanie nr 2 - Budowa placu zabaw w miejscowości Szyszki – I etap. 

Umowa Nr 1/2/2019/ z dnia 14.02.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego wynosi 44 280,00 zł brutto  

Lokalizacja na części działki nr  geod. 899/3 obręb Orłowicze. 

Zakres robót: huśtawka podwójna wahadłowa, kiwak koń rycerski, kiwak rycerz, tablica 

informacyjna placu zabaw. 

Komisja w dniu 28.05.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

3) Zadanie nr 3 - Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchłowce – I etap. 

Umowa Nr 1/2/2019/ z dnia 14.02.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego wynosi 21 279,00 zł brutto  

Lokalizacja na części działki nr geod. 295/1 obręb Geniusze. 

Zakres robót: bramka pilkarska, wyciskanie siedząc – urządzenie siłowni, tablica 

informacyjna siłowni. 

Komisja w dniu 28.05.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 
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4) Zadanie nr 4 - Budowa placu zabaw w miejscowości Sokolany – I etap. 

    

Umowa Nr 1/1/2019/ z dnia 14.02.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to 117 000,00 zł brutto  

Lokalizacja działka 236/2 i 237/2 obręb Sokolany. 

Zakres robót: bramki piłkarskie, tablica informacyjna boiska; 56,2mb ogrodzenia boiska  

z siatki na słupach z kształtowników stalowych wysokości 8m - piłkochwyty, huśtawka 

podwójna wahadłowa, kiwak skuter, kiwak pies, tablica informacyjna placu zabaw, 104 mb 

ogrodzenia z siatki panelowej wysokości 1,2 m w ramach na słupkach stalowych z rur  

o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów. 

Komisja w dniu 26.06.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

 

5) Zadanie nr 5 - Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Igryły – I etap. 

Umowa Nr 1/1/2019/ z dnia 14.02.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to 39 000,00 zł brutto  

Lokalizacja działka 60/2 obręb Igryły. 

Zakres robót: prasa nożna dwustronna, koordynator ruchu, tablica informacyjna siłowni, 

tablica informacyjna placu zabaw, demontaż urządzeń placu zabaw z ponownym montażem. 

Komisja w dniu 19.04.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

 

6)  Zadanie nr 6 - Budowa placu zabaw w miejscowości Orłowicze – I etap. 

Umowa Nr 1/1/2019/ z dnia 14.02.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego wynosi 36 000,00 zł brutto  

Lokalizacja  działka nr geod. 533 obręb Orłowicze. 

Zakres robót: karuzela czteroramienna, kiwak zebra, kiwak pies, tablica informacyjna placu 

zabaw. 

Komisja w dniu 19.04.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

 

7)  Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Zaśpicze i zagospodarowanie 

terenów zielonych etap I. 

Umowa Nr 1/2/2019/ z dnia 14.02.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to 15 375,00 zł brutto  

Lokalizacja działka 27/2 obręb Zaśpicze. 
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Zakres robót: wyciskanie siedząc – urządzenie siłowni, tablica informacyjna siłowni. 

Komisja w powyższym składzie w dniu od 17.06.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

 

8) Zadanie nr 8 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nomiki - etap I. 

 
 

Umowa Nr 1/2/2019/ z dnia 14.02.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to 28 290,00 zł brutto  

Lokalizacja na części działki nr  geod. 57 obręb Nomiki. 

Zakres robót: wiata rekreacyjna 5x5m 

Komisja w dniu od 17.06.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy Sokółka 

poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii. 

Umowa Nr D/11/2019 z dnia 07.11.2019r. oraz aneks nr 1 z 18.12.2019r. 

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące wskaźniki: 

 Liczba wybudowanych instalacji hybrydowych: 19 szt, 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej  

z OZE na terenach wiejskich: 5 szt, 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE : 36 szt, 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 19 szt, 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej  

z OZE: 36 szt, 

Zadanie wykonano w terminie od dnia 17.11.2019r. do dnia 29.11.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to: 

 Zadanie 1: 208 732,68 zł brutto  

 Zadanie 3: 560 669,04 zł brutto  

Komisja w dniach od 12.12.2019r. do 19.12.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

Umowa Nr D/10/2019 z dnia 30.10.2019r. oraz aneks nr 1 z 16.12.2019r. 

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące wskaźniki: 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej razem 31 szt: 

Zestaw 2kW - 8 szt., Zestaw 3kW - 18 szt., Zestaw 4kW - 3 szt., Zestaw 5kW - 2 szt. 
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 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej  

z OZE na terenach wiejskich: 8 szt. 

Zadanie wykonano w terminie od dnia 31.10.2018r. do dnia 22.11.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego to: 

 Zadanie 2: 492 156,00 zł brutto  

Komisja w dniach od 09.12.2019r. do 16.12.2019r. dokonała odbioru końcowego robót. 

Budowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce – I etap. 

Umowa RB/12/2018 z 26.09.2018r.  oraz aneks nr 1 z 14.12.2018r. 

Budowa trwała od dnia 04.10.2018r. do dnia 15.05.2019r. 

Zadanie na ogólną kwotę ryczałtową brutto: 699 567,85 zł. 

Zakres robót obejmował: 890m2 nawierzchni asfaltowej – jezdni; 349m2 nawierzchni 

asfaltowej – ciągu pieszo-rowerowego; 147m2 nawierzchni z kostki brukowej, 152m2 

chodników z płytek betonowych; krawężniki; obrzeża; kanalizację deszczową oraz sanitarną, 

kawałek sieci wodociągowej; przyłącz, studnie rewizyjne; studzienki ściekowe. 

Komisja w dniu 17.05.2019r. dokonała odbioru końcowego robót wykonanych.  

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  

ul. Gałczyńskiego w Sokółce. 

Umowa Nr RB/3/2018 z 12.05.2019r., aneks nr 1 z 25.07.2019r. 

Okres realizacji: od dnia 16.05.2019r. do dnia 30.09.2019r. 

Ogólna kwota zadania inwestycyjnego brutto: 837 397,12 zł. 

Zakres robót: kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej                            

w ul. Gałczyńskiego oraz kanalizacja deszczowa i sieć kanalizacji sanitarnej  

w ul. Sienkiewicza.  

Komisja w dniach od 14.10.2018r. do 21.10.2019r dokonała odbioru końcowego robót. 

 

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguszach. 

Umowa Nr 422/2019/PI.I z dnia 19.12.2019r. 

Wartość umowy: 24 830,01 zł brutto 

Zakres robót: doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup, transport i montaż zestawu 

zabawowego oraz tablicy informacyjnej na działce nr  ewid. 467, obręb Bogusze, gmina 

Sokółka. 

Komisja w dniu 13.03.2020r dokonała odbioru końcowego. 

 

Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w miejscowości Woroniany. 

Umowa Nr 276/2019/PI z dnia 22.08.2019r. 

Wartość umowy: 37 400,00 zł 

Zakres robót: budowa linii wodociągowej Ø110 PE na działce 116 obręb Woroniany gmina 

Sokółka. 

Komisja w dniu 12.12.2019r. dokonała odbioru końcowego. 
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Budowa wodociągu w miejscowości Hałe. 

Umowa Nr RB/13/2019 z dnia 31.10.2019r. 

Zakres robót: sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy nieruchomości  

w miejscowości Hałe gmina Sokółka na działkach o numerach geodezyjnych 32, 81, 14/1 

(obręb geod. Smolanka) i 126/1, 124, 119, 218, 219, 220, 231 (obręb geod. Hało). Sieć 

wodociągowa z rur z rur PE Ø 160 mm na ciśnienie 1,0 MPa (SDR17 PN10) długości  

2 215,00 m.  

Wartość umowy: 519 941,09 zł 

Termin wykonania: do 31.05.2020. 

 

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku w m. Woroniany 

(działka drogowa nr 357/3) na działkę nr 116. 

Umowa Nr 275/2019/GR z dnia 21.08.2019r.  

Wartość umowy: 29 998 zł 

Komisja w dniu 10.10.2019 r. dokonała odbioru końcowego. 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 103810B ul. H. Sienkiewicza w Sokółce. 

Zlecenie z dnia 02.08.2019r.  

Wartość umowy: 11 950 zł 

Komisja w dniu 04.09.2019r dokonała odbioru końcowego. 

 

Dokumentacje projektowe opracowane w roku 2019: 

Budowa przepustów na ciekach wodnych w ciągach dróg będących własnością gminy 

Sokółka.  

1) Zadanie 1 Budowa przepustu w miejscowości Dworzysk: rozbiórka istniejącego mostu 

oraz budowa przepustu wraz z dojazdami na rzece Sokołda w m. Dworzysk w ciągu 

działek drogowych nr 169 i 117 w obrębie Dworzysk. Umowa Nr U/3/2019  

z dnia 19.09.2019. Wartość umowy 57 810,00 zł. Termin wykonania: listopad 2019r.   

2) Zadanie 2 Budowa przepustu w miejscowości Mićkowa Hać: budowa przepustu wraz z 

dojazdami na rzece Jałówka (działka nr 147, obręb Mićkowa Hać) w ciągu działek 

drogowych nr 169 i 117 w obrębie Mićkowa Hać.  Umowa Nr U/3/2019 z dnia 19.09.2019. 

Wartość umowy 23 985,00 zł. Termin wykonania: listopad 2019r.   

3) Zadanie 3 Budowa przepustu w miejscowości Geniusze: budowa przepustu na rzece 

Sokołda (działka nr 188, obręb Geniusze) w ciągu działek drogowych nr 179 i 190  

w obrębie Geniusze. Umowa Nr U/4/2019 z dnia 19.09.2019. Wartość umowy 28 500,00 

zł. Termin wykonania: listopad 2019r.   
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Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Starej Kamionce. 

Umowa NR U/283/2019/PI z 13.08.2019  

Wartość umowy: 34 900,00 zł brutto 

Termin wykonania: 10.09.2019r. 

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy strzelnicy 

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy strzelnicy na działkach o nr geod. 208/2, 

208/4, 208/6 i 136 obręb Karcze Gmina Sokółka odbyło się w dwóch etapach:  

Etap 1: opracowanie koncepcji projektowej strzelnicy wraz z kosztorysami inwestorskimi  

Etap 2: opracowanie pełnej dokumentacji technicznej strzelnicy (branża budowlana, drogowa, 

elektryczna)  

Umowa Nr 30/2019/PI z 12.02.2019r.  

Wartość umowy: 59 286,00 zł brutto (etap 1: 11 562,00zł; etap 2: 47 724,00 zł )  

Termin realizacji: etap 1 – 18.02.2019r , etap 2 - 12.04.2019r 

 

Umowy podpisane w 2019r z terminem realizacji na kolejne lata: 

1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka 

i Szyszki. 

- Umowa Nr RB/13/2019 z 20.11.2019r. 

- Wartość umowy: 8 423 768,53 zł brutto 

- Termin wykonania: 16.06.2021r. 

2. Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce. 

- Umowa Nr RB/14/2019 z dnia 20.11.2019r. 

- Wartość umowy: 5 931 566,42 zł brutto 

- Termin wykonania: 16.10.2020r. 

3. Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce na potrzeby 

żłobka miejskiego. 

- Umowa NR RB/11/2019 z 03.09.2019r.  

- Wartość umowy: 2 215 956,62 zł  

- Termin wykonania: 16.12.2019r aneksowana do 30.06.2020r. 

4. Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B  

i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej 673 

- Umowa Nr RB/15/2019 z 30.12.2019r. 

- Wartość umowy: 3 256 517,67 zł brutto 

- Termin wykonania: do 12.11.2020r. 

5. Dostawa i montaż wiaty garażowej dla OSP Słojniki 

- Umowa Nr 423/2019/PI.I. z 19.12.2019r. 

- Wartość umowy: 49 700,00 zł brutto 

- Termin wykonania: 31.05.2020r. 
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Projekty inwestycyjne realizowane w 2019 roku przy współfinansowaniu  

z funduszy Unii Europejskiej. 

 

Projekt „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie 

zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-

rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą” zrealizowany na podstawie wniosku  

o dofinansowanie projektu i umowy  nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0004/18-00 z dnia 

29.06.2018 r. 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 w latach 2018-2019. 

Wartość projektu: 4 770 146,73 zł. 

Wartość dofinansowania z EFRR: 3 083 112,29 zł. 

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 440 444,61 zł. 

 

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, 

zjawiskom kryzysowym, pobudzenie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie 

przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników. 

W ramach projektu wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wokół zalewu sokólskiego wraz  

z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Projekt „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele 

społeczne w Sokółce” zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu  

i umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0003/18-00 z dnia 29.06.2018 r. 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 w latach 2018-2019. 

Wartość projektu: 3 198 000,00 zł. 

Wartość dofinansowania z EFRR: 1 868 613,47 zł. 

Wartość dofinansownaia z budżetu Państwa: 266 944,78 zł. 

 

Celem głównym projektu było 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 społeczna i zawodowa mieszkańców. 

W ramach projektu przebudowano i rozbudowano istniejącą kamienicę na cele społeczne,  

w tym na funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej i Klubu Integracji Społecznej prowadzonych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce. 

 

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 
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Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. 

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 

Projekt realizowany był na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0485/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą 

Sokółka i Zarządem Województwa Podlaskiego. 

Projekt realizowany w latach 2018-2019. 

Wartość projektu: 1 261 557,72 zł. 

Wartość dofinansowania z EFRR: 759 270,85 zł. 

 

Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej 67 budynków 

mieszkalnych mieszkańców gminy Sokółka poprzez produkcję energii cieplnej i/lub 

elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej zużywanej na własne potrzeby. 

 

Projekt „Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji 

dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” realizowany  

na podstawie umowy grantowej nr PLBU.01.01.00-20-0368/17-00 z dnia 3 stycznia 2018 r.  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020. 

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”. 

Wartość całkowita projektu: 2 139 254,66 euro. 

Wartość dofinansowania 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 - 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. 

Projekt zakłada realizację wspólnych działań po obu stronach granicy. Powstanie unikalny 

produkt turystyczny transgraniczny pod nazwą "Szlak Tyzenhauza" - szlak rowerowy 

Sokółka-Grodno 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. 

 

Projekt „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. 
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Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0225/18-00 z dnia 03.07.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą 

Sokółka i Zarządem Województwa Podlaskiego. 

Projekt realizowany w latach 2019-2020 r. 

Wartość projektu: 2 687 349,87 zł. 

Wartość dofinansowania z EFRR: 1 829 994,50 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. 

 

Projekt „Przebudowa i rewitalizacja Parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce”  

w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 

8.5 Rewitalizacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014 - 2020. Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu  

i umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0017/19-00 z dnia 23.12.2019 r. zawartej pomiędzy 

Gminą Sokółka i Zarządem Województwa Podlaskiego. 

Projekt realizowany w latach 2019-2020 r. 

Wartość projektu: 822 820,62 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR: 573 222,51 zł. 

Wartość dofinansownaia z budżetu Państwa: 81 888,93 zł. 

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, 

zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie 

przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników. 

Zakres inwestycji (lokalizacja Osiedle Zielone) obejmuje wykonanie: zagospodarowanie 

terenu, ogrodzenie terenu, oświetlenia parkowe, wykonanie ciągów pieszych (chodników, 

alejek), renowacja zieleni (pielęgnacja istniejącego zadrzewienia, urządzenie trawników, 

nasadzenia roślin), odwodnienie terenu (odprowadzenie wód opadowych), wykonanie placu 

zabaw i siłowni plenerowej, rozmieszczenie elementów małej architektury (ławek, koszy na 

śmieci, altan, stojaków na rowery, tablic informacyjnych), monitoring terenu. 
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Projekt „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” w ramach Osi Priorytetowej VIII. 

Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. 

Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0016/19-00 z dnia 23.12.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą 

Sokółka i Zarządem Województwa Podlaskiego. 

Projekt realizowany w latach 2019-2020 r. 

Wartość projektu: 1 451 686,05 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR: 1 016 180,22 zł. 

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 145 168,59 zł. 

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, 

zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie 

przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, mając na cele 

aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców. 

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji, przebudowa i remont pomieszczeń wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowanie terenu wokół kamienicy, 

zlokalizowanej przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce. 

 

Projekt „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” w ramach Osi 

Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje 

na rzecz rozwoju lokalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 - 2020. 

Projekt realizowany był na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0204/18-00 z dnia 30.10.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą 

Sokółka i Zarządem Województwa Podlaskiego.  

Projekt realizowany w latach 2018-2019 

Wartość projektu: 677 487,31 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR: 289 490,32 zł. 

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej w zakresie bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym, poprzez przebudowę i rewitalizację miasteczka ruchu drogowego  

w Sokółce. 

Zakres prac objętych projektem obejmował: ogrodzenie terenu, oświetlenie, ciągi 

komunikacyjne (jezdnia, chodniki, tor zewnętrzny), 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.   

Zrewitalizowany obiekt jest przeznaczony do aktywnych form wypoczynku i spędzania 

wolnego czasu. Miasteczko ruchu drogowego pełni rolę edukacyjną w sferze nauki ruchu 
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drogowego. Sprzyja to aktywności społecznej i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie teoretycznym i praktycznym z zasad ruchu 

drogowego. 

 

Projekt „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 Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0020/18-00 z dnia 15.05.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą 

Sokółka i Zarządem Województwa Podlaskiego.  

Projekt realizowany w latach 2019-2020. 

Wartość projektu: 3 648 006,96 zł. 

Wartość dofinansowania 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. 

Projekt obejmuje: 

- opracowanie dokumentacji projektowej; 

- 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. 

 

Projekty inwestycyjne realizowane w 2019 roku przy współfinansowaniu  

z funduszy budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorzadowych. 

 

Projekt „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B  

w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

nr 3G/II/2019 z dnia 18.12.2019 r. zawartej pomiędzy Gmina Sokółka i Wojewodą Podlaskim. 

Projekt realizowany w latach 2019-2020 r. 

Wartość zadania: 8 424 568,53 zł 

Wartość dofinansowania budżetu Państwa: 4 787 207,73 zł. 
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Zakres rzeczowo-finansowy robót:  

Zamówienie obejmuje rozbudowę nawierzchni drogi gminnej nr 103721B wraz z ciągiem 

pieszo - rowerowym, zjazdami, przepustami i rowami  przydrożnymi, przebudowę linii SN, 

budowę linii oświetleniowej, przebudowę linii wodociągowej, linii kanalizacji deszczowej 

i sieci teletechnicznych. Długość drogi do rozbudowy i przebudowy 3661 m. 

 

Projekt „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

nr 1G/II/2019 z dnia 18.12.2019 r. zawartej pomiędzy Gmina Sokółka i Wojewodą Podlaskim. 

Projekt realizowany w latach 2019-2020 r. 

Wartość zadania: 5 932 366,42 zł 

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 2 680 182,15 zł. 

 

Zakres rzeczowo-finansowy robót:   

Zamówienie obejmuje swoim zakresem budowę jezdni, chodników, ciągu pieszo - 

rowerowego, zjazdów, zatok postojowych,  zakładanie zieleńców na odcinku dł. 647m.   

W związku z przebudową ul. Przemysłowej w Sokółce konieczna jest również przebudowa  

i budowa linii oświetleniowych i energetycznych. W ramach zamówienia należy wykonać 

również rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej oraz odcinków przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 

Projekt „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 

103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi 

wojewódzkiej nr 673” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

nr 204G/II/2019 z dnia 30.12.2019 r. zawartej pomiędzy Gmina Sokółka i Wojewodą 

Podlaskim. 

Projekt realizowany w latach 2019-2020 r. 

Wartość zadania: 3 257 317,67 PLN 

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 1 887 244,96 zł. 

 

Zakres rzeczowo-finansowy robót:  

Zamówienie obejmuje rozbudowę nawierzchni drogi gminnej nr 103721B wraz z ciągiem 

pieszo - rowerowym, zjazdami, przepustami i rowami  przydrożnymi, przebudowę linii SN, 

budowę linii oświetleniowej,  sieci teletechnicznych. Długość drogi do przebudowy około 

1263 m. 

 

 

 

Wnioski złożone w 2019 roku w celu uzyskania współfinansowania  

z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
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Wniosek „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Igryły”. W dniu 16 kwietnia 

2020 r. Prezes Rady Ministrów przyznał Gminie Sokółka dotację z z Funduszu Dróg 

Samorządowych pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Igryły (nr ew. 

WI.I.3141.8.299.2019)”. 

Projekt przewidziny do realizacji w 2020 r. 

Wartość zadania: 1 468 010,89 zł. 

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 147 839,49 zł (zakładane zwiększenie dotacji do 

równowartości 60% wydatków kwalifikowanych). 

 

W ramach przebudowy drogi przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni, budowę 

utwardzonych poboczy oraz zjazdów na odcinku o dł. 855 m  

 

Wniosek pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103836B ul. Wodnej w Sokółce”.  

W dniu 16 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów przyznał Gminie Sokółka dotację z 

Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103836B ul. Wodnej  

w Sokółce”. 

Projekt przewidziany do realizacji w 2020 r. 

Wartość zadania: 1 033 086,75 zł. 

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 619 852,05 zł. 

 

W ramach przebudowy drogi przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni, budowę 

chodników oraz zjazdów, a także miejsc postojowych na odcinku dł.  306 m. Po prawej stronie 

ulicy zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy.  

 

Inne projekty realizowane przez Gminę Sokółka. 

 

Projekt „Green View” (Promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu 

sokólskiego i rejonu grodzieńskiego). 

Projekt „Zielone Spojrzenie” dofinansowany zgodnie z Decyzją Wspólnego Komitetu 

Monitorującego z dnia 2019.04.17 Umową Grantową nr. PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00 z 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach 

Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa. Umowa Grantowa podpisana została pomiędzy 

Beneficjentem wiodącym, Grodzieńskim Oddziałem Obwodowej Organizacji Społecznej 

„Państwowy Związek Turystyczno-Sportowy”, a Gminą Sokółka działającej jako 

„Beneficjent 1” z drugiej strony.  

Priorytetem programu jest promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego. 

Wartość projektu: 64 724,00 EUR 

Wartość projektu na ternie Gminy Sokółka: 26 991,00 EUR 

Wartość dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej: 24 291,90 EUR. 
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Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności obszaru transgranicznego regionów 

Sokółka i Grodno. Aby osiągnąć ten cel partnerzy zamierzają: 

- usystematyzować informację o chronionych obiektach przyrodniczych w Parku 

Krajobrazowym Puszcza Knyszyńska i Rezerwacie Krajobrazowym Puszcza Grodzieńska 

dzięki wspólnej pracy ekspertów w dziedzinie turystyki, fotografii i wideografii; 

- podnieść świadomość mieszkańców i gości regionu na temat dziedzictwa przyrodniczego 

Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńskiej poprzez organizację międzynarodowych spotkań, 

wystaw fotograficznych i filmowych, publikację albumów ze zdjęciami zwycięzców 

konkursów; 

- zwiększyć potencjał turystyczny i stworzyć możliwości transgranicznej ekoturystyki po obu 

stronach granicy poprzez publikację map, opracowanie transgranicznych zielonych tras  

i modernizację aplikacji mobilnej. 
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X. 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 wynikają 

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 2019 roku 

zakłady przemysłowe wyemitowały łącznie 17154 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. 
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Emisja powierzchniowa. 

Wielkość i rozkład poziomu zanieczyszczeń na terenie gminy, kształtowany jest 

również przez tzw. emisję niską, pochodzącą z ogrzewania indywidualnego w budynkach 

wielo- i jednorodzinnych. Na terenie gminy energia cieplna do celów grzewczych 

w mieszkalnictwie pozyskiwana jest głównie w wyniku spalania węgla kamiennego i zrębki 

drzewnej. 

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 

Wyszczególnienie 

Wielkość emisji 

dwutlenku węgla 

[Mg] 

Udział procentowy 

w całości emisji 

dwutlenku węgla 

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 do miejscowości 

Sokoły i nr 673 na odcinku Sokółka – Dąbrowa Białostocka (obecnie w budowie po nowym 

przebiegu omijającym tereny zbudowane tj. wsie: Kraśniany, Woroniany, Sokolany). 

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  
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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 Efekt 

 Termomodernizacja budynków 

 Modernizacja kotłowni 

 Modernizacja centralnego 

ogrzewania 

  Budowa/konserwacja oświetlenia 

ulicznego 

 Remonty pokryć dachowych 

budynków mieszkalnych 

 Spadek zużycia energii 

elektrycznej na jednego 

odbiorcę 

 Wzrost długości sieci 

ciepłowniczej przesyłowej  

 Wzrost liczby odbiorców energii 

elektrycznej na niskim napięciu  

 

Prognoza zmian w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 

W związku z ochroną jakości powietrza przewiduje się wzrost udziału wytwarzania energii  

z OZE, szczególnie z energii słonecznej. 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: 
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 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 ma 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.  

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.  
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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 Efekt 

 Budowa/rozbudowa i modernizacja 

dróg 

 Budowa ścieżek rowerowych 

 Edukacja ekologiczna 

 Wzrost długości dróg 

o dobrej nawierzchni 

 Wzrost długości ścieżek 

rowerowych 

 

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, jak i w nocy. Jest to konsekwencją 

obserwowanego w ostatnich latach wzrostu poruszających się po drogach województwa 

samochodów osobowych i ciężarowych. 
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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 funkcjonujące instalacje komunalne 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. Instalacje mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP):  

 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK  

w Hryniewiczach). 

 Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach. 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce (ZZO w Hajnówce). 

 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach (ZUOK  

w Suwałkach). 

 Zakład Zagospodarownia Odpadów w Koszarówce (ZZO w Koszarówce) 

 Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii (ZPiUO w Czartorii) 

 Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (ZPiUO  

w Czerwonym Borze). 

3. Instalacje 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 Hajnówce (ZZO w Hajnówce) 

 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach (ZUOK  

w Suwałkach) 
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 Zakład Zagospodarownia Odpadów w Koszarówce (ZZO w Koszarówce) 

 Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii (ZPiUO w Czartorii) 

 Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (ZPiUO  

w Czerwonym Borze). 

 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 instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady z terenu Gminy Sokółka 

(MPO Sokółka Sp. z o. o.), dostarczał je właściwie. Wspomniane rodzaje odpadów były 

transportowane przez MPO Sokółka do ZUOK Hryniewiczach oraz do Instalacji termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych (ZUOK) Białystok., 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 2019 r. nie realizowano żadnych zdań inwestycyjnych związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. MPWiK w Sokółce planuje w roku 2020 

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 2019 roku przypadało 253 kg 

odpadów komunalnych. 

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), punkt zlokalizowany 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 nieruchomości zamieszkałe. 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.  
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Na terenie 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 wynosiła 7,00 zł miesięcznie na 

mieszkańca gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie (od października 2019 

wynosi 14,00 zł miesięcznie) i wynosiła 12,00 zł miesięcznie na mieszkańca gdy odpady 

komunalne nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny (bez segregacji, od 

października 2019 wynosi 28,00 zł miesięcznie). Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

odbywa się przede wszystkim w systemie workowym, w zabudowie indywidualnej:  

 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,  

 oraz w pojemnikach – w zabudowie wielorodzinnej. 

Na terenie Gminy Sokółka usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

świadczyło 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 89% mieszkańców Gminy Sokółka zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, 

zobowiązując się jednocześnie do zbierania i „oddawania” segregowanych odpadów. 

Natomiast pozostała część mieszkańców, tj. ok. 11% deklarowała 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%) – sprawozdanie 

za 2019 rok, termin złożenia 31 sierpnia 2020r. 
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- 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) – sprawozdanie za 2019 rok, termin złożenia 31 sierpnia 2020r. 

- Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych: 100% (wymagany 50% w 2018 roku) – sprawozdanie za 2019 rok, termin 

złożenia 31 sierpnia 2020r. 

Za rok 2019 w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.) brak jest aktualnych 

danych ze względu na przesuniecie terminu składania sprawozdań rocznych do 30 czerwca 

2020 roku przez podmioty zajmujące się zagospodarowaniem, przetwarzaniem, recyklingiem 

odpadów komunalnych. 

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.  

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 2019 roku brak było dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

W lipcu 2019 r. została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

która zniosła regionalizację tj. obowiązek przekazywania odpadów do instalacji regionalnych 

(RIPOK) z zasady położonych w niewielkiej odległości i o wielkości wynikającej z danych 

demograficznych będących bazą do sporządzenia WPGO. Umożliwienie przepływu odpadów 

komunalnych na obszarze całego kraju na zasadach rynkowych burzy stan równowagi 

pomiędzy strumieniem powstających odpadów komunalnych w województwie podlaskim  

i odpowiadającymi mu mocami przerobowymi instalacji komunalnych wypracowany  

w WPGO. Województwo podlaskie jako jedno z najmniejszych i ze stosunkowo małą bazą do 

zagospodarowania odpadów komunalnych jest szczególnie wrażliwe na skokowe zmiany. 

Wpływ odpadów komunalnych z innych części kraju, brak istotnych możliwości zwiększenia 

mocy przerobowych w krótkim czasie istniejących instalacji komunalnych pozbawiło część 



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 118 

 

Podlaskich Gmin dotychczasowej możliwości zagospodarowania odpadów w swoim 

województwie. Wzrost kosztów to nie wszystko, aktualnie podstawowym problemem jest 

brak ofert na podlaskim rynku odpadów na przyjęcie odpadów zmieszanych do 

unieszkodliwienia, podlaskie instalacje komunalne nie chcą ich przyjmować od części 

podlaskich gmin. Jest to rozwiązanie co najmniej dyskusyjne. System oparty na 

przyporządkowaniu konkretnych gmin do do jednej lub kilku instalacji z możliwością 

uruchomienia w razie nagłej potrzeby instalacji zastępczej, może nie był doskonały, ale jednak 

działał. 

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 Ilość obiektów 
Powierzchnia 

[ha] 

1. Park krajobrazowy 1 3037,50 
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Lp. Forma ochrony przyrody Ilość obiektów 
Powierzchnia 

[ha] 

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. W 2019 roku na terenie miasta Sokółka Urząd 

Miejski prowadził nasadzenia drzew w ilości 130 sztuk tj. 30 szt. wiśni japońskiej i 100 szt. 

lipy drobnolistnej. 

 

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. 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. 
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 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  

i 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. 

Pobory wód. 

Na przestrzeni 2019 roku wielkość zużycia wody na terenie gminy Sokółka utrzymywała 

się na podobnym poziomie w odniesieniu do lat ubiegłych.  

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 2019 r., na terenach nieskanalizowanych w gminie 

Sokółka, ścieki bytowe gromadzone były w 1082 zbiornikach bezodpływowych. Na tego 

rodzaju obszarach funkcjonowały również 63 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Nieczystości ciekłe dowożono do stacji zlewnej MPWiK w Sokółce. 
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Stan ilościowy wód – zasoby. 

Łączna powierzchnia wód powierzchniowych (płynących) 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 piaszczysto-

żwirowych 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 

 Stara Kamionka  

 Stara Rozedranka  

 Bogusze. 

Sieć wodociągowa na terenie gminy Sokółka, na koniec 2019 r., osiągnęła długość 200,4 km, 

przy 3 956 podłączeniach do budynków. Z sieci wodociągowej korzysta 21 950 osób, co 

stanowi 84,6% ludności gminy. 

Sieć kanalizacyjna w obrębie gminy, na koniec 2019 r., miała długość 59,2 km, przy 2142 

przyłączach do budynków. Z sieci kanalizacyjnej korzystają 15 493 osoby, tj. 61,2% 

mieszkańców gminy. 
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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 2019 r., na terenach nieskanalizowanych w obrębie całej gminy, ścieki bytowe 

gromadzone były w 1018 zbiornikach bezodpływowych. Na tego rodzaju obszarach 

funkcjonowały również 63 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nieczystości ciekłe 

dowożono do stacji zlewnej MPWiK w Sokółce. 

Ścieki wytworzone na terenie gminy w 2019 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 2019 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 2019 r. znajdowało się 62 udokumentowanych złóż 

obejmujących jeden typ kopalin. Powierzchnia zajęta pod eksploatację kopalin wyniosła  

w 2019 roku 567 ha. 
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XI. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY.  

 

STRAŻ MIEJSKA W SOKÓŁCE. 

Straż Miejska w Sokółce została utworzona z dniem 1 sierpnia 1991 roku, jako samorządowa, 

umundurowana formacja powołana do ochrony spokoju i porządku publicznego. Tak więc w 2019 roku 

minęło 28 lat od chwili jej utworzenia. 

Zakres działań Straży Miejskiej wynika głównie z zadań zawartych w art. 11 ustawy z dnia 

29.08.1997 roku 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, 

 2a) 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. 

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: 
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 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 „Koncertu charytatywnego – zbieramy na protezę nogi dla Asi”  

 Zabezpieczenie „Drogi Krzyżowej w Sokółce”  

 Zabezpieczenie „Wyścigu wraków” 

 Zabezpieczenie „Rozpoczęcia sezonu motocyklowego” 

 Zabezpieczanie uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości przez Sokółkę 

 Zabezpieczenie „Powiatowego Dnia Rodziny”  

 Zabezpieczenie „Dni Sokółki”  

 Zabezpieczenie „Triatlonu w Sokółce”  

 Zabezpieczenie „Procesji Eucharystycznej w Sokółce” 

 Zabezpieczenie „Pielgrzymki Różanostockiej”  

 Zabezpieczenie „Miasteczka Ruchu Drogowego” 

 Zabezpieczenie „XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Niemen" 

 Zabezpieczenie uroczystości związanych z obchodami rocznicy Bitwy Niemeńskiej 

 Zabezpieczenie „Procesji Eucharystycznej” 

 Zabezpieczenie „Procesji Różańcowej w Sokółce” 

 Zabezpieczenie „Procesji Różańcowej – Różaniec do granic” 

 Zabezpieczenie „XXI Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich” 

 Zabezpieczenie imprezy „Retro Pomoc Rajd Charytatywny z Duchem Puszczy” 

 Zabezpieczenie imprezy „Rodzinny Festyn Dobroczynny” 

 Zabezpieczenie „ XXVI Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Kirpszy” 

 Zabezpieczenie „II Sokólskiego Rajdu Samochodowego” 

 Udział w ćwiczeniach ratowniczych na terenie terminalu paliw i gazu płynnego PKN 

ORLEN 
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 Zabezpieczenie obchodów uroczystości Święta Niepodległości. 

 Zabezpieczenie „Koncertu sylwestrowego na wolnym powietrzu – Sylwester 2019” 

Przeprowadzone interwencje i czynności. 

W 2019 roku Straż Miejska w Sokółce przyjęła 259 zgłoszeń od mieszkańców, dotyczących 

m.in:  

a)  zakłócenia porządku publicznego i spokoju - 13,  

b) zagrożeń w ruchu drogowym - 27,  

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 36,  

d) zagrożeń życia i zdrowia - 4,  

e) zagrożeń pożarowych - 2,  

f) awarii technicznych - 8,  

g) zwierząt - 60. 

W 2019 roku 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 72 

pouczenia i nałożono 12 mandatów karnych, a ponadto doprowadzono do izby wytrzeźwień 

lub miejsca zamieszkania 2 osoby nietrzeźwe. 

Straż Miejska współpracowała także ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie ograniczenia 

bezdomności zwierząt, poprzez wskazywanie miejsc gromadzenia się bezdomnych psów.  

W roku 2019 było 60 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. 

W  2019  roku  przeprowadzono  283  konwojów  dokumentów  i  wartości pieniężnych na 

potrzeby gminy. Ponadto strażnicy doręczali mieszkańcom miasta i gminy Sokółka oraz 

sołtysom z terenu gminy liczne zawiadomienia dotyczące konsultacji społecznych w sprawach 

inwestycji i inicjatyw lokalnych. Strażnicy udzielali również pomocy - asysty pracownikom 

Urzędu Miejskiego w Sokółce, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sokółce, 

Ośrodkowa Pomocy Społecznej w Sokółce i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii  

w Sokółce,  przy ich czynnościach.  

W związku ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi Straż 

Miejska w 2019 r. rozpoczęła kontrolę ponad 1200 podmiotów gospodarczych w zakresie posiada 

umów na odbiór odpadów komunalnych. Prowadzone były również kontrole w zakresie prowadzenia 

przez mieszkańców gminy właściwej segregacji odpadów komunalnych.  

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 



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 127 

 

Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego itp.), fundacji ITAKA, Sokólskiego 

Stowarzyszenia "Kładka". 

Inne czynności. 

Straż Miejska w 2019 roku brała udział w zabezpieczeniu praktycznie wszystkich imprez 

masowych i innych uroczystości, które odbyły się na terenie miasta i gminy Sokółka. W 2019 roku 

kontynuowano obsługę monitoringu miejskiego, na który się składa 14 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.  

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. 

 

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 

siedmioosobowa drużyna kobieca), 12 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  

i 40 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, skupiająca ludzi zaangażowanych, ofiarnych, posiadających przygotowanie 



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 128 

 

ogólne i specjalistyczne jest w stanie przyczynić się do poprawy sytuacji pożarowej  

i do skutecznego zwalczania zagrożeń występujących na terenie gminy oraz gmin sąsiednich. 

Dobra straż pożarna 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.   

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 

środki z budżetu Komendy Głównej 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 - 180 odcinków 

 węże tłoczne W – 52 - 140 odcinków 

 pilarki do drewna - 3 szt. 

 piły do stali i betonu - 4 szt. 

 ubranie specjalne typu „Nomeks” - 25 szt. 

 ubranie koszarowe - 40 kpl. 

 ubranie typu moro - 70 kpl. 

 obuwie specjalne - 40 par 

 agregat prądotwórczy z oświetleniem - 3 kpl. 

 zestawy hydrauliczne - 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 
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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 2019 

wyniosły 220347,72 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 i materiałów pędnych. Ponadto uzyskaliśmy dotacje celowe na sfinansowanie 

konkretnego zakupu: 

 z Komendy Głównej PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego                    

– 15808 zł (Stara Kamionka i Stara Rozedranka), 

 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 44148,99 zł  (Stara Kamionka, 

Stara Rozedranka, Lipina i Sojniki), 

 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 20000,00 zł (Stara 

Kamionka, Stara Rozedranka, Lipina), 

Środki z dotacji Komendy Głównej PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są ujmowane do budżetu 

Gminy. Jednostki OSP otrzymują je na swoje konto. Dotacje z Podlaskiego Urzędu  

Wojewódzkiego w Białymstoku uwzględniono w ogólnej  kwocie wydatków na OSP.  

W roku 2019 członkowie OSP brali udział w 90 akcjach ratowniczo - gaśniczych         

w których uczestniczyło  540 strażaków, i tak : 

 Stara Kamionka – 48 razy, 

 Stara Rozedranka – 40 razy,  

 Lipina – 2 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 26 zł i za udział 

w szkoleniu 15 zł. 
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XII. OŚWIATA I EDUKACJA. 

 W 2019 roku gmina Sokółka była organem prowadzącym dla 5 przedszkoli, 8 szkół 

podstawowych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia.  

 

Stan organizacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  

w 2019 roku. 

Edukację przedszkolną w gminie Sokółka prowadzą następujące placówki: 

 pięć publicznych przedszkoli funkcjonujących w Sokółce, 

 siedem oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych tj. w Szkole 

Podstawowej nr 1 i nr 2 w Sokółce, w Szkole Podstawowej w Boguszach, w Geniuszach, 

w Malawiczach Dolnych, w Starej Kamionce oraz w Starej Rozedrance, 

 pięć zespołów wychowania przedszkolnego zorganizowanych w szkołach podstawowych 

na obszarze wiejskim,  

 dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie prowadzonej przez 

Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży,  

 niepubliczne przedszkole Akademia Malucha w Sokółce. 

 

Stan organizacji przedszkoli w Sokółce oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach 

podstawowych. 

 

Placówka 

  Liczba dzieci Liczba 

oddziałów 

 

 

 

Ogó-

łem 

w tym: 

do 3 lat 

3-latki 4-latki 5-latki 6-

latki 

 

ogółem 

Przedszkole nr 1 w Sokółce 125 0 27 39 28 31 5 

Przedszkole nr 2 w Sokółce 124 0 27 38 25 34 5 

Przedszkole nr 3 w Sokółce 125 0 28 38 27 32 5 

Przedszkole nr 4 w Sokółce 119 0 27 35 24 33 5 

Przedszkole nr 5 w Sokółce 132 0 32 33 41 26 7 

Zespół wychowania 

przedszkolnego w Boguszach 

5 0 2 0 3 0 łączony z 

klasą „0” 

Zespół wychowania 

przedszkolnego w Geniuszach 

5 1 2 2 0 0 łączony z 

klasą „0” 

Zespół wychowania 

przedszkolnego w Malawiczach 

Dolnych 

4 0 2 2 0 0 łączony z 

klasą „0” 
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Zespół wychowania 

przedszkolnego w Starej 

Kamionce 

13 1 4 4 4 0 1 

 

 

 

 

Zespół wychowania 

przedszkolnego w Starej 

Rozedrance 

 

 

20 1 10 9 0 0 1 

Razem: 672 3 161 200 152 156 32 

 

 Zgonie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo 

do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego. Gmina ma obowiązek zapewnienia każdemu dziecku w tym wieku, miejsca 

w placówkach przedszkolnych.  

Łącznie wychowaniem przedszkolnym w 2019 r. objętych było 867 dzieci, w tym:  

 w publicznych przedszkolach - 625 dzieci,  

 w niepublicznym przedszkolu - 15 dzieci,  

 w oddziałach przedszkolnych w szkołach - 180 dzieci, w tym 53 dzieci w Szkole 

Podstawowej w Janowszczyźnie, 

 w zespołach wychowania przedszkolnego - 47 dzieci.  

 

W 2019 r. dyżur wakacyjny, zgodnie z arkuszami organizacyjnymi pełniły następujące 

placówki w Sokółce: 

 Przedszkole nr 5 dyżurowało od 01.07.2019 r. do 12.07.2019 r.,  

 Przedszkole nr 2 dyżurowało od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. 

 Przedszkole nr 3 dyżurowało od 01.08.2019 r. do 16.08.2019 r.,  

 Przedszkole nr 1 dyżurowało od 19.08.2019 r. do 31.08.2019 r.  

 

Kadra nauczycielska w gminnych przedszkolach. 

 

Nauczyciele w przedszkolach według stopni awansu zawodowego, dane z Systemu Informacji 

Oświatowej na 30.09.2019r. 

 

 

Placówka 

 

 

  Nauczyciele ogółem, w tym: 

Stażyści 

(etaty) 

Kontraktowi 

(etaty) 

Mianowani 

(etaty) 

Dyplomowani 

(etaty) 

Razem  

(etaty) 

Przedszkole nr 1  2,40 2,00 1,00 4,05 9,45 

Przedszkole nr 2  3,00 3,53 0,64 3,10 10,27 
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Przedszkole nr 3  1,20 2,00 3,00 4,22 10,42 

Przedszkole nr 4  0,10 2,09 4,88 1,30 8,37 

Przedszkole nr 5  5,71 3,26 3,52 3,69 16,18 

Razem: 12,41 12,88 13,04 16,36 54,69 

 

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 2019 r. w prywatnym przedszkolu działał jeden 

oddział przedszkolny, do którego w trakcie roku uczęszczało od 12 do 15 dzieci. Z gminy 

placówka otrzymała dotację w wysokości 120 802,37 zł.   

 

Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka  

w 2019 roku.  

 W gminie Sokółka funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 8 szkół prowadzonych 

przez nasz samorząd. 

 

Struktura organizacyjna szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka w 2019 r.  

 

Placówka 

 

 

 

Liczba Liczba  w tym klasy 

oddz. uczn. 

 

"0" I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

w Sokółce 

34 720 25 104 101 103 33 105 106 69 74 

Szkoła 

Podstawowa nr 2  

w Sokółce 

26 520 26 57 63 60 38 86 72 63 55 

Szkoła 

Podstawowa nr 3 

w Sokółce 

13 218 0 32 26 19 11 40 38 24 28 

Szkoła 

Podstawowa 

w Boguszach 

9 71 13 3 5 8 5 8 11 11 7 

Szkoła 

Podstawowa 

w Geniuszach 

6 37 6 4 5 3 0 3 5 3 8 
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Szkoła 

Podstawowa 

w Malawiczach 

Dolnych 

7 48 7 3 5 5 1 9 6 7 5 

Szkoła 

Podstawowa 

w Starej Kamionce 

8 75 13 6 8 9 2 8 5 12 12 

Szkoła 

Podstawowa 

w Starej 

Rozedrance 

9 77 15 6 7 9 3 8 11 9 9 

Razem: 112 1766 105 215 220 216 93 267 254 198 198 

 

Kadra nauczycielska w gminnych szkołach. 

 

Nauczyciele w szkołach według stopni awansu zawodowego, dane z Systemu Informacji 

Oświatowej na 30.09.2019r. 

 

Placówka 

 

 

  Nauczyciele ogółem, w tym:  

Stażyści 

(etaty) 

Kontraktowi 

(etaty) 

Mianowani 

(etaty) 

Dyplomowani 

(etaty) 

Razem 

(etaty) 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Sokółce 

2,04 8,18 4,78 70,01 85,01  

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Sokółce 

1,80 5,54 5,00 47,58 59,92  

Szkoła Podstawowa nr 3 

w Sokółce 

1,28 0,33 4,90 23,39 29,90  

Szkoła Podstawowa 

w Boguszach 

0,57 1,00 3,59 7,38 12,54  

Szkoła Podstawowa 

w Geniuszach 

3,21 0 0 7,12 10,33  

Szkoła Podstawowa 

w Malawiczach Dolnych 

1,11 1,00 5,35 4,06 11,52  

Szkoła Podstawowa 

w Starej Kamionce 

2,71 3,00 0 7,72 13,43  

Szkoła Podstawowa 

w Starej Rozedrance 

0,86 1,36 2,00 9,06 13,28  

Samorządowa Szkoła 

Muzyczna I Stopnia 

2,24 7,96 1,00 2,71 13,91  

Razem: 15,82 28,37 26,62 179,03 249,84  
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Funkcjonowanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce. 

 W Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2019/2020uczy się 

89 uczniów, z tego: 

- w cyklu czteroletnim - 54 uczniów, 

- w cyklu sześcioletnim - 35 uczniów.  

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 funkcjonuje w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Sokółce. 

 

Szkoły prowadzone przez inne organy prowadzące niż gmina Sokółka. 

 

W Gminie Sokółka funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

w Janowszczyźnie, którą prowadzi od 1 września 2012 r. Społeczno-Oświatowe 

Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. 

W roku szkolnym 2019/2020 w oddziałach przedszkolnych było 39 dzieci się oraz 

101 uczniów uczyło się w klasach 0-8. 

Stan organizacji Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Szkoła 

Podstawowa 

w Janowszczyźnie 

Liczba 

uczniów 
klasy:       

 

 

"0" I II III IV V VI VII VIII 

101 14 9 14 6 15 12 16 8 7 

 

W okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. w Sokółce funkcjonowało 

Niepubliczne Gimnazjum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

o uprawnieniach szkoły publicznej. W związku z reformą oświaty, gimnazjum zakończyło 

swoją działalność w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum ukończyło 19 uczniów. 

 

Finansowanie oświaty. 

W 2019 r. Gmina Sokółka na zadania oświatowe wydała 40 581 648,99 zł. 

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej (Finansów) otrzymała część oświatową subwencji 

ogólnej w wysokości 19 305 067 zł, oraz z rezerwy oświatowej z tytułu odpraw 

nauczycielskich otrzymała 2 248 zł (gmina w 2019 r. wnioskowała do MEN o kwotę 15 425 

zł) i 23 230 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance. 

Pensje nauczycielskie w 2019r. wyniosły 19 789 905,31 zł. 

Budżety placówek oświatowych w 2019 r.: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce - 9 948 763,45 zł, w tym wynagrodzenie 

nauczycieli 5 654 866 zł, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce - 7 041 645,88 zł, w tym wynagrodzenie 

nauczycieli 4 428 064 zł, 
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 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce – 3 657 491,41 zł, w tym wynagrodzenie 

nauczycieli 1 942 306 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Boguszach - 1 229 174,10 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 

784 689,31 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Geniuszach – 1 032 895,64 zł, w tym wynagrodzenie 

nauczycieli 630 828 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 1 100 450,03 zł, w tym wynagrodzenie 

nauczycieli 660 017 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – 1 369 523,44 zł, w tym wynagrodzenie 

nauczycieli 801 427 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance - 1 472 057,38 zł, w tym wynagrodzenie 

nauczycieli 879 953 zł, 

 Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce – 867 107,92 zł, w tym wynagrodzenie 

nauczycieli 478 098 zł, 

 Przedszkole nr 1 - 1 239 380,03 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 606 860 zł, 

 Przedszkole nr 2 - 1 314 496,87 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 606 822 zł, 

 Przedszkole nr 3 - 1 284 149,03 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 685 644 zł, 

 Przedszkole nr 4 - 1 538 344,17 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 659 054 zł, 

 Przedszkole nr 5 - 1 752 388,53 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 971 277 zł. 

 

 W 2019 r. gmina Sokółka w dwunastu ratach przekazała dotacje następującym 

placówkom oświatowym:  

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie otrzymała dotację 

w wysokości  2 955 785,54 zł.  

- Przedszkole Niepubliczne Akademia Malucha prowadzone przez prywatny podmiot 

z siedzibą ul. M. Skłodowskiej 7 w Sokółce, otrzymało dotację w wysokości 120 802,37 zł.   

 

Darmowe podręczniki. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie wszystkich szkół podstawowych z gminy 

Sokółka otrzymali dotacje celowe na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe do kształcenia zintegrowanego i języka obcego. Kwota dotacji dla szkół 

wyniosła ok. 140 500 zł. Szkoły otrzymały dotacje w wysokości: 

Szkoła Podstawowa nr 1 – 53 148,15 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2 – 39 154,50 zł oraz materiały zakupione uczniom wymagającym 

stosowania specjalnej organizacji nauki – 1 118,70 zł 

Szkoła Podstawowa nr 3 – 17 552,70 zł 

Szkoła Podstawowa w Boguszach -  4 638,15 zł 

Szkoła Podstawowa w Geniuszach – 3 252,15 zł 

Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 3 811,50 zł 

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – 4 450,05 zł 

Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance -  5 207,40 zł 
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Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie – 8 152,65 zł  

 

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli.  

 

 Przepisy ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1148 z późn. zm.) określają zasady bezpłatnego dowozu dzieci i uczniów do szkół lub zwrotu 

kosztów dowozu, gdy transport zapewniają rodzice. Na samorządzie spoczywa obowiązek 

dowożenia do przedszkoli dzieci niepełnosprawnych, a do szkół, uczniów z klas 0–III, którzy 

mają do placówki więcej niż 3 km, i tych z klas IV–VIII, którzy mieszkają dalej niż 

4 km. Gmina Sokółka wyłoniła w drodze przetargu przewoźników: MPJ Transport Paweł 

Ragiel, Józef  Bałakier Sp.j., Przewóz Osób Marek Czapkowski, Podlaska Komunikacja 

Samochodowa Nova S. A., którzy dowożą uczniów do ośmiu szkół podstawowych. Szkoła 

Podstawowa w Starej Kamionce posiada własny autobus szkolny. Za zorganizowanie dowozu 

do szkół, odpowiadają dyrektorzy, którzy ściśle współdziałają w realizacji tego obowiązku 

z przewoźnikami i z Referatem Oświaty. Na podstawie wniosków złożonych przez rodziców, 

dyrektorzy obowiązani są do sporządzania miesięcznych list dowożonych uczniów, które 

przekazują opiekunom nadzorującym uczniów w czasie jazdy. 

Uczniowie dojeżdżający do szkół z poszczególnych miejscowości: 

 Szkoła Podstawowa w Boguszach: kolonie Bogusze – 14 uczniów, Boguszowski Wygon- 

6 uczniów, Plebanowce – 10 uczniów, Gilbowszczyzna– 8 uczniów Kozłowy Ług -

2 uczniów, Szyndziel – 4 uczniów, Sierbowce – 5 uczniów, Żuki- 6 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa w Geniuszach: Geniusze – 9 uczniów, Kuryły – 1 uczeń, Kundzicze – 

2 uczniów, Nowa Moczalnia – 1 uczeń, Wierzchłowce – 2 uczniów, Igryły – 8 uczniów, Straż 

- 3 uczniów, Zawistowszczyzna – 2 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych: Orłowicze - 14uczniów, Bohoniki- 

5 uczniów, Poniatowicze - 4uczniów, Nomiki - 2uczniów, Malawicze Górne- 2 uczniów.    

 Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce: Bobrowniki – 15uczniów,Pawełki – 6 uczniów, 

Bilwinki – 1uczeń,Słojniki – 9uczniów,Wysokie Laski – 2uczniów,Stara Kamionka – 

10 uczniów.  

 Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance: Miejskie Nowiny – 6 uczniów, Mićkowa Hać – 

3 uczniów, Kantorówka – 8 uczniów, Smolanka – 9 uczniów, Lebiedzin – 5 uczniów, Hałe – 

11 uczniów, Polanki – 1 uczeń, Stary Szor – 1 uczeń, Wilcza Jama – 1 uczeń, Jałówka – 

3 uczniów, Nowa Rozedranka – 9 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie: Wysokie Laski - 3 uczniów, Ostrówek -1 uczeń, 

Straż - 2 uczniów, Planteczka - 7 uczniów, Dworzysk - 2 uczniów, Lipina - 8 uczniów, 

Stara Moczalnia - 4 uczniów, Podkamionka - 5 uczniów, Mićkowa Hać – 6 uczniów,  

Kantorówka – 3 uczniów, Geniusze – 2 uczniów, Igryły – 4 uczniów, Wierzchłowce - 

2 uczniów, Maślanka - 1 uczeń.  

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce: Kraśniany - 13 uczniów, Woroniany – 4 uczniów, 

Sokolany – 5 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce posiada dwa własne busy, którymi dowożą uczniów 

do szkoły. 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/uczniowie
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 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce kupowała dla 26 uczniów bilety miesięczne. 

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała również 14 umów z rodzicami dzieci 

niepełnosprawnych, którzy do specjalnych przedszkoli lub szkół dowożą swoje dzieci 

prywatnymi samochodami. Gmina zapewniała dowóz 282 uczniom, w tym 12 uczniom 

niepełnosprawnym uczęszczającym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Sokółce i oddziału specjalnego w Przedszkolu nr 5 w Sokółce.  

Opieka żłobkowa. 

 

Miejski Żłobek w Sokółce zapewnia 32 miejsca dzieciom od ukończenia 20 tygodnia 

życia do ukończenia 3 roku. Podstawowym zadaniem żłobka jest zapewnienie dziecku opieki  

w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku 

właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej. W placówce prowadzone są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości 

rozwojowych dziecka. 

11 czerwca 2019 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 2019, moduł 2”.  Zgodnie z umową 

na zapewnienie funkcjonowania dotychczasowych miejsc w żłobkach gmina otrzymała 

dotację w wysokości 57 600 zł. W sumie od 2015 r. do 2019 r. gmina pozyskała na potrzeby 

żłobka 1 099 524 zł. Program „MALUCH” jest współfinansowany przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Budżet żłobka w 2019 r. wyniósł 271 916,45 zł, w tym 

przedmiotowa dotacja 57 600 zł. W Miejskim Żłobku w Sokółce, dzięki środkom własnym 

oraz pochodzącym z dotacji, dzieci korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, 

wyposażonych w przyjazne pomoce dydaktyczne, w tym w interaktywny dywan. 

 W Sokółce od 1 września 2014 r. funkcjonuje prywatny żłobek Akademia Malucha, 

który prowadzi osoba fizyczna. W żłobku utworzonych jest 28 miejsc. W 2019 r. gmina 

Sokółka przekazała tej instytucji dotację w wysokości 54 800 zł.  

 

Środki finansowe pozyskane i wykorzystane na działania oświatowe 

w Gminie Sokółka w 2019 roku. 

 

L.p. Nazwa zadania 

i celowość 

wykorzystania 

funduszy 

Podpisana umowa 
Kwota 

dofinansowania 

Termin 

realizacji 

1. Projekt „Nowa jakość 

edukacji w szkołach 

podstawowych i 

gimnazjalnych na 

terenie Gminy 

Sokółka” 

współfinansowany 

Umowa zawarta  

w dniu  

24 lipca 2018 r. 

pomiędzy  

pomiędzy Zarządem 

Województwa 

Wartość projektu  

617 115,85 zł,  

kwota 

dofinansowania  

582 523,24 zł, 

wkład własny 

34592,61 zł 

1.09.2018r.  

31.08.2019r. 
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przez UE w ramach 

EFS, realizowany  

w ośmiu szkołach 

podstawowych 

Podlaskiego a Gminą 

Sokółka 

 

2. Projekt „Przedszkole 

szansą na lepszą 

przyszłość” 

współfinansowany 

przez UE w ramach 

EFS, realizowany w 

siedmiu oddziałach 

przedszkolnych w 

szkołach 

podstawowych 

Umowa zawarta w 

dniu 22 lutego 2018r. 

pomiędzy Zarządem 

Województwa 

Podlaskiego a Gminą 

Sokółka 

 

Wartość projektu 

327 297,95 zł, 

kwota 

dofinansowania 

278 141,39 zł, 

wkład własny 

49156,56 zł 

1.07.2018r. 

31.07.2019r. 

3. Projekt „Spotkajmy 

się w przedszkolu” 

współfinansowany 

przez UE w ramach 

EFS, realizowany w 

pięciu  przedszkolach 

Umowa zawarta  

w dniu 21 sierpnia 

2019r. pomiędzy 

Zarządem 

Województwa 

Podlaskiego a Gminą 

Sokółka 

Wartość projektu 

222 481,92 zł, 

kwota 

dofinansowania 

188 546,22 zł, 

wkład własny  

33935,70 zł 

1.08.2019r. 

30.06.2020r. 

4. Projekt „Matematyka 

i technika pod lupą 

w Przedszkolu nr 2 

w Sokółce” 

współfinansowany 

przez UE w ramach 

EFS, realizowany 

w Przedszkolu nr 2  

Umowa zawarta w 

dniu 22 listopada 2018 

r. pomiędzy Zarządem 

Województwa 

Podlaskiego a Gminą 

Sokółka 

Wartość projektu  

95 542 zł,  

kwota 

dofinansowania  

90 697 zł, 

wkład własny 4 845 

zł 

1.08.2018r.  

31.07.2019r. 

 

5. Projekt „Nauczanie 

przez działanie w 

Szkole Podstawowej 

w Malawiczach 

Dolnych” 

współfinansowany 

przez UE w ramach 

EFS, realizowany w 

SP w Malawiczach 

Dolnych 

Umowa zawarta w 

dniu 1 kwietnia 2019r. 

pomiędzy Zarządem 

Województwa 

Podlaskiego a Gminą 

Sokółka 

 

Wartość projektu  

99 893,50 zł,  

kwota 

dofinansowania  

94 293,50 zł, 

wkład własny 5 600 

zł 

1.09.2019r.  

30.09.2020r. 
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6. Projekt „Twórcze 

przedszkole” 

współfinansowany 

przez UE w ramach 

EFS, realizowany  

w Przedszkolu nr 1 

w Sokółce 

 

Umowa zawarta  

w dniu 1 października 

2019 r. pomiędzy 

Zarządem 

Województwa 

Podlaskiego a Gminą 

Sokółka 

Wartość projektu 

105 601,72 zł 

kwota 

dofinansowania  

99 151,72 zł  

wkład własny 6 450 

zł (w tym wkład 

rzeczowy – 

korzystanie z sal 

przedszkolnych).  

 

01.09.2019r.-

31.07.2020r. 

7. Projekt „Kompetentna 

szkoła” 

współfinansowany 

przez UE w ramach 

EFS,  realizowany  

w SP w Starej 

Kamionce 

Umowa zawarta w 

dniu 11 grudnia 2018r. 

pomiędzy Zarządem 

Województwa 

Podlaskiego a Gminą 

Sokółka 

Wartość projektu 

96 144 zł 

kwota 

dofinansowania  

90 404 zł 

wkład własny 5 740 

zł 

 

01.09.2019r.-

31.07.2020r. 

8. Projekt „Szkolna 

Pracownia Myślenia”  

współfinansowany 

UE w ramach EFS, 

realizowany w SP 

w Boguszach 

Umowa zawarta  

w dniu 31 lipca 2019r. 

pomiędzy Zarządem 

Województwa 

Podlaskiego a Gminą 

Sokółka 

Wartość projektu 

131 050,95 zł 

kwota 

dofinansowania  

109 846,95 zł  

wkład własny 21 

204zł 

 

01.09.2019r.-

31.07.2020r. 

9. Projekt ,,Narodowy 

Program Rozwoju 

Czytelnictwa’’- 

wspieranie organów 

prowadzących szkoły 

w zakresie rozwijania  

czytelnictwa dzieci 

i młodzieży 

Umowa nr 1/2019 

zawarta w dniu  

4 kwietnia 2019 r. 

pomiędzy Wojewodą 

Podlaskim, z którego 

upoważnienia działa 

Podlaski Kurator 

Oświaty a Gminą 

Sokółka 

Wartość projektu  

5 000 zł,  

dotacja celowa  

4 000 zł  

wkład własny  

1 000 zł 

4.04.2019r.  

31.12.2019r. 

10. Stypendia naukowe 

Burmistrza Sokółki  

za I i II semestr roku 

szkolnego 2018/2019 

otrzymało 403 

uczniów  

Uczniowie otrzymali  

od 150 zł do 350 zł 

Całkowita  kwota 

stypendiów za I i II 

semestr nauki w roku 

szkolnym 2018/2019  

ok. 65 000 zł 

27.02.2019r.   

18.06.2019r. 
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11. Projekt rozwijania 

szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów 

i nauczycieli 

w zakresie technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych  

„Aktywna Tablica” 

realizowany w SP 

w Starej Rozedrance 

Umowa nr 47/2019 

zawarta w dniu 

25.06.2019 r. 

pomiędzy Wojewodą 

Podlaskim, z którego 

upoważnienia działał 

Podlaski Kurator 

Oświaty a Gminą 

Sokółka 

Wartość projektu  

17 500 zł  

dotacja celowa   

14 000 zł  

wkład własny  

3 500 zł 

25.06.2019r. 

31.12.2019r. 

12. Program „Wyprawka 

szkolna” – 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 

wspieranie rozwoju 

edukacyjnego 

uczniów, w tym 

uczniów 

niepełnosprawnych  

Akceptacja 

Kuratorium Oświaty  

w Białymstoku 

Otrzymana kwota 

dofinansowania  

5 796,36 zł 

01.09.2019r.  

25.10.2019r. 

13. Resortowy program 

rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 

„Maluch” – edycja 

2019r. 

funkcjonowanie 

miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 

w Żłobku Miejskim  

Umowa nr 2/7/2019 

zawarta w dniu 

11 czerwca 2019 r. 

pomiędzy Wojewodą 

Podlaskim a Gminą 

Sokółka  

Otrzymana kwota 

dofinansowania  

57 600 zł 

01.01.2019r. 

31.12.2019r. 

14. Wniosek o 

zwiększenie części 

oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% 

rezerwy w 2019r. 

z tytułu wypłaty 

odpraw 

nauczycielskich 

MEN przyznało 2 248 

zł 

Otrzymana kwota 

dofinansowania  

2 248 zł 

1.09.2019 r.- 

31.12.2019r. 

15. Wniosek o 

zwiększenie części 

oświatowej subwencji 

ogólnej  z tytułu 

MEN przyznało 23 

230 zł 

Otrzymana kwota 

dofinansowania 

23230 zł 

1.09.2019r.- 

31.12.2019r. 
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wyposażenia 

w pomoce 

dydaktyczne 

niezbędne do 

realizacji podstawy 

programowej z 

przedmiotów 

przyrodniczych w SP 

pozyskane fundusze  

wkład własny gminy 

łączna wartość  

1 640 478,38 zł 

231 023,87 zł 

1 871 502,25 zł 

 

Pozostałe zagadnienia. 

 

Remonty w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Sokółka. 

 Prace remontowe w Przedszkolu nr 1 w Sokółce 

Zakres robót:  

- malowanie pomieszczeń przedszkolnych,  

- naprawa sprzętu, w tym urządzeń kuchennych,  

- wykonanie przeglądów budowlanych, technicznych, elektrycznych.  

- koszt – 5 000 zł 

 Prace remontowe w Przedszkolu nr 3 w Sokółce 

Zakres robót: 

- remont pomieszczeń w piwnicy: usunięcie starej glazury, wykonanie tynków, malowanie 

ścian i sufitu, ułożenie glazury, ułożenie terakoty na posadzce, 

- lakierowanie wszystkich okien w przedszkolu,  

-wymiana skrzynek rozdzielczych i wszystkich gniazdek elektrycznych,  

- malowanie siatki ogrodzeniowej.  

- koszt - 13 950,26 zł 

 Prace remontowe w Przedszkolu nr 4 w Sokółce  

Zakres robót:  

- wymiana rynien i  rur spustowych w budynku,  

- naprawa ścian budynku w tym konstrukcji i elewacji, 

- malowanie ścian, sufitów, okien, drzwi, kaloryferów w czterech pomieszczeniach 

administracyjnych, 

- wylanie nowej posadzki i ułożenie terakoty w pomieszczeniu księgowości,  

- naprawa daszku nad wejściem do budynku, wymiana desek i pokrycie nową papą.  

- koszt – 12 000 zł 
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 Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce 

Zakres robót: 

- wstawienie drzwi aluminiowych w salach lekcyjnych, w bibliotece i pomieszczeniach 

szkolnych, 

- wstawienie drzwi aluminiowych w archiwum zakładowym, 

- naprawa schodów zewnętrznych, 

- remont archiwum zakładowego, 

- wstawienie drzwi do małej salki gimnastycznej, 

- wstawienie dodatkowych drzwi na aulę konferencyjną i przestawienie drzwi wejściowych, 

- montaż wykładziny w salce gimnastycznej, 

- malowanie i remont połączenia sal lekcyjnych, 

- wykonanie instalacji multimedialnej na auli konferencyjnej wraz z wyposażeniem, 

- modernizacja instalacji elektrycznej na auli konferencyjnej, 

- naprawa wentylacji, 

- remont placu zabaw. 

- koszt – 108 353,34 zł 

 Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce 

Zakres robót: 

- remont 2 łazienek uczniowskich, 

- budowa ścianki działowej między salami 30 i 31, 

- modernizacja sieci komp. – internetowej oraz monitoringu, 

- wykonanie prac remontowych w salach lekcyjnych, 

- wymiana drzwi, 

- wykonanie prac remontowych centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, 

- naprawa dachu nad salą 35, 

- modernizacja szatni uczniowskiej,  

- remont urządzeń – sprzętu w kuchni szkolnej, 

- wykonanie prac modernizacyjnych na posesji szkolnej, 

- przeglądy obiektu i sprzętu. 

- koszt – 82 024,00 zł 

 Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce 

Zakres robót: 

- remont łazienek na parterze,   

- malowanie łazienek na I i II piętrze,  

- renowacja boiska Orlik, 

- malowanie sal lekcyjnych, 

- remont sali konferencyjnej, 

- modernizacja szatni uczniowskiej,  

- malowanie siłowni, 

- wymiana blatów w ławkach szkolnych, 

- montaż 5 ławek na zewnątrz szkoły, 

- rozbudowa monitoringu szkolnego, 

- wymiana kotła warzelnego w kuchni szkolnej,  
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- zakup kosiarki spalinowej.  

koszt – 95 900 zł 

 Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Boguszach 

Zakres robót: 

   - remont sali lekcyjnej, w tym malowanie sufitu i ścian, 

     - naprawa dachu. 

- koszt – 3 270 zł 

 Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Geniuszach 

Zakres robót: 

- remont sali lekcyjnej, w tym szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitu, 

- zamocowanie listew przypodłogowych,  

- wymiana wykładziny PCV. 

- koszt – 2 971,29 zł 

 Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce 

Zakres robót: 

- zakup wewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego,  

- malowanie drzwi i ławek w szkole,  

- naprawa toalet uczniowskich.  

- koszt - 1059 zł 

 Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance 

Zakres robót: 

- zakup wyposażenia do łazienek uczniowskich, 

- malowanie kuchni, 

- drobne naprawy. 

- koszt – 1 520 zł 

 

Łącznie w 2019 roku na prace budowlano-remontowe w placówkach oświatowych 

wydano 326 048 zł. 

 

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy.  
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W 2019 r. z gminnych szkół podstawowych 100 uczniów uczestniczyło w zajęciach 

w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Dnia 3 października 2019 r. w Centrum 

Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej rektor uczelni prof. Lech Dzienis 

oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisali kolejną umowę o współpracy 

i współfinansowaniu inicjatywy edukacyjnej – Podlaski Uniwersytet Dziecięcy. Jest to już 

druga edycja projektu, w której uczniowie z gminy Sokółka wzięli udział. Wartość projektu 

wyniosła 34 000 zł, zaś koszt dowozu uczniów na zajęcia wyniósł 11 880 zł, który organizuje 

i pokrywa gmina Sokółka.  

23 listopada 2019 r. na Politechnice Białostockiej odbyła się inauguracja roku 

akademickiego w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, na którym kształci się 

kolejnych 100 uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI. Zajęcia odbywają się w weekendy 

na Politechnice Białostockiej. Gmina zapewniła bezpłatny dowóz uczniów oraz opiekę 

nauczycieli. Wszystkie wyjazdy organizuje Referat Oświaty. Młodzi studenci uczestniczyli 

w 15 zróżnicowanych tematycznie zajęciach prowadzonych w formie wykładów 

i warsztatów. W ramach PUD uczniowie szkół podstawowych mogli poznać wybrane 

zagadnienia nauki i sztuki oraz przekonać się, że zdobywanie wiedzy może być fascynujące. 

Na zajęciach studenci uczyli się podstaw programowania, robotyki, konstruowania 

i projektowania przestrzeni miejskiej oraz poznali tajniki dziennikarstwa radiowego. 

Dowiedzieli się, w jaki sposób inżynierowie pomagają osobom niepełnosprawnym 

i przekonali się, że osiągnięcia nauki wykorzystujemy w codziennym życiu.  

 Program studiów zawierał również zajęcia organizowane przez partnerów projektu: 

Muzeum Wojska w Białymstoku, Galerię im. Śleńdzińskich w Białymstoku, Narodowy Bank 

Polski – Oddział Okręgowy w Białymstoku, Urząd Komunikacji Elektronicznej – Delegatura 

w Białymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. 

 

Konferencja ,,Dziecko z dysfunkcją układu nerwowego”. 

 

 20 marca 2019 r.odbyła się konferencja „Dziecko z dysfunkcją układu nerwowego – 

neurorehabilitacja” zorganizowana we współpracy Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej 

ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. Na konferencji po raz 

pierwszy został zaprezentowany robot NAO służący do pracy z dziećmi autystycznymi, który 

został sprowadzony z Francji. Do tej pory był wykorzystywany w ośrodkach akademickich. 

Sokólska szkoła, jako pierwsza w Polsce, wykorzystała go do rewalidacji dzieci 

autystycznych. Na konferencji poruszono następujące tematy: padaczka w przebiegu chorób 

neurologicznych u dzieci – diagnostyka oraz rehabilitacja, zaburzenia rozwojowe u dzieci 

ryzyka okołoporodowego oraz ich wpływ na naukę i zachowanie w wieku wczesnoszkolnym, 

uwarunkowania genetyczne zaburzeń neurorozwojowych, komunikacja alternatywna 

i wspomagająca – czy pomaga w rozwoju mowy?, neurorehabilitacja w logopedii, nowe 

technologie w neurorehabilitacji – neuroforma. Na konferencji byli także obecni 

przedstawiciele ośrodków, w których jest prowadzona rehabilitacja dzieci z zaburzeniami 

neurologicznymi oraz zainteresowani nauczyciele i rodzice z gminy Sokółka. 
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Stypendia naukowe Burmistrza Sokółki. 

 
 

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymali 27 lutego 2019 r. od Burmistrza 

Sokółki Ewy Kulikowskiej stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce za I semestr 

2018/2019 r. Po raz pierwszy zostało nagrodzonych 8 uczniów Samorządowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Sokółce.Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w  Szkole 

Podstawowej nr 1 w Sokółce. Nagrodzono 190 uczniów, wysokość stypendium wahała się 

od 150 zł do 350 zł.  

Dnia 18 czerwca 2019 r. stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce za II semestr 

roku szkolnego 2018/2019 odebrało 213 uczniów. Łącznie na stypendia gmina wydała w 2019 

r. ponad 65 000 zł. 

 

Szkolenie Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. 

 

10 maja 2019 r. Referat Oświaty zorganizował szkolenie, w którym udział wzięli 

dyrektorzy sokólskich szkół i przedszkoli. Szkolenie prowadziła Monika Rękawek – radca 

prawny z Podlaskiego Kuratorium Oświaty, która specjalizuje się w zakresie prawa 

oświatowego i prawa pracy. Celem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy na temat 

praktycznego stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie zadań 

i kompetencji organu prowadzącego publiczne szkoły i placówki. Szkolenie uwzględniało 

aspekty praktyczne, problemy prawne oraz wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące 

omawianych zagadnień, a w tym: ocena pracy dyrektora szkoły w zakresie wynikającym 

z kompetencji organu prowadzącego, postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego, zadania organu prowadzącego związane z ruchem 

kadrowym w szkole, regulamin wynagradzania nauczycieli, tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć nauczycieli, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, projektowane zmiany 
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w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie zadań i kompetencji organów prowadzących. 

  

 

Awanse nauczycieli. 

 W dniu 16 lipca 2019 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wręczyła awanse 

zawodowe nauczycielom z gminy Sokółka. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 

otrzymały dwie nauczycielki. 

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego trwało 2 lata i 9 miesięcy, składało się 

z dwóch etapów: I etap – w trakcie którego nauczycielki odbyły staż i uzyskały pozytywną 

ocenę dorobku zawodowego. Nauczycielki złożyły wnioski do organu prowadzącego szkołę 

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. II etap – 

w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna, powołana przez organ prowadzący, 

oceniła spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 

mianowanego.  

 
 

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych. 

 

30 sierpnia 2019 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wręczyła w Urzędzie 

Miejskim w Sokółce akty powierzenia nowo wybranym dyrektorom szkół. W wyniku 

przeprowadzonych konkursów, powierzenia stanowiska dyrektora odebrali: Anna 

Andrzejewskaze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce, 

Krystyna Sosna ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance i Adam Bitiucki ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. Stanowiska zostały powierzone 

na okres 5 lat. Burmistrz Sokółki wręczając akty podkreśliła, że doskonale zdaje sobie sprawę 



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 147 

 

jak ważne i odpowiedzialne obowiązki spoczywają na ich barkach. Życzyła również udanych 

inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami, 

wychowankami oraz organem prowadzącym. 

 

Nagrody Burmistrza Sokółki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

    
 

Dwudziestu nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli z naszej 

gminy otrzymało nagrody Burmistrza Sokółki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uroczystość odbyła się 10 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Sokółce. Nagrody Burmistrza Sokółki wahały się od 1600 zł do 2200 

zł. Burmistrz Sokółki podziękowała pracownikom oświaty za trud i pracę na rzecz gminnej 

oświaty, życzyła nieustającego entuzjazmu i energii oraz samych sukcesów, podziękowała 

za wieloletnią pracę przybyłym na uroczystość nauczycielom emerytom.  

Nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

 

 Po raz piąty Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w dniu 5 grudnia 2019 r. wręczyła 

27 osobom nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury. Zgodnie z regulaminem konkursu, nagrody otrzymali uczniowie, osoby 

dorosłe, które odniosły sukces artystyczny na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub 

międzynarodowym. Na nagrody przeznaczono 8000 zł. Ich wysokość wahała się w granicach 

200 – 600 zł.  
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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 2019 r. kontynuowała IV, a w październiku 

rozpoczęła V swoją kadencję. Młodzieżowa Rada Miejska składa się z 18 radnych  

tj. uczniów z sokólskich szkół podstawowych i średnich. Zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, pełni funkcję konsultacyjną, opiniuje projekty decyzji, które dotyczą młodych 

mieszkańców gminy. 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, 

żelokalne 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 III 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”, 

 udział w bożonarodzeniowym spotkaniu z dziećmi ze świetlicy „Pod aureolą  

św. Józefa” na Osiedlu Zielonym, 

 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”, 

 udział w turnieju wiedzy o Sokółce w ramach 410 rocznicy nadania praw miejskich 

Sokółce, wyjazd do Warszawy oraz zwiedzanie Sejmu i Senatu; 
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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 realizowała projekt 

„Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską. Celem 

projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy 

Sokółka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, zakup pomocy dydaktycznych, 

organizację wycieczek dla dzieci, szkoleń nauczycielom oraz wsparcie psychologiczne 

rodziców. W projekcie uczestniczyło 162 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z siedmiu oddziałów 

przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej  nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2 

w Sokółce, w Szkołach Podstawowych w Boguszach, w Geniuszach, w Malawiczach 

Dolnych, w Starej Kamionce i w Starej Rozedrance, 35 nauczycieli, 113 rodziców. Wartość 

projektu wyniosła 327 297,95 zł, dofinansowanie 278141,39 zł oraz wkład własny Gminy 

Sokółka 49 156,56 zł (w tym wkład rzeczowy - korzystanie z sal szkolnych).  

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci, które rozwijały 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. 

Zakupiono pomoce dydaktyczne: 10 monitorów interaktywnych myBoard grey 4K 65, książki 

dla dzieci, edukacyjne gry planszowe, klocki drewniane, układanki, klocki konstrukcyjne 

Lego We Do, sortery, zestawy eksperymentalno-doświadczalne, książki dla nauczycieli, 

zestawy laboratoryjne, lalki, materiały plastyczne. Na pomoce dydaktyczne w ramach 

projektu gmina wydała 124 100 zł. 

Rodzice przedszkolaków mieli możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem 

i pedagogiem. W terminie od 8.10.2018 r. do 26.11.2018 r. oraz od 10.12.2018r. 

do 25.02.2019 r. odbyły się w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dwa cykle warsztatów pt. 

„Trening kompetencji, postaw i umiejętności wychowawczych", w których uczestniczyło 

33 rodziców. W ramach projektu 35 nauczycieli z siedmiu szkół podstawowych udział wzięło 

w następujących szkoleniach: „Nowoczesne metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu 
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przedszkolnym”, „Ewaluacja i autoewaluacja w pracy nauczyciela”, „Jak rozmawiać 

z dzieckiem o emocjach?”, „Projekt edukacyjny jako metoda realizacji podstawy 

programowej w przedszkolu lub jako sposób na skuteczne nauczanie”, „Praktyczne 

wykorzystanie monitora interaktywnego w pracy z dzieckiem w przedszkolu”. 

 

Realizacja projektu pt. „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

 

 Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Celem 

projektu było 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 wzięło udział  800 uczniów z ośmiu szkół 

podstawowych. Wartość projektu wyniosła 617 115,85 zł, dofinansowanie 582 523,24 zł oraz 

wkład własny  34 592,61 zł (w tym wkład rzeczowy - korzystanie z sal szkolnych).  

W ramach projektu prowadzone były: 

 zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, umiejętność 

uczenia się, „Razem odkrywamy świat – chcę nie muszę" , „Razem aktywnie 

w społeczności – chcę nie muszę", 

 zajęcia kształtujące świadomość brania udziału w wydarzeniach kulturalnych, 

dających możliwość poznania historii regionu, rozwijające wyobraźnię, zdolności 

manualne kształcące postawy twórcze, kreatywność: „Spotkanie z tradycją w kartce 

papieru- warsztaty tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych w Muzeum Ziemi 

Sokólskiej”,  

 zajęcia rytmiczno-muzyczne, 

 zajęcia „Matematyka w sztuce – spotkanie w Sokólskim Ośrodku Kultury”, 

 zajęcia kształtujące umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, wyciągania 

wniosków, spostrzegawczość „Klub Miłośników Gier Matematycznych”,  

 zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, uzupełniające braki w wiadomościach 

i umiejętnościach, 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 społeczno-informatyczne, 

 zajęcia w ramach „Młodzieżowego studia filmowego",  

 zajęcia rozwijające kompetencje językowe, w tym: 

- „English on the stage”- koło zianteresowań z języka angielskiego,  

- „Ja izPolszy a ty” – koło zianteresowań z języka rosyjskiego,  

- „Ich sprecheDeutsch” – koło zainteresowań z języka niemieckiego,  

 warsztaty w pracowniach przyrodniczych, w tym:  
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- „Poznajemy Polskę i kraje świata”,  

-„Koło Młodych Badaczy”,  

-„W każdym z nas tkwi odkrywca”,  

-„Bliżej przyrody z biologią i chemią”. 

 Nauczyciele wzięli udział w 7 szkoleniach: „Wykorzystanie technik pamięciowych 

w nauczaniu i uczeniu się uczniów”, „Zasady, metody i techniki nauczania prowadzące 

do zwiększonej motywacji uczniów do nauki”, „Aktywizujące metody nauczania matematyki 

w szkole podstawowej”, „Narzędzia TIK wspomagające nauczanie i uczenie się uczniów”, 

„Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do rozwijania u uczniów kompetencji 

informatycznych i postawy kreatywnej”, „Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi  (film, 

wywiady, montaż filmowy, media społecznościowe) do kształtowania u uczniów kompetencji 

kluczowych”, „Trening umiejętności potrzebnych do konstruktywnej współpracy nauczyciela 

z uczniami i rodzicami”. 

 Szkoły doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki m.in. matematyki, 

języków obcych, pracownie przyrodnicze w SP nr 1 w Sokółce, SP nr 2 w Sokółce oraz SP 

nr 3 w Sokółce. Uczniowie wzięli udział w następujących wyjazdach edukacyjnych: 

- uczestnikom zajęć „Roboclub” zorganizowano wyjazd na Politechnikę Białostocką oraz 

do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 

- uczestnikom zajęć językowych oraz „Młodzieżowego Studia Filmowego” zorganizowano 

wyjazd do Studia Miniatur Filmowych w Warszawie, 

- uczestnicy zajęć matematycznych byli na dwudniowej wycieczce do Torunia, gdzie zwiedzili 

m.in. planetarium, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 

- uczniowie klas I-III wzięli udział w wyjazdach do: Białostockiego Teatru Lalek, Opery 

i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Teatru Dramatycznego w Białymstoku, 

- uczestniczy zajęć przyrodniczych jeździli do Biebrzańskiego Parku Narodowego 

i do Centrum Przyrodniczego im. Prof. Myrchy w Białymstoku. 

 Na zakończenie realizacji projektu każda szkoła zorganizowała Szkolny Festiwal 

Talentów. W ramach tego wydarzenia szkoły przedstawiły efekty swojej pracy przy realizacji 

projektu.  

 

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 realizowała projekt 

„Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”, współfinansowany przez 

Unię Europejską. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 

przedszkolnym z Przedszkola nr 2 w Sokółce. W projekcie uczestniczyło 94 dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat. Wartość projektu wyniosła 95 542 zł, dofinansowanie 90 697 zł oraz wkład 

własny gminy Sokółka 4845 zł. W ramach projektu prowadzone były zajęcia „Odkrywcy 

i konstruktorzy” i „Matematyka pod lupą” rozwijające kompetencje kluczowe: 

matematyczno-przyrodnicze, naukowo – techniczne i informatyczne oraz kreatywność, 

umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, umiejętność uczenia się. Zajęcia „Mam 

swój czas” służyły wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych u dzieci. Nauczycielki 
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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. 

 

Realizacja projektu „Spotkajmy się w przedszkolu" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.  

 

 
  

 Projekt „Spotkajmy się w przedszkolu" realizowany jest od 1 września 2019 r. 

do 30 czerwca 2020 r. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewczynek 

i chłopców z pięciu sokólskich przedszkoli, poprzez udział w zajęciach zmniejszających 

stwierdzone deficyty oraz zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych 

dzieci. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 188 546,22 zł, wkład własny gminy Sokółka 

to 33935,70 zł, ogólna wartość projektu - 222 481,92 zł. W projekcie uczestniczy 

27 niepełnosprawnych dzieci oraz 40 dzieci z różnymi deficytami. Oferta projektu jest bardzo 

bogata, w ramach której zaplanowano 1110 godzin zajęć specjalistycznych, które wspomagają 

pracę przedszkoli w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania. Realizowane są: 

indywidualne zajęcia z pedagogiem, z logopedą, fizjoterapeutą, terapia integracji 

sensorycznej, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, rozwijające 

sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.  

 W ramach projektu gmina zakupiła sprzęt rehabilitacyjny, w tym m.in. platformę 

podwieszaną tapicerowaną, deskę równoważną „kołyska”, deskorolkę z liną, deskę rotacyjną, 

materace składane gimnastyczne, trampolinę z poręczą, huśtawkę belkę, wałek tunel 

tapicerowany, podwójny trapez drążkowy, zestawy piłek sensorycznych, tunel sensoryczny, 

grę leniwą ósemkę, ścieżkę sensoryczną, huśtawkę helikopter, huśtawkę grzybek, kolorowe 

kamienie rzeczne, hamak antygrawitacyjny, dyski sensoryczne, wolnostojące podwiesie, 

drążki do ćwiczeń, zestawy dysków dotykowych, obręcze, maty do ćwiczeń, oczyszczacze 

powietrza, programy multimedialne do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi, 

4 laptopy. Do przedszkoli przekazano dwa zestawy z tabletami do komunikacji alternatywnej, 

które wykorzystywane są do pracy z dziećmi, z którymi kontakt werbalny jest bardzo 

utrudniony. Ponadto do przedszkoli trafiło kilkanaście komputerowych programów, a w tym 

programy aktywizująco-edukacyjne w formie interaktywnych krzyżówek, programy 
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aktywizująco-edukacyjne umożliwiające dziecku tworzenie własnych opowieści 

obrazkowych, programy rozwijające umiejętności w zakresie pisania, czytania, a także 

poszerzania zasobów słownictwa, zestawy programów – zabawy edukacyjne. W ramach 

projektu do przedszkoli przekazano cztery tablety wraz z programami multimedialnymi 

umożliwiającymi przeprowadzenie diagnozy i zaplanowanie terapii dla dzieci z deficytami 

mowy, tablet oraz program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-

motorycznych. Zakupy zrealizowały pracownice Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego. 

Gmina zakupiła sprzęt na łączną kwotę ponad 90 000 zł.  

Realizacja projektu „Twórcze Przedszkole" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

 Projekt „Twórcze Przedszkole” realizowany jest od 1 września 2019 r. do 31 lipca 

2020 r. W projekcie uczestniczy 92 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Celem projektu jest 

podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola nr 1 w Sokółce. 

 

  

 Przedsięwzięcie zapewnia dzieciom w wieku przedszkolnym z Przedszkola nr 1  

w Sokółce, możliwość oraz przestrzeń na przyjazne i efektywne uczenie się, które pozwolą 

im prawidłowo rozwijać kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne w życiu. 

Zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: "Mały 

Programista", "Akademia Małego Kucharza", "Pomaluj mój świat", "Klub Młodego Aktora" 

oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku których u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje 

informatyczne, matematyczne, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość  

i inicjatywność. Proces edukacyjny jest wspomagany, dzięki doposażeniu Przedszkola nr 1,  

w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci oraz szkolenia 

dla nauczycieli doskonalące kompetencje w zakresie kształtowania i rozwijania u dzieci w 

wieku przedszkolnym kompetencji matematycznych oraz postaw kreatywnych. Dzięki 

projektowi, w przyszłości przedszkolne mury opuszczą kreatywne i ciekawe świata dzieci. 

Wartość projektu wynosi 105 601,72 zł, dofinansowanie z EFS 99 151,72 zł, wkład własny 

gmin Sokółka 6 450,00 zł (w tym wkład rzeczowy – korzystanie z sal przedszkolnych). 

 Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przedszkole otrzymało sprzęt i pomoce 

dydaktyczne o wartości ponad 65 000 zł, w tym nowoczesne roboty Ozobot Bit, maty 

i akcesoria do nauki programowania, laptopy, materiały papiernicze, sprzęt AGD, sprzęt 
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multimedialny i pomoce do prowadzenia zajęć teatralnych. 

 

Realizacja projektu „Szkolna Pracownia Myślenia" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

 Projekt „Szkolna Pracownia Myślenia” realizowany jest od 1 września 2019 r. do 

31 lipca 2020 r. Skierowany jest do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Boguszach. 

W ramach przedsięwzięcia są realizowane przede wszystkim działania rozwijające 

kompetencje kluczowe i niezbędne na rynku pracy u uczniów, zakup wyposażenia pracowni 

przyrodniczej i matematycznej, narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych, niezbędnych 

do realizacji programów nauczania i metody eksperymentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Są zorganizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, koło origami, dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic, zajęcia przyrodnicze, zakupiony sprzęt 

będzie wykorzystywany na zajęciach. Wszyscy uczestnicy projektu rozwiną postawę 

kreatywną i innowacyjną. Wartość projektu wyniosła 131 050,95 zł, dofinansowanie z UE 109 

846,95 zł, wkład własny gminy Sokółka wyniósł 21 204 zł. 

 

Realizacja projektu „Kompetentna Szkoła" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce od 1 września 2019 r. do 31 

lipca 2020 r. W ramach przedsięwzięcia prowadzone są przede wszystkim działania 

rozwijające kompetencje kluczowe i niezbędne na rynku pracy u uczniów, zakup 

wyposażenia, w tym narzędzia TIK i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji 

programów nauczania. 
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 Zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje z języka angielskiego, koło 

szachowe, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic, w tym 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń, koło 

taneczne. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany na zajęciach. Wszyscy uczestnicy rozwiną 

postawę kreatywną i innowacyjną. Wartość projektu 96 144 zł, dofinansowanie z UE 90 404 

zł, wkład własny gminy Sokółka 5 740 zł. 

Realizacja projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach 

Dolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-

2020.  

  Od października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych rozpoczęły 

się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-VIII realizowane w ramach projektu pn. „Nauczanie 

przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”, który jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: 

 Szkolny Klub Kodowania – rozwijanie kompetencji informatycznych, 

 Łamigłówka – rozwijanie kompetencji matematycznych, 

 We can do this – rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym, 

 Nauczanie na interaktywnym dywanie – rozwijanie kompetencji informatycznych, 

matematycznych i językowych dla uczniów kl. I-III, 

 Angielski nie tylko dla orłów- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego, 

 Matematyka nie tylko dla orłów- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki. 

W czasie realizacji projektu zorganizowane były także szkolenia dla nauczycieli: 

 „Podstawy programowania w edukacji szkolnej”, 

 „Przyjazne nauczanie – neurodydaktyka w szkole podstawowej”, 

 „Wykorzystanie planszowych i interaktywnych gier w edukacji szkolnej”. 

   Baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o nowoczesne pomoce, takie jak programy 

multimedialne, podłoga interaktywna, laptopy, zestaw Ozobotów i robotów solarnych oraz 

monitor  interaktywny. W projekcie uczestniczy 40 uczniów klas I-VIII oraz 10 nauczycieli 

ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych. Wartość projektu 99 893,50 zł, z czego 



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 156 

 

środki zewnętrzne pozyskane z LGD Szlak Tatarski wyniosły 94 293,50 zł, wkład własny 

gminy 5 600 zł. 
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XIII. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE. 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Sokółki z dnia 11 stycznia 2019 r. 

został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka  

w dziedzinie kultury w 2019 r. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje tego zadnia 

wynosiła 40 000,00 zł, z którego skorzystały cztery organizacje. 

 

Konkurs ofert Realizator/ Nazwa projektu 
Kwota 

dofinansowania  

Konkurs 

w dziedzinie kultury 

w 2019 r. 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe 

Igrył/„Wielokulturowa Sokółka-wydanie płyty 

muzyki romskiej.” 

7 700 zł 

Związek Tatarów RP Oddział 

Bohoniki/„Święto wiosny Navruz” 

7 700 zł 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Oddział Rejonowy w  

Sokółce/„Chór seniorów „Sokólskie Wrzosy” 

w roku 2019 koncertuje na chwałę miastu, ku 

pokrzepieniu serc” 

7 200 zł 

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”/  

„ My dla innych-czyli artyści w akcji” 

5 200 zł 

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego 

Wieku”/ „Z życia Sokólszczan 1919-2019” 

4 000 zł 

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”/ „Wesoła 

Szkoła” 

8 200 zł 

 

SOKÓLSKI OŚRODEK KULTURY. 

 

Działalność kulturalna została zdefiniowana w  przepisach art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 

r., poz. 406) i polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formą jej 

prowadzenia w Gminie Sokółka jest funkcjonowanie Sokólskiego Ośrodka Kultury jako 

placówki organizacyjnie obejmującej:  

 Dom Kultury - ul. Grodzieńska 1 

 Kino „Sokół” - Pl. Kościuszki 24 

 Muzeum Ziemi Sokólskiej wraz z Punktem Informacji Turystycznej -  

            ul. Piłsudskiego 2 



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 158 

 

 Wiejski Klub Kultury w Starej Kamionce - Stara Kamionka 66   

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. 

 

Tworzenie kultury to tworzenie odpowiednich podmiotów (instytucji) działających 

w obszarze kultury w celu realizowania potrzeb społecznych . Upowszechnianie kultury – 

podejmowanie i inicjowanie wszelkich działań (w tym w obszarze edukacji kulturalnej) 

zmierzających do rozwijania potrzeb i zainteresowania kulturą. Łączy się to z popularyzacją 

kultury i udostępnianiem jej, czyli budowaniem szerokiego dostępu do kultury. W kontekście 

działania podmiotów w sferze kultury odbywa się to poprzez tworzenie oferty kulturalnej 

skierowanej do różnych grup odbiorców. Ochrona kultury – pojęcie można powiązać z opieką 

nad zabytkami. Ale ochrona kultury dotyczy również dóbr kultury nieposiadających statusu 

zabytków.  

Placówki Sokólskiego Ośrodka Kultury stwarzają warunki do rozwijania  zainteresowań 

i pasji poprzez zapewnienie dzieciom,  młodzieży oraz dorosłym, w tym seniorom szerokiej i 

różnorodnej oferty kół zainteresowań, klubów, zespołów itp. form oraz fachowej opieki 

instruktorskiej. Spełniają one zadanie wychowania przez sztukę, uwrażliwiania na jej odbiór, 

pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz są formą spędzania czasu wolnego.   

W 2019 r. w Sokólskim Ośrodku Kultury istniały następujące formy: 

Dla dzieci i młodzieży: 

 

L

p 

Nazwa zespołu Ilość uczestników 

w grupie 

Ilość 

uczestnikó

w przez 

cały rok 

1 Zespół  rytmiczny dla dzieci 5-7 lat 16 470 

2 Koło plastyczne dla dzieci 7-10 lat  „Akwarelki” 30 740 

3 Koło plastyczne dla młodzieży 11-18 lat „Linorytki” 7 360 

4 Zespół teatralny dla dzieci 10-13 lat 6 162 

5 Zespół teatralny  dla młodzieży 13-17 lat „ Coś” 8 216 

6 Zespół taneczny „ Kadryl” 35 2520 

7 Zespół tańca nowoczesnego 30 300 

8 Nauka gry na gitarze 16 576 

 Razem 148 5344 

 

Dla Dorosłych: 

 

Lp              Nazwa zespołu                                            Ilość 

uczestników 

Ilość uczestników  

przez cały rok 

1 Chór  „ Sokólskie Wrzosy” 27 920 

2 Klub Seniora „Wrzosy”                         28 730 
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3 Koło plastyczne dla dorosłych 8 304 

4 Nauczycielski  Klub Seniora 25 125 

5 Zespół wokalny „Razem” 8 160 

6 Zespół regionalny „ Jemioła” 21 1400 

8 Zespół teatralny seniorów „ Zawsze młodzi” 8 240 

9 Dyskusyjny Klub Filmowy „Fantom” 90 1710 

10 Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Kamionce 12 457 

11 Klub brydżowy/ poranki z kartami 10 260 

 Razem 237 6046 

                                                                                                         

       Podsumowując: z zajęć stałych tj  19 zespołów, klubów, kół zainteresowań korzystało 

systematycznie, raz lub dwa razy w tygodniu 385 osób. 

       

Zespoły pracujące w Sokólskim Ośrodku Kultury brały udział w różnych konkursach, 

przeglądach itp.: 

 Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy – 

zespół taneczny SOK Ladies 

 XXIII Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych „ARS 2019”- teatr amatorski 

seniorów „Zawsze Młodzi” 

 XXV Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt 

Wielkanocnych organizowany przez Moniecki Ośrodek Kultury – konkurs 

wojewódzki ( 3 nagrody i 4 wyróżnienia w kategorii dorosłych, 9 nagród i 3 

wyróżnienia w kategorii dzieci i młodzieży) 

 XII Regionalny Konkursu Mistrz Origami” w Białymstoku, którego organizatorem 

jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku oraz 

Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami – 2 nagrody 

Otrzymane wyróżnienia i nagrody są efektem codziennej pracy instruktorów i uczestników 

zajęć.  

Uczestnicy zajęć prezentowali się także podczas uroczystości i wydarzeń organizowanych 

przez Sokólski Ośrodek Kultury a także przez Gminę Sokółka. 
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Fot.  grupa taneczna SOK Ladies Sokółka 

 

 

Fot. Koncert z okazji Dnia Matki – grupa Rytmiki 

 

 

 KINO „SOKÓŁ”. 

 

W kinie „Sokół” codziennie, oprócz czwartków, odbywają się wieczorne seanse filmowe. 

Organizowane są także dodatkowe seanse przedpołudniowe dla szkół i przedszkoli z Sokółki 

jak również ze szkół na terenie Gminy Sokółka i Powiatu sokólskiego. Ogółem wyświetlono   

843 seanse, z których skorzystało 33051 widzów. 

Rodzaj filmów Ilość seansów Ilość widzów 

Filmy produkcji polskiej 155 7448 

Filmy produkcji  europejskiej 275 10974 
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Filmy innych produkcji 377 11495 

Seanse specjalne dla szkół  

i przedszkoli 

36 3134 

Seanse kina plenerowego 4 240 

Razem:                                                                    843 33051 

Inne wydarzenia artystyczne  59 45250 

 

 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.  

Nowością wprowadzoną w 2019 roku była zapoczątkowany cykl pt. Rodzina do kina. Są to 

seanse bajek bez przemocy, przeznaczonych dla dzieci do lat 4. Ponadto sala kina jest 

specjalnie przygotowana dla małych widzów i wzbogacona o atrakcje i zabawki. 

Ponadto na scenie Kina „Sokół” odbyły się prezentacje artystów zawodowych i amatorów. Z 

różnego rodzaju spotkań, konferencji, akademii i występów  (59 wydarzeń) skorzystało 

12199 osób.  

Z sali Kina „Sokół” w 2019 roku skorzystało 45250 osób. 

 

Fot. Cykl „Rodzina do kina” 

 

WYDARZENIA KULTURALNE w placówkach Sokólskiego Ośrodka Kultury 

odbywające się  w sali Kina „Sokół”, na placu przed kinem oraz w Kawiarni „Lira” . 

 

Rodzaj wydarzenia Ilość 

wydarzeń 

Ilość osób 

seanse filmowe 843 33051 

występy  artystów i zespołów zawodowych 15 2800 

występy amatorskich zespołów artystycznych 15 3200 

Spektakle teatralne i kabaretowe dla dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych 

12 1830 
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spektakle organizowane przez teatry edukacyjne i Centrum 

Edukacji Filmowej dla dzieci młodzieży szkolnej 

9 1530 

Projekcje filmowe DKF Fantom 19 1710 

Prelekcje dotyczące filmów w ramach DKF 8  

Wystawy plastyczne/ fotograficzne 6 830 

Kiermasze sztuki i rękodzieła 11 1800 

Eliminacje miejskie konkursów wojewódzkich 2 100 

Imprezy taneczne  2 160 

Imprezy plenerowe – Plac przed Kinem „Sokół” 18 2300 

Warsztaty dla wszystkich grup wiekowych 11 240 

Wydarzenia inne 10 810 

Razem: 980 50361 

 

WYDARZENIA O CHARAKTERZE ARTYSTYCZNYM, KULTURALNYM, 

EDUKACYJNYM, SPOŁECZNYM, które zorganizował Sokólski Ośrodek Kultury w 

sali Kina „Sokół”, na placu przed kinem oraz w Kawiarni „Lira” . 

 

Wystawy plastyczne/ Wernisaże: 

 Malarstwo Krystyny Kunickiej 

 Wystawa Łukasza Kundzicza- street-art, art-brut 

 Wystawa plenerowa- Kobieta pracująca w PRL 

 Wystawa pokonkursowa fotografii-  "Z życia Sokółczan 1919-2019"  

 Wystawa fotograficzna „Wielki Gościniec Litewski i okolice. Tygiel wiar pogranicza” 

Krzysztof Frejus, Andrzej Kudlewski 

 Wystawa fotograficzna „ Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę” - Adam Matyszczyk 

 

 Fot. Wernisaż malarstwa Krystyny Kunickiej 

 

 

 Wydarzenia muzyczne/ koncerty: 

 Sylwester miejski – koncert Jarka Rynkiewicza 

 Koncert sylwestrowy „Powróćmy jak za dawnych lat” 

 Koncert Tomasza Stockingera 
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 Tygiel Wiar Pogranicza „ Buńczuk”, „Jemioła”, Chór prawosławny z Krynek 

 Dni Kultury Chrześcijańskiej 

 „Wyrwani z niewoli” 

 Evgen Malinowski- Koncert syberyjskiego barda 

 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

 XXXVI Spotkania Rodzin Muzykujących 

 Centrum Uśmiechu – koncert dla dzieci na Mikołajki 

 Wianki. Noc Świętojańska- muzyka ludowa, biesiadna 

 Koncert z okazji Dnia Matki 

 Koncert Pasyjny „Siedem ostatnich słów Jezusa na Krzyżu”  

 27. Finał WOŚP 

 „Milda” i „Śpiewniki Domowe” – Stanisław Moniuszko 

 Dni Sokółki: Arka Noego, Loverboy, Krambabula, Zakopower 

 Dni Sokółki – prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży 

 koncerty Regionalnego Zespołu SOK „Jemioła” ( 6 sztuk) 

 

Fot. Koncert sylwestrowy w wykonaniu Zespołu „Azalisz” 

 

Fot. Dzień Dziecka – Holi Festiwal Kolorów 
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Fot. Koncert „Moniuszko. Wielki Polak dla Polaków”. Realizacja projektu MKiDN 

 

Warsztaty dla dzieci, młodzieży , dorosłych: 

 Podlaskie tradycje świąteczne- warsztaty rodzinne 

 Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych 

 Warsztaty wielkanocne 

 Warsztaty – ikona na szkle 

 Żywe fotografie Piotra Lebiedzińskiego – warsztaty dla młodzieży 

 Warsztaty kosmetyczne 

 Kurs tańca dla dorosłych 

 Kurs fotograficzny dla młodzieży i dorosłych "Z życia Sokółczan 1919-2019"  

 Warsztaty „Brzmienia. Obrazy” 

 Warsztaty iluzji dla dzieci 

 Warsztaty lalkarskie 

 

Fot. Warsztaty malowania ikon dla dzieci 
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Wydarzenia inne: 

 II Sokólski Turniej Gier Komputerowych 

 Kresowe Spotkania Filmowe 

 Festiwal Żubroffka 

 Rodzina do Kina – kino dla malucha 

 Mikołajki 

 Holi Festiwal kolorów 

 Dzień Dziecka 

 Szafing- ekologiczna wymiana, sprzedaż ( dwukrotnie) 

 Festiwal Smaków Świata- Food Truck 

 Bazarek zabawek ( siedmiokrotnie) 

 Akcja Lato – zajęcia dla dzieci 

 Ferie zimowe z SOK 

 Spotkanie Bożonarodzeniowe 

 Orszak Trzech Króli 

 Dni Kultury Chrześcijańskiej 

 Kino Sferyczne 

 Bal andrzejkowy 

 Bal ostatkowy 

 Pokazy iluzji dla dzieci ( Karol Sanetti, Pan Ząbek) 

 Konferencja Transgraniczna „Szlakiem Tyzenhauza” 

 

Fot. II Sokółski Turniej Gier Komputerowych 
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Fot. Mikołajki – koncert dla dzieci w Kinie „Sokół” 

 

 

Spektakle teatralne/ kabaretowe: 

 Sokólski Wieczór kabaretowy – 2 sztuki 

 „Igraszki z diabłem” – Teatr seniorów „ Zawsze młodzi” 

 „Dziady”- teatr Wierszalin 

 „Podwieczorek życia”- Mam Teatr  

 „Błękitny express” - Mam Teatr 

 „Jacek i Placek”, „Pipi wędrowniczka” - spektakle teatralne dla dzieci 

 „Sachem”- słuchowisko teatralne 

 spektakle dla szkół  w wykonaniu Teatru Edukacyjnego z Wrocławia i z Warszawy, 

Teatru Muzycznego z Kielc, Katolickiego Teatru Edukacyjnego z Krakowa. 

 

Fot. Scena - Orszak Trzech Króli w Sokółce - młodzieżowa amatorska grupa teatralna 

 

 

Sokólski Ośrodek Kultury wielokrotnie był współorganizatorem wydarzeń 

artystycznych i kulturalnych służąc posiadanym sprzętem nagłośnieniowym, obsługą 

pracowników, wykorzystaniem pomieszczeń, terenu: 

 VI Karnawałowy Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sokółki  

 Festyn o Niepełnosprawności we współpracy z Kołem Terenowym Polskiego Związku 
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Niewidomych w Sokółce 

 XX Rodzinny Festyn Dobroczynny , Święto Organizacji Pozarządowych, Gala 

Wolontariatu 

 Koncert charytatywny Retro Pomoc z Duchem Puszczy- pomoc dla Uli 

Walachowskiej 

 Koncert charytatywny DKMS – dawcy szpiku na rzecz Jacka Minkiewicza 

 Karnawałowy Koncert Charytatywny - Sokólski Fundusz Lokalny 

 Przystanek Historia – Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej – 

3 spotkania 

 „Podlaski Nikifor” Wystawa prac Krzysztofa Gieniusza wypożyczonych z SOK  

w  

Białostockim Ośrodku Kultury/ Centrum Ludwika Zamenhofa  

 

MUZEUM ZIEMI SOKÓLSKIEJ.  

 

 Muzeum Ziemi Sokólskiej jest to muzeum regionalne, którego ekspozycja dotyczy 

historii, tradycji i dziedzictwa regionu. W  kulturze, muzeum, to jedna z najważniejszych 

jednostek przyczyniających się w ogromnym stopniu do szerzenia wiedzy historycznej  

i utrwalania dorobku lokalnego społeczeństwa. 

Muzeum Ziemi Sokólskiej, oprócz codziennej pracy opartej na trzech działach: historycznym, 

tatarskim oraz etnograficznym organizowało szereg warsztatów, lekcji historycznych dla 

dzieci i młodzieży oraz wystaw i innych działań mających na celu:  

 

W 2019 roku Muzeum Ziemi Sokólski łącznie odwiedziło 4758 osób. 

 

Muzeum wzięło udział w ogólnopolskich akcjach:  

 

  „Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny”   

  „Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny”  

 „Europejskie Dni Dziedzictwa EDD. Polski splot 2019” organizowany przez  

Narodowy Instytut Dziedzictwa. Spacer historyczny pod nazwą „Szlakiem sokólskich 

cmentarzy 

  „Noc Muzeów” otwarcie wystawy fotograficznej „Z życia Sokółczan 1919-2019” .  

 

WYSTAWY CZASOWE zorganizowane w Muzeum Ziemi Sokólskiej: 

 

lp. Tytuł wystawy Ilość osób 

odwiedzających 

wystawę 

1 "Mistrzowie Tradycji. Mirosław Piechowski, Danuta Radulska,  Jadwiga   

Możejko" – wystawa poświęcona etnografii i twórcom ludowym 

znajdującym się na Szlaku Rękodzieła Ludowego 

540 
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2 Wystawa fotograficzna „Z życia Sokółczan 1919 – 2019”, Piknik w parku 

pod Dębem Wolności, Przejażdżka rowerowa i spacer po Sokółce w 

ramach ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów.  

350 

3 „Jej wysokość makatka” prace twórczyni ludowej Agaty Jakończuk 350 

4 „Sokółczanin Piotr Lebiedziński. Pionier polskiej kinematografii 1860-

1934” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tryby Historii”. 

350 

Wystawy obejrzało łącznie 4740 

 

 

Fot. Wystawa fotograficzna „Z życia Sokółczan 1919 - 2019” 

 

WARSZTATY cykliczne prowadzone przez Koło Rękodzielnicze. 

Warsztaty miały na celu  przyswojenie przez uczestników nowych wiadomości oraz 

umiejętności: 

 to zajęcia praktyczne prowadzone przez zaproszonych instruktorów; 

 adresowane do osób, które muzeum już zwiedzały;  

 przeznaczone są  osób indywidualnych; 

Większość warsztatów organizowanych w 2019 roku dotyczyła tematyki ekologii i tworzenia 

produktów eko takich jak chemia do sprzątania, proszek do prania, mydło, szampon do 

włosów. W warsztatach w sumie udział wzięły 82 osoby. 
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Fot. Warsztaty ekologiczne 

WARSZTATY jednorazowe. 

 

Warsztaty jednorazowe tematycznie wynikały z prezentowanych w muzeum wystaw 

czasowych. Były skierowane do młodzieży i osób dorosłych. Dotyczyły: Warsztaty 

fotograficzne  w ramach projektu: " Z życia Sokółczan 1919-2019", „Żywe fotografie Piotra 

Lebiedzińskiego” warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie „Tryby historii” z udziałem 

młodzieży 

Łącznie w warsztatach wzięło udział 47 osób. 

 

LEKCJE MUZEALNE dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

Lekcje muzealne były doskonałym uzupełnieniem programu nauczania historii, sztuki oraz 

techniki, ułatwiającym uczestnikom kontakt z eksponatem muzealnym, uczącym 

odkrywania w nim różnorodnych treści.  

Lekcje muzealne przeznaczone były dla grup i obejmowały zwiedzanie muzeum z 

przewodnikiem i warsztaty pt. „Stół wielkanocny”, „Jej wysokość makatka” oraz „Warsztaty 

Bożonarodzeniowe”. 

Łącznie w lekcjach muzealnych wzięło udział 806 osób. 
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Fot. Lekcja muzealna 

 

PROMOCJE KSIĄŻEK. 

Spotkania z autorami książek: Magdalena Stopą  autorka książki  „Podwaliny drewniane 

budownictwo Podlasia” oraz Edytą Wiśniewską i Aleksandrą Pluta- autorkami pozycji 

„Krajka. Sokólska tkanina ludowa” promowały kulturę i tradycje regionu. Były ważnym 

elementem zachowania tradycji, podkreślania jej roli i znaczenia w kulturze polskiej. 

Łącznie w spotkaniach promujących książki wzięło udział 48 osób. 

 

 

 

 

Fot. Promocja książki sokółczanek Aleksandry Pluta i Edyty Wiśniewskiej pt.  

Krajka. Sokólska tkanina ludowa” 

 

 

 PUNKT INFORMACJI  TURYSTYCZNEJ w Muzeum Ziemi Sokólskiej. 

 

W marcu 2019 roku Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce został  Certyfikowanym 

Punktem informacji i otrzymał jedną gwiazdkę. 

W październiku 2019 roku Punkt informacji Turystycznej w Sokółce otrzymał wyróżnienie w 
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XIII Edycji Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. Nagroda 

przyznana została  przez Polską Organizację Turystyczną.  

 

W 2019 roku odwiedzających Muzeum w celu zasięgnięcia informacji turystycznej było 248 

osób, tj. o 43 osoby więcej niż w roku 2018. Wśród gości znaleźli się także obcokrajowcy  

z takich krajów jak: Japonia, Izrael, Niemcy, Turcja, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Litwa, 

Białoruś, Belgia. 

 

Fot. Punkt informacji Turystycznej w Sokółce odbiera wyróżnienie w XIII Edycji Konkursu na 

Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce  

 

 

WIEJSKI KLUB KULTURY W STAREJ KAMIONCE. 

 

Wiejski Klub Kultury w Starej Kamionce jest wiejską placówką kulturalną. Budynek spełnia 

różne funkcje i służy mieszkańcom wsi.  

Stałe formy pracy Klubu Kultury w Starej Kamionce w 2019 roku : 

 

Lp. Rodzaj zajęć Łączna liczba 

uczestników w 

ciągu roku 

 Stałe formy pracy dla dzieci  

1 Zajęcia taneczne dla dzieci oparte na tradycyjnych , ludowych tańcach, 

grach i zabawach 

120 

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 

6 Wydarzenia rozrywkowe dla dzieci: 102 
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kulig, bal karnawałowy, festyn na Dzień Dziecka 

 Razem: 822 

 Stałe formy pracy dla dorosłych  

7 Zespół wokalny „Razem” 68 

8 Koło Gospodyń Wiejskich  30 

 Razem: 98 

 Wydarzenia rozrywkowe dla dorosłych  

9 Bal Sylwestrowy 40 

10 Bal Karnawałowy 38 

11 Bal Andrzejkowy 42 

12 Potańcówki 90 

13 Festyn na powitanie wakacji 30 

14 Dzień Kobiet  60 

15 Noc Świętojańska  100 

 Razem: 400 

 Wydarzenia rozrywkowe dla dzieci  

16 Kulig 19 

17 Bal karnawałowy 38 

18 Festyn z okazji Dnia Dziecka 33 

19 Festyn na powitanie wakacji 22 

20 Noc Świętojańska 50 

 Razem: 162 

 

 

Fot.. Koło Gospodyń Wiejskich – Wiejski Klub Kultury, Stara Kamionka 
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Ponadto w pomieszczenia WKK w Starej Kamionce odbyły się: 

 

Lp. Rodzaj zajęć Łączna liczba 

uczestników 

21 Zebrania sołeckie z mieszkańcami  

Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce 

129 

22 Wynajmy sali na imprezy okolicznościowe 669 

23 Spotkania religijne ( msze święte, drogi krzyżowe) 932 

24 Przygotowania zespołu Razem do udziału w  

-Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym. Tradycyjny Stół Wielkanocny w 

Szumowie 

-Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym. Tradycyjny Stół Wigilijny w Supraślu 

32 

25 Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców wsi 1292 

 Razem: 2385 

 

W sumie z oferty wydarzeń odbywających się w Wiejskim Klubie Kultury w Starej Kamionce 

w 2019 roku  skorzystało: 4536 osób. 

Liczba osób, które w 2019 roku skorzystały z oferty kulturalno-rozrywkowej wszystkich 

placówek Sokólskiego Ośrodka Kultury to 55215 osób. 

 

 WAŻNIEJSZE CYKLICZNE IMPREZY 2019 r. 

 

1.  ORSZAK  TRZECH KRÓLI. 

6 stycznia 2019 r. w Święto Trzech Króli, po raz piąty,  ulicami naszego miasta 

wyruszył Orszak Trzech Króli. Na kolejnych stacjach prezentowane były sceny przygotowane 

przez amatorskie grupy teatralne seniorów i młodzieży działające w Sokólskim Ośrodku 

Kultury. Ulicznym jasełkom towarzyszył śpiew kolęd. Orszak wyruszył spod Kina „Sokół”.  

Orszak to inicjatywa Sokólskiego Ośrodka Kultury, 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 1000 osób. 
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Fot. Orszak Trzech Króli 2019 

 

2. KONCERT  KOLĘD  NA  „ STYKU KULTUR”. 

 Po raz piąty w Kinie „Sokół” odbył się koncert kolęd i pastorałek p.h. ”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 i starocerkiewnym.  

Różnorodność aranżacji, opracowań i wykonań, jak też ciepła, jeszcze świąteczna atmosfera, 

jak co roku przyciągnęły setki słuchaczy. Na scenie zaprezentowały się: schola Winnica z 

Białegostoku, która energetycznie i z wielką radością zaśpiewała kolędy znane oraz zupełnie 

nowe, zespół AZALiSZ, Chór rodzinny z parafii w Ostrowiu Północnym, oraz dwa 

białostockie zespoły cerkiewne Chór męski Magdalion z Białegostoku i Chór parafii 

prawosławnej Św. Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy z Białegostoku. Po koncercie, 

kolacja dla zespołów i swobodne już wspólne śpiewanie, zacieśniły dobre relacje między 

artystami.  

Fot. Koncert  zespołu Winnica podczas koncertu kolęd 

 

3. XXVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. 

 Wzorem lat ubiegłych przy Sokólskim Ośrodku Kultury został utworzony Sztab 

WOŚP. Spełniał on zadanie koordynatora akcji na terenie naszego miasta. Dwudziestu 

wolontariuszy- uczniów Zespołu Szkół w Sokółce oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce 

kwestowało na ulicach Sokółki zbierając datki do puszek WOŚP. W kinie „Sokół” odbył się 

koncert 28. Finału podczas którego zaprezentowały się zaproszone zespoły oraz soliści 
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(Kadryl – SOK Ladies Sokółka, zespół taneczny SP nr 2, Mażoretki, Cyrkplozja, młodzież z 

ZSZ, Kolektyw muzyczny dla WOŚP, grupa Czupakabra. W holu kina znalazły się także 

stoiska: koło wolontariatu w Boguszach, stoisko z ciastami, gadżety Metal- Fach. W 

organizacji tego przedsięwzięcia jak zwykle wsparło nas wielu prywatnych darczyńców oraz 

sokólskich firm i biznesmenów.  

Ogółem na konto WOŚP ze Sztabu przy Sokólskim Ośrodku Kultury przekazano kwotę 

31.114,82 zł 

Fot. występ zespołu Kolektyw dla WOŚP 

 

4. 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 13 rodzin. Cztery rodziny z Sokółki: Panow, Górscy, 

Ryszkiewicze, Żukowscy oraz pozostałe rodziny m.in. z Łomży czy Siemiatycz. 

Spotkania nie mają charakteru konkursu, lecz przeglądu. Jedyną oceną artystów są uwagi 

konsultantów. Mieszkańcy miasta stanowią sympatyczną, wierną i licznie zgromadzoną 

publiczność. 
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Fot. Spotkania Rodzin Muzykujących w Sokółce 

 

5. AKCJA LATO i AKCJA ZIMA 

 Podczas ferii zimowych i wakacji  zajęcia w Sokólskim Ośrodku Kultury prowadzone 

były dla dużej grupy dzieci. Jak co roku uczestnicy nas nie zawiedli i mogli liczyć na 

codzienną świetną zabawę i moc niespodzianek. Oprócz codziennych zabaw w sali, a także na 

świeżym powietrzu, tańców, zabawy w teatr i zajęć plastycznych ( lepienie w glinie, 

malowanie, projektowanie itp.) dzieci poznawały tradycyjne, regionalne stroje, spotkały się z 

ludowym twórcą drewnianych zabawek, wykonały ekologiczne kosmetyki i herbaty. Nie 

zabrakło także filmów i spektakli teatralnych dostępnych dla szerokiego grona odbiorców. 

 

Fot. Akcja Lato                                                       Fot. Akcja Zima 

6. DNI SOKÓŁKI 2019. 

 Trwały od piątku 7 czerwca do niedzieli 9 czerwca. Na Dniach Sokółki 2019 roku 

bawiły się setki osób. Do wspólnego świętowania zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa 

Kulikowska – główny organizator imprezy. W organizacji przedsięwzięć wspomogli ją: 

Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.  

Podczas tych trzech dni odbyły się wydarzenia sportowe tj. Olimpijka klas I-III, Mistrzostwa 

Sokółki Drużyn Amatorskich w Piłkę Nożną, Turnieju Tenisa Ziemnego, III Sokoli Bieg. 

Wszystkie zawody odbyły się pod Patronatem Burmistrza Sokółki. Podczas festynu pod kinem 
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Sokół zaprezentowały się sokólskie przedszkolaki i uczniowie podstawówek, Samorządowej 

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce, grupy taneczne ośrodka kultury, dzieci ze Świetlicy 

pod Aureolą św. Józefa „Warsztat Przyjaźni” z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

w Sokółce, zespół AZALiSZ, Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki i towarzyszące jej mażoretki. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wieczorny koncert zespołu „Arka Noego”. Młodzi 

wykonawcy i towarzyszący im muzycy zebrali od sokólskiej publiczności owacje na stojąco. 

Podczas głównego koncertu wystąpiły zespoły: „Loverboy” i „Krambabula”, a także gwiazda 

Dni Sokółki 2019 – zespół „Zakopower”. Na zakończenie odbył się pokaz fajerwerków.  

W ramach święta miasta, w Bohonikach zorganizowano Święto Wiosny „Navruz”, gdzie były 

występy sceniczne, a także warsztaty kuchni tatarskiej, wyplatania wianków i wysiewania 

ziół.  

 

Fot. Dni Sokółki 2019 

 

IMPREZY PROMUJĄCE TRADYCJE REGIONU. 

 

1. Spotkanie Bożonarodzeniowe. 

 Spotkanie to miało charakter Wigilii Miejskiej zorganizowanej w Sokółce już po raz 

czwarty. Jej inicjatorem była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Przy organizacji pomogli: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Dworek Zacisze. W 

programie znalazły się: wspólne śpiewanie kolęd, tradycyjny stół wigilijny, świąteczne 

życzenia oraz Herody- tradycyjne widowisko opowiadające o narodzinach Jezusa Chrystusa. 

Dopełnieniem wydarzenia był koncert kolęd katolickich i prawosławnych w wykonaniu Chóru 
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dziecięcego „Wesołe Sokółczanki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Sokółce. Za stołach znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne. 

 

Fot. Spotkanie Bożonarodzeniowe- przedstawienie Herody w wykonaniu teatru amatorskiego 

seniorów 

 

 

2. Podlaskie Tradycje Świąteczne. 

 Warsztaty tradycji bożonarodzeniowych miały za zadanie ukazanie, pielęgnowanie, 

przekazanie oraz podtrzymanie zwyczajów rdzennie polskich i jednocześnie 

charakterystycznych dla Województwa Podlaskiego. Stanowią one nieocenioną wartość i są 

znakiem charakterystycznym tego regionu. Warsztaty skierowane były do całych rodzin, 

szczególnie do rodzin z dziećmi, które jako najmłodsze ogniwo społeczeństwa powinny być 

zapoznawane z kultura ludową regionu i uczyć się szacunku do małej ojczyzny jaką jest 

Podlasie. Dzieci wykonały kolorowe ozdoby choinkowe z papieru. Zobaczyły też 

rekonstrukcję tradycyjnej izby wiejskiej ze stołem bożonarodzeniowym, łaźniczką, dziadem i 

sianem, na którym znalazły się m.in. kutia, śledzie, łamańce z makiem, ryby czy praktycznie 

już zapomniany kisiel z owsa. Uczestnicy mogli degustować pyszne potrawy przygotowane 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Kamionce. 

Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego 

 

Fot. Warsztaty „Podlaskie Tradycje Świąteczne”- tradycyjny stół wigilijny 
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3. Wianki. Noc Świętojańska. 

 Wydarzenie jest spotkaniem z kulturą i tradycją regionu.  Na scenie, która tego dnia 

zamieniła się w wyjątkowy, zielony, brzozowy gaj zaprezentowały się: Ad Rem z Dąbrowy 

Białostockiej, Śpiewaj Dusza z Michałowa, Rosy z Wiejskiego Domu Kultury w Rybołach, 

Laj Land z Białegostoku, Jemioła  z Sokólskiego Ośrodka Kultury, a także Exit z Krynek, 

Razem z Wiejskiego Klubu Kultury w Starej Kamionce oraz Kapela u Mundka. Nawiązaniem 

do tradycji nocy świętojańskiej było plecenie wianków ze świeżych kwiatów przez panie z 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce. Odbył się także konkurs przebrań na 

najpiękniejszą topielicę. Dodatkowo publiczności zaproponowano zimne napoje chłodzące na 

bazie ziół, warzyw i owoców. 
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Fot. Występ zespołu Exit z Krynek podczas Nocy Świętojańskiej 

 

5. Warsztaty pisanek i palm wielkanocnych.  

 Przed Wielkanocą, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Muzeum Ziemi Sokólskiej  

zorganizowały dla dzieci wraz z rodzicami warsztaty zdobienia pisanek i wykonywanie palm 

wielkanocnych. Jest to okazja do nauki tradycyjnej metody zdobienia jaj woskiem pszczelim 

i wykonania palmy wielkanocnej. Ta pracochłonna metoda zdobnictwa jest zachowana i 

przekazywana w wielu zakątkach naszego regionu. Stanowi niewątpliwą wartość a powielana 

corocznie przez SOK podczas warsztatów, owocuje licznymi nagrodami w konkursie XXV 

Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych.  

 

6. Wojewódzki Konkurs Kulinarny. Tradycyjny Stół Wielkanocny w Korycinach. 

 

7. Wojewódzki Konkurs Kulinarny. Tradycyjny Stół Wigilijny w Zaścianku Podlaskim 

w Skrybiczach. 

  W konkursach udział bierze Koło Gospodyń Wiejskich „Kamioneczki” działające w 

Wiejskim Klubie Kultury w Starej Kamionce. Zadaniem uczestników konkursu jest 

przygotowanie stołu, na którym znajdą się tradycyjne dania świąteczne wraz z zastawą, 

dekoracjami, symbolami świątecznymi według uznania i pomysłu uczestników. Cele 

konkursu to: identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach 

wielkanocnych, kultywowanie lokalnych tradycji, promocja i prezentacja organizacji, 

aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz podtrzymywania tradycji świąt , 

inspirowanie do pracy zespołowej. 

Stół Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Kamionce zajął III miejsce w konkursie 

bożonarodzeniowym. 

 

 

 



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 181 

 

Fot. Tradycyjny stół wielkanocny przygotowany przez Kolo Gospodyń Wiejskich 

„Kamioneczki” 

 

 

POPULARYZACJA  SZTUKI  LUDOWEJ  I  RZEMIOSŁA  ARTYSTYCZNEGO. 

 

To zadanie jest jednym  z ważniejszych wśród tych realizowanych przez SOK. Sztuka 

ludowa i rzemiosło w obecnych czasach odgrywa ważną rolę i zyskuje coraz większe 

znaczenie społeczne, historyczne, wzbogacające sztukę współczesną a także estetyczne. 

Dlatego SOK zorganizował: 

 Kiermasze rozmaitości w okresie wiosenno-letnim w każdą drugą sobotę miesiąca oraz 

kiermasze z okazji Dni Sokółki, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 

 Pokazy malowania pisanek, robienia palm wielkanocnych, dekoracji i ozdób 

świątecznych. 

 Warsztaty  dla dzieci i młodzieży dotyczące plastyki obrzędowej sokólszczyzny. 

 Wystawy prezentowane w Muzeum Ziemi Sokólskiej. 

 Koncerty zespołu regionalnego „Jemioła” pod kierunkiem Ewy Dębko. W  repertuarze 

zespołu znajdują się regionalne pieśni ludowe, religijne, patriotyczne. Występy 

zespołu uświetniają wydarzenia Sokólskiego Ośrodka Kultury oraz imprezy miejskie 

np. Dożynki Gminne oraz wydarzenia artystyczne w regionie np. : Dni Krynek, Dni 

Kuźnicy Białostockiej, Wianki- Noc Świętojańska, Spotkanie „Wielki Gościniec 

Litewski. Tygiel wiar pogranicza”, koncert charytatywny w kościele w Kundzinie. 
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Fot. „Wielki Gościniec Litewski” - Wystawa i koncert 

 

 

SPEKTAKLE TEATRALNE. 

 Upowszechnianie teatru odbywało się poprzez zajęcia teatralne organizowane dla 

różnych grup wiekowych ( dzieci, młodzież, seniorzy). W 2019 roku zrealizowane zostały 

widowiska okolicznościowe i spektakle teatralne: 

 trzy sceny na Orszak Trzech Króli  

 Herody – sceny o narodzeniu Jezusa 

 Sachem – słuchowisko teatralne 

 „Igraszki z diabłem” - spektakl lalkowy 

 spektakl teatralny seniorów , grupa wzięła udział w XII Powiatowym Przeglądzie 

Zespołów Artystycznych Seniorów ,,Ars 2019” 

W ramach pracy zespołów odbywały się też zajęcia warsztatowe dotyczące dykcji, logopedii, 

plastyki ruchu, animacji przedmiotu itp. Wiosna 2019 roku odbyły się także Warsztaty 

robienia lalek prowadzone przez  Martynę Stepan-Dworakowska-dr sztuki, absolwentkę 

scenografii Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze, Katedry Teatru Lalkowego i 

Alternatywnego.   
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Fot. „Sachem” - słuchowisko w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej SOK 

 

Fot. Spektakl teatralny „Igraszki z diabłem” - teatr amatorski seniorów „Zawsze młodzi”. 

 

 

DZIAŁANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO  FANTOM. 

 

Dyskusyjny Klub Filmowy FANTOM prowadzi działalność od 1985 roku. Jego celem  

jest upowszechnianie kultury filmowej oraz edukacja widza w tym zakresie. W ostatnich 

dziesięciu latach klub znacznie rozwinął swoją działalność dzięki temu ,że pozyskuje wsparcie 

finansowe min. z PISF-u ,czy z Filmoteki Narodowej. Dzięki temu zorganizowano szereg 
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ciekawych pokazów i działań promujących sztukę filmową. Gośćmi DKF-u byli znani 

reżyserzy, aktorzy, krytycy filmowi. Klub odwiedzili min. Kinga Dębska , Maria  Dębska, 

Adam Woronowicz, Krzysztof Zanussi ,Olgierd Łukaszewicz, Dariusz Gajewski. 

    W 2019 r odbyło się 19 pokazów filmów  z których skorzystało 1710 osób. 

Wygłoszono 8 prelekcji przed filmami. Prelegentami byli: dr. Tomasz Adamski, dr.Maciej 

Białous Dominik Sołowiej, Krzysztof Sienkiewicz. 

   W roku 2019 DKF „Fantom” występował jako współorganizator Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Krótkometrażowych „ŻUBROFFKA”. 14. Edycja Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA to największe tego typu wydarzenie  

w tej części Europy. W sokólskim kinie zaprezentowana została „Adaptacja” – filmy z 

Kaukazu. Gośćmi pokazu byli twórcy filmów z Gruzji oraz Dominik Sołowiej dziennikarz, 

filmoznawca z Białegostoku.                                   

W 2019 r. odbyła się też kolejna IV edycja projektu ph. ”Kresowe Spotkania Filmowe” 

którego celem jest popularyzacja najnowszego kina polskiego. Oprócz pokazów filmów 

organizowane były spotkania z ich twórcami, aktorami, znawcami kina. Naszymi gośćmi byli 

reżyserzy: Kinga Dębska,Krzysztof Zanussi,Dariusz Gajewski, Maciej Pieprzyca, Łukasz 

Grzegorzek, Michał Rosa oraz aktorzy:Maria Dębska, Olgierd Łukaszewicz, Adam 

Woronowicz.           

 

Fot. Pokaz podczas Festiwalu Filmowego Żubroffka w Sokółce 

 

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 prowadzi rozległą 

współpracę z: Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, Białostockim 
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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, Miejsko – 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce, 

Podlaskim Muzeum Wsi, Telewizją Białystok, Podlaską Regionalną Organizacją 

Turystyczną, Portalem isokolka.eu, sokolka.tv oraz Twoja Telewizja Regionalna, Specjalnym 

Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Sokółce, Parafiami Rzymsko – Katolickimi  

i Prawosławnymi w mieście i gminie Sokółka, Muzułmańska Gmina Wyznaniowa  

w Bohonikach,  Muzeum Podlaskim, Szkołami podstawowymi, szkołami średnimi, 

przedszkolami, a także zakładami pracy i firmami prywatnymi. 

 

ŚRODKI POZYSKANE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ. 

 

W 2019 roku Sokólski Ośrodek Kultury pozyskał na działalność kulturalną następujące środki 

finansowe: 

Lp. Źródło dofinansowania Cel dofinansowania Kwota 

dofinansowania 

w złotych 

1 Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego 

Promocja Województwa 

Podlaskiego 

4065,04 

2 Polski Instytut Sztuki Filmowej Działalność Dyskusyjnego Klubu 

Filmowego „Fantom” 

10000 

3 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Koncert „Moniuszko. Wielki Polak 

dla Polaków” 

19482,84 

4 Wpłaty od sponsorów Organizacja wydarzeń kulturalnych 21334,56 

5 Regionalny konkurs grantowy 

„Równać Szanse 2019” Polsko-

Amerykańskiej fundacji Wolności 

Warsztaty dla młodzieży. 

Nakręcenie filmu „(Nie)znana 

Sokółka” 

5500 

SUMA: 60382,44 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOKÓŁCE. 

 

Zadania gminy w zakresie kultury w 2019 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: 1 037 520,00 zł  

W tym:  

 realizacja zadania publicznego – 8 000 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 851 egz.  

 

Działania realizowane w 2019 r. przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce. 

 Biblioteka Publiczna w Sokółce jest instytucją zwracającą dużą uwagę na potrzeby 

oraz zainteresowania wszystkich mieszkańców Sokółki i okolic, dlatego oferta kulturalna 

placówki była bogata i urozmaicona. Promocja czytelnictwa dokonywała się 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. W ofercie placówki znalazły się 

również liczne konkursy i wystawy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania 

autorskie oraz prelekcje i odczyty organizowane dla różnych grup wiekowych. 

 

Spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, odczyty: 

 z  Agnieszką Witkowicz- Matolicz -  autorka książki „Niezwykłe dziewczyny. Rak nie 

odebrał im marzeń”, 

 z poezją Marty Wojewódzkiej- Szoda, 

 z Krzysztofem Piaseckim - promocja książki „ „Cegiełki i inne opowiadania –

uczniowie ZSR, 

 z Mirosławą Martą Kiczuk  - promocja tomiku poezji pt. „Narodziny człowieka”, 

 z Joanną Raczkowską  laureatką wielu ogólnopolskich konkursów – uczniowie LO, 

 z Małgorzatą Warda DKK spotkanie w ramach działalności Dyskusyjnych Klubów 

Książki – sponsorowane przez Instytut Książki, 

 z Leonardą Szubzda pt. „Wiersze z szafy”, 

 z Piotrem Jerzym Mańko - promocja debiutanckiego tomikiem pt. „W pajęczynie 

słów” połączone z wernisażem do wystawy, teksty wierszy zaśpiewali Lucyna  

i Mirosław Panow, 
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 z Janem Krzysztofem Piaseckim autorem zbioru opowiadań „Cegiełki i inne 

opowiadania”, 

 Mikołajkowe spotkanie z Katarzyną Janowicz- Timofiejew - uczniowie klas III Szkoły 

Podstawowej Nr 1 i Nr 2, 

 Mikołajkowe spotkanie z Katarzyną Janowicz- Timofiejew w Szkole Podstawowej 

Nr3, 

 z Mateuszem Połuszańczykiem -  promocja tomiku poezji „Soneciarnia”, 

 z Romanem Rynkowskim i promocja książki pt. „Bajka o królu Tomaszu” kl. II ze 

Szkoły Podstawowej Nr 2, 

 z Tomaszem Szwedem z udziałem kl. III Szkoły. Podstawowej Nr 1. 

 „Jak mądrze dokarmiać ptaki zimą”- Hanna Siekierska - starszy specjalista do spraw 

edukacji leśnej z Nadleśnictwa Supraśl – uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej Nr 1, 

 „Bezpieczne ferie zimowe” – Joanna Kłos z KPP – ucz. kl. I Szkoły Podstawowej Nr 

1 ( filmik edukacyjny + prelekcja), 

 „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw” – Joanna Kłos i Robert Zajkowski z Komendy 

Powiatowej Policji -  dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 spotkanie z podróżnikiem E. Wiśniewskim i jego podróżami po Europie, 

 spotkanie z turystą motocyklowym Wojciechem Haponikiem  i jego podróżą do 

„Białorusi”, 

 spotkanie z turystą motocyklowym Wojciechem Haponikiem    i jego podróżą do 

„Tajlandii”, 

 „Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku”  spotkanie z Leszkiem Postołowiczem  – 

uczniowie kl I i II L.O. 

 3 prelekcje dla młodzieży z okazji „XIII Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi 

Ludżmi” – prowadzenie siostry bezhabitowe Marta Błaszczak i Dorota Kowaleska  

z „Misji Małgorzata” ucz. Technikum ZSZ, Technikum Ekonomicznego oraz ZSR 

 spotkanie z Karolem Dziedziulem – charytatywna wyprawa rowerem dookoła Polski 

ph. „Jak pasja zmienia człowieka. Podróż dookoła polski w szczytnym celu”  

z młodzieżą kl. I Technikum Rolniczego,  

 spotkanie z Karolem Dziedziulem – charytatywna wyprawa rowerem dookoła Polski 

ph. „Jak pasja zmienia człowieka. Podróż dookoła polski w szczytnym celu”  

z mieszkańcami Sokółki, 

 „Antarktyka. Stacja polarna, lodowce, pingwiny” - spotkanie z podróżnikiem, 

przyrodnikiem Piotrem Horzelą, 

 „Bądź bezpieczny” – prelekcja na temat  bezpieczeństwa w czasie wakacji Paulina 

Olechno , 

 „Narkotyki i dopalacze zagrożeniem dla dzieci i młodzieży” – prelekcja terapeuty 

Agnieszki Puszko z Ośrodka Terapeutycznego Revena z udziałem rodziców, 

 „Stop uzależnieniom” – prelekcja terapeuty Agnieszki Puszko z Ośrodka 

Terapeutycznego Revena z udziałem kl. VII Szkoły Podstawowej w Janowszczyżnie, 

 „Czar Bożego Narodzenia” – warsztaty przygotowane przez panie z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku z udziałem przedszkolaków z Przedszkola  Nr 4, 
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 cykl 2 warsztatów dla młodzieży  pt. „Nie tylko pan Tomasz i pani Ewelina” – 

prowadzenie panie z Fundacji Języka Polskiego: dr Izabeli Stąpor i dr Monice Kresa  

uczniowie kl. III Technikum Hotelarskiego, kl. II i  III   Liceum Ogólnokształcącego,  

 cykl 3 warsztatów rozwoju osobistego pt. „10 kroków  do spełnionych” 

przeprowadzonych przez Magdę Bębenek podróżniczkę – uczestniczyli: Liceum 

Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych. 

 

Wystawy i wernisaże: 

 Wystawa haftu krzyżykowego Sylwii Kosteckiej, 

 Wystawa  fotografii Łukasza Raube pt. „Barwy Podlasia”, 

 Wystawa  fotografii Agnieszki Nowik pt. Moja bajka”, 

 Wystawa fotografii Julii Gutowskiej pt. „Kobiety”, 

 Wystawa fotografii Krzysztofa Szymańskiego pt. „Ptaki”, 

 Wystawa malarstwa Barbary Sawickiej pt. „Pokonując ograniczenia cd.”, 

 Wystawa haftu krzyżykowego Zinaidy Zaiko, 

 Wystawa fotografii Krzysztofa  Promińskiego pt. „Rowerem po Sokólszczyźnie”, 

 Wystawa fotografii Haliny i Krzysztofa Frejusa pt. „Małżeńskie inspiracje”, 

 Wystawa fotografii Piotra Jerzego Mańko pt. „Na skrzydłach słów” 

 Wernisaż do wystawy Barbary Sawickiej pt. „Pokonując ograniczenia cd.” 

 

Współpraca biblioteki z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W ramach współpracy biblioteki z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokółce 

odbyły się warsztaty tematyczne  dla  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

oraz dla rodziców: 

 „Zagrożenia związane z cyberprzestrzenią” – Marta Rudź z PP-P - uczniowie  kl. V 

Szkoły Podstawowej Nr1, 

 „Moje poczucie własnej wartości” – Marta Szutko-Biernacka z PP-P – uczniowie kl. 

VII Szkoły Podstawowej Nr 1, 

 „Popatrz na autyzm odwrotnie : od z jak zrozum do A jak akceptuj” – Teresa 

Andrzejewska z PP-P, 

 „Ryzyko dysleksji-czy u mojego dziecka  mogą wystąpić trudności w czytanie  

i pisaniu” – Elżbieta Panasewicz z PP-P, 

 „Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki” – Aneta Lisowska z PP-P. 

 

Ferie w bibliotece. 

Oddział dla Dzieci wzorem lat ubiegłych zorganizował szereg zajęć dla dzieci spędzających 

ferie z biblioteką. Spotkania odbywały się codziennie. Inspiracją do gier, zabaw 

sprawnościowych, łamigłówek oraz zajęć plastycznych były znane bajki  i baśnie. 

Podczas ferii przeprowadzono następujące zajęcia: 

 

 „Sport to zdrowie” – zabawy inspirowane tekstami z książki A. Fedyk  pt. „Biegiem 

skaczę, pływam”, 
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 „Główka pracuje” – rebusy, łamigłówki, zagadki, 

 „Jedz na zdrowie” – promocja zdrowego odżywiania, 

 „Na zdrowie…teatr” – przedstawienie bajki w formie Kamishibai, 

 „Nasze Kamishibai” – wspólne tworzenie teatrzyku na podstawie tekstu J. Brzechwy 

pt. „Na straganie”, 

 „Bezpiecznie na feriach i w szkole” – prelekcja Pauliny Olechno z KPP, 

 „Bajki, które uczą o bezpieczeństwie”  - teatrzyk Kamishibai na podstawie bajki pt. 

„Trzy świnki”, 

 „Kodeks drogowy na co dzień” – spotkanie z policjantem Tomaszem Bujnowskim  

z KPP, 

 „Ostrożnie z ogniem” – spotkanie ze strażakiem Jakubem Gilewskim z Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej, 

 „Bezpieczni w sieci” – zajęcia edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania  

z Internety. 

 

Bibliotekarze pracujący z najmłodszymi czytelnikami starali się rozbudzać w nich 

zainteresowanie książką na różne sposoby.  

 Wszelkie podejmowane przez nas inicjatywy miały na celu ukazanie dzieciom 

biblioteki jako miejsca przyjaznego, a także uświadomienia im, jak wiele radości może 

wynikać z czytania. Oprócz zdobywania wiedzy i rozwijania wyobraźni, najmłodsi uczestnicy 

spotkań mieli okazję zaprezentować innym swoje pasje. Przy okazji imprez 

okolicznościowych pokazywaliśmy rodzicom jak ważną rolę pełni książka w życiu dziecka  

i jak można wykorzystać ją podczas zabaw.  

 

Zajęcia edukacyjne. 

 „Żonkile 2019” - 76 rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim – spotkanie 

warsztatowe dla uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych 

Dolnych i Starej Kamionce -  wysłuchanie książki „Mirabelka” Cezarego 

Harasimowicza i tworzenie „Drzewa pamięci”, 

 „Wielkanocne obyczaje i tradycje” - podopieczni świetlicy Stokrotka , 

 „Jeszcze Polska nie zginęła” z okazji Dnia Wojska Polskiego - podopieczni świetlicy 

Stokrotka, 

 „Internet pod kontrolą rodzica” – prelekcja o cyberprzemocy – Paulina Olechno z KPP. 

 

Zajęcia plastyczno – edukacyjne  i literacko – plastyczne. 

 „Dziecięca twarz poezji” – prezentacja multimedialna z okazji Międzynarodowego 

Dnia Poezji w Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie, 

 „Kubuś Puchatek”  - dzieci z Przedszkola Nr 2, 

 „Czytać można nie tylko oczami” z okazji Dnia Brail’a dla kl. II-IV w Szkoły 

Podstawowej Nr 3, 

 „Za co lubimy zimę”  - podopieczni świetlicy Pod Aureolą św. Józefa,  

 „Zakochaj się w książce” – uczniowie kl. I-IV w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3, 
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 „Polscy pisarze dzieciom” – dzieci z Przedszkola Nr 2, 

 „Co to jest szczęście” – uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3, 

 „Wiosna, wiosna ach to ty” dzieci z Przedszkola Nr 2, 

 „Tropami legend i podań” – podopieczni świetlicy pod Aureolą św. Józefa, 

 „Kosmos w słoiku” – uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3, 

 „Dzień marchewki” – dzieci z Przedszkola Nr 2, 

 „Dzień rodziny” – dzieci z Przedszkola Nr 2, 

 „Laurka dla Mamy” - uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

 „Marzycielska poczta” – podopieczni świetlicy Pod Aureolą św. Józefa, 

 „Co powinniśmy wiedzieć o środowisku” - uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3, 

 „Zima w literaturze”  - przedszkolaki z Klubu Przedszkolaka w Starej Rozedrance, 

 „Zakochaj się w bibliotece” – dzieci ze  świetlicy Szkoły Podstawowej w  Starej 

Rozedrance, 

 „Dzień Poczty” - dzieci ze  świetlicy Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „Dzień Piegów” uczniowie kl. I i II  Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „Dzień Wody” - dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Starej Rozedrance, 

 „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci” dzieci z Klubu Przedszkolaka w Starej 

Rozedrance, 

 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”- dzieci ze świetlicy szkolnej w Starej 

Rozedrance, 

 „O Lechu, Czechu i Rusie”, czyli jak powstało państwo polskie” dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego w Starej Rozedrance, 

 „Książka mój najlepszy przyjaciel” – dzieci ze świetlicy szkolnej w Starej Rozedrance, 

 „Kartka urodzinowa dla Marysi - pomagam” – dzieci z Oddziału Przedszkolnego w 

Starej Rozedrance, 

 „Mieć dziadków to ogromne szczęście” – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej 

Kamionce, 

 „Mój czworonożny przyjaciel”- zajęcia dla młodzieży z klubu „Stokrotka”, 

 „Podarunek dla Mikołaja” – grupa Krasnale z  Przedszkola  Nr 3, 

 „Dzień kropki „ – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „Noc Bibliotek” - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „Poznaj moje zwierzątko” z okazji Światowego Dnia Zwierząt - dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego w Starej Rozedrance, 

 „Mój przyjaciel Teddy”  z okazji Światowego Dnia Misia - uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „Jeden taki dzień” z okazji Świąt Bożego Narodzenia - uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „Anioły są wśród nas” uczniowie kl. I-II ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „Świąteczne anioły” uczniowie kl. O ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „Tuwim dla dzieci” z okazji 125 rocznicy ur. J. Tuwima – przedszkolaki z  Przedszkola 

Nr 2, 
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 „Światowy Dzień Morza” -  przedszkolaki z  Przedszkola Nr 2, 

 „Dzień Poczty Polskiej” – uczniowie ze świetlicy Szkoły  Podstawowej Nr 3, 

 „Andrzejkowa złota rybka” -  przedszkolaki z  Przedszkola Nr 2, 

 „Zwyczaje i tradycje Bożonarodzeniowe” - uczniowie ze świetlicy Szkoły 

Podstawowej Nr 3. 

 

Zajęcia literackie: 

 „Co to za kropki” - w świetlicy w Sz. P. w Starej Rozedrance z okazji Dnia Braille’a, 

 „Dzień niedźwiedzia” z przedszkolakami z Oddziału Przedszkolnego” w Starej 

Rozedrance, 

 „Książka dawniej i dziś” – dzieci z świetlicy szkolnej w Starej Rozedrance,  

  „Dzień Ochrony Środowiska”-  uczniowie ze szkoły w Starej Rozedrance, 

 „Spotkanie z bajką – Calineczka” w Oddziale Przedszkolnym w Starej Rozedrance, 

  „Zaduszki poetyckie” spotkanie z twórczością wybranych poetów z udziałem kl. VII 

Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie, 

  „Dzień dobry wiadomości” – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance, 

 „11 listopada - bardzo ważna data” - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej 

Rozedrance, 

  „Uśmiechnięte strofki” - podopieczni z świetlicy pod Aureolą św. Józefa, 

 „Bajkowa jajecznica” – z okazji Światowego Dnia Jajka – przedszkolaki z Przedszkola 

Nr  2. 

 

Zajęcia czytelniczo-edukacyjne. 

 „Z biblioteką poznaję inne kultury – Indianie Nawaho” – zajęcia z okazji Tygodnia 

Bibliotek – uczniowie ze szkoły w Starej Rozedrance, 

 „Dzień z misiem o małym rozumku” z okazji Dnia Kubusia Puchatka  - grupa Smerfów 

z Przedszkola. 3, 

 „Światowy Dzień Kota” - grupa Misiów z Przedszkola Nr 3, 

 „Przyjaźń na planecie Małego Księcia” - grupa  Tygrysków z Przedszkola Nr 3, 

 „Życie to nie teatr” -  z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru  - grupa Misiów  

z Przedszkola Nr 3, 

 „Abecadło z pieca spadło” zajęcia z okazji 125 r. ur. J. Tuwima  - grupa „Motylki”  

z Przedszkola Nr 3. 

 

Zajęcia edukacyjno-plastyczne. 

 „Poznajemy świat Listonosza Pata”- z okazji Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego - 

grupa Odkrywców z Przedszkola Nr 3, 

 „Miś Tuliś idzie do przedszkola”- z okazji Dnia Pluszowego Misia - grupa Misiów  

z  Przedszkola Nr 3. 
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Ogólnopolska akcja „Czytanie Jeżycjady - Małgorzaty Musierowicz”. 

 „Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady” –   uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej Nr 2  

z Oddziałem Integracyjnym, 

 „Skarbiec Jeżycjady”- uczniowie  kl. VI Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie, 

 „Jeżycjada”- zajęcia literackie w świetlicy pod Aureolą św. Józefa. 

 

Akcja czytelnicza „Jak nie czytam jak czytam”. 

 „Jak nie czytam, jak czytam” poranek w przedszkolu w Malawiczach Dolnych” 

 „Jak nie czytam, jak czytam”   akcja czytelnicza w Szkole Podstawowej Nr 3, 

 „Jak nie czytam, jak czytam”  zajęcia literacko- ruchowe w Starej Rozedrance, 

 „Jak nie czytam, jak czytam”   zajęcia z grupą Tygryski i Misie w Przedszkolu Nr 3. 

 

   
Fot. „Jak nie czytam, jak czytam” - Filia nr 2 

   
Fot. „Jak nie czytam, jak czytam” - Filia nr 2 
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Z cyklu „Teatrzyk w bibliotece”. 

 „Trzy małe świnki”, 

 „Baki z niespodzianką”, 

 „Złota rybka i alfabet marzeń”, 

 „Dzień Języka Ojczystego”, 

 „Barbórka z Klubem Małego Aktora”, 

 „Życzenia od złotej rybki”, 

 „Z teczki profesora Książeczki”. 

 

   
Fot. Teatrzyk pt. „Z teczki profesora Książeczki”. 

 

Z cyklu  „Alfabet w bibliotece”. 

 „D jak dinozaur, czyli alfabet w bibliotece” –zajęcia edukacyjne 6-cio latki  

z Przedszkola Nr5, 

 „Uśmiechnięte literki” zajęcia edukacyjne w grupie „Zaczarowane pacynki”  

z Przedszkola Nr 1. 

 

Z cyklu „Zaczarowana Biblioteka”. 

 „Niespodzianka dla Fryderyka” poranek z bajką z udziałem „Frezji” i „Storczyków”  

z Przedszkola Nr 5, 

 „Mikołajkowe poczytanki”-  bożonarodzeniowe spotkanie z bajką z udziałem dzieci  

z Przedszkola Nr 1. 

 

 Z cyklu „Cztery pory roku”. 

 „Nasza zima zła”, 

 „Zakochani są wśród nas”, 

 „Wierszem pisane”, 

 „Biblioteka zaprasza”, 

 „Franklin i książka z biblioteki”,  
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 „Dzień Pluszowego Misia”, 

 „Biblioterapia- „Karolina w krainie baśni”, 

 „Zwyczaje Bożonarodzeniowe”. 

 

Z cyklu „Poznaj świat  z książką”. 

 „Dino zabawy”,  

 „Wiosna piękna i radosna”, 

 „Witaj lato i wakacje”, 

 „Już to umiem” zajęcia z przedszkolakami z Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania 

Dzieciom, 

 „Świat teatru Kamishibai”, 

 „Spotkanie z dawnymi bajkami”, 

 „Legenda o Skarbniku”. 

 

Z cyklu „W krainie książki”. 

 „Skarby w bibliotece – nasze książki” z udziałem Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły 

Podstawowej Nr 1 (5-6 latki), 

 „Andersen i jego baśnie” z okazji Dnia Książki - dzieci z Oddziału Przedszkolnego 

Szkoły  Podstawowej Nr 1, 

 Wielkanoc tuz, tuż…” - Oddział  Przedszkolny Szkoły  Podstawowej Nr 2, 

 „Niezwykłe spotkanie, czyli Kicia Kocia w bibliotece” –przedszkolaki ze Szkoły 

Podstawowej z Bogusz, 

 „Gąsienica Gieniusia, czyli spotkanie przedszkolaków z bajką trójwymiarową” - 

dzieci ze Szkoły Podstawowej z Geniusz, 

 „Łowcy dobrych książek, czyli złota rybka w bibliotece” – przedszkolaki ze Szkoły 

Podstawowej w Malawiczach Dolnych, 

 „Najwyższa na świecie wieża z książek w naszej bibliotece” grupa przedszkolna w St. 

Kamionce, 

 „Do krainy książek na jednej nodze” – klasa I i II ze Szkoły Podstawowej w Starej 

Rozedrance, 

 „Jesień u progu” zajęcia z udziałem sześciolatków z Przedszkola  Nr 1. 

 

Z cyklu „Książka na ekranie”. 

 „Książka na wiosnę – „Powrót jaskółki”- zajęcia edukacyjne-grupa „Stokrotki”  

z Przedszkola Nr 5, 

  „Sprytne kotki” z okazji Dnia Głośnego Czytania z udziałem 5-6 latków z Przedszkola 

Nr 4 , 

 „Misie lubią biblioteki” – z okazji Dnia Pluszowego Misia - grupa ”Zaczarowane 

pacynki” z Przedszkola Nr 1, 

  „Przyjaciele Pluszowego Misia” – grupa „Wesołe dzwonki” z Przedszkola  Nr 1, 

 „Książka pod choinkę” - zajęcia promujące czytelnictwo z udziałem ucz. kl I Szkoły 

Podstawowej  Nr 1. 
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Fot. pt. „Przyjaciele Pluszowego Misia”  

 

Wieczory bajek i poezji. 

 „Dzikie zwierzęta”, 

  „Kto przytuli Misia Tulisia”, 

  „Wakacje z książką” czytanie książki „Maks poznaje świat”, 

  „Świąteczne czytanie”  - bajki o tematyce Bożonarodzeniowej. 

  

 

Konkursy ph. 

 „Gdzie ta gwiazdka? W oczekiwaniu na święta”, 

 „Ilustracja do ulubionego wiersza Juliana Tuwima”, 

 „Skarby morza”, 

 „Czytelnik miesiąca”, 

 „Czytelnik roku”. 
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Fot. Konkurs recytatorski „Gdzie ta gwiazdka? W oczekiwaniu na święta” 

 

Relaks w bibliotece: rozwiązywanie rebusów i zagadek, gry, zabawy, m.in.: 

 

 „Młodzież w bibliotece”, 

 „Zabawy w bibliotece”, 

 „Turniej gier komputerowych”, 

 „Misiowe łamigłówki”, 

 „Głuchy telefon”, 

 „Zagadki dla dzieci”, 

 „I Turniej Gier Planszowych”, 

 „II Turniej Gier Planszowych”, 

 „III Turniej Gier Planszowych”, 

 „IV Turniej Gier Planszowych”, 

 „Quizy w bibliotece”, 

 „Granie w bibliotece”, 

 „W co można grać w bibliotece”, 

 „Mozaika”. 

 

Zajęcia plastyczne z dziećmi m.in.: 

 „Świąteczna pocztówka”, 

 „Kolorowe smoki w bibliotece”, 

 „Poskładam Ci serduszko” -  orgiami w bibliotece, 

 „Bajeczne obrazki”, 

 „Kartka urodzinowa dla Marysi” , 

 „Zima”, 

 „Kolorowe kule” - orgiami, 
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  „Śnieżynka”, 

  „Chodź pomaluj mój świat” z okazji Dnia Zakochanych, 

  „Zimowe pejzaże”, 

 „Misie i niedźwiadki”, 

 „Wiosenne kwiaty”, 

 „Kwiatek dla Mamy”, 

 „Serduszko dla Taty”, 

 „Kolorowe motyle”, 

 „Cuda z papieru” z okazji Światowego Dnia Origami , 

 „Malowanki w bibliotece” , 

 „Kolorowanie obrazków”, 

 „Sobota w bibliotece”, 

 „Na sobotę – biblioteka”, 

 „Bożonarodzeniowe ozdoby”, 

 „Świąteczne bombki i Mikołaje”. 

 

 

Współpraca biblioteki z instytucjami gminnymi i powiatowymi. 

Biblioteka Publiczna w Sokółce w roku 2019 współpracowała z wieloma instytucjami, 

stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pozarządowymi: 

Urzędem Miejskim, 

Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku, 

Biblioteką Narodową, 

Instytutem Książki,  

Książnicą Podlaską w Białymstoku,  

Fundacją Języka Polskiego w Warszawie, 

Sokólskim Ośrodkiem Kultury,  

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce, 

Komendą Powiatową Policji w Sokółce, 

Strażą Graniczną, 

literatami i krytykami literackimi, 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

Fundacją „Sokólski Fundusz Lokalny”,  

Środowiskowym Domem Samopomocy,  

Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sokółce działającym przy Stowarzyszeniu Na Rzecz 

osób Niepełnosprawnych „RAZEM "  

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym w Sokółce, 

Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej  - Oddział Bohoniki 

Akademią Sportów Umysłowych, 

Nadleśnictwem Supraśl, 

szkołami,  



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 198 

 

przedszkolami,  

parafiami,  

twórcami regionalnymi, 

innymi bibliotekami. 

 

Współpraca biblioteki z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.  

W 2019 r. przeprowadzono kilka imprez o charakterze integracyjnym i aktywnej edukacji 

skierowanej do osób starszych i niepełnosprawnych:  

 spotkanie z mł. asp. Joannę Kłos i asp. Roberta Zajkowskiego z Komendy Powiatowej 

Policji w Sokółce. Wizyta funkcjonariuszy była związana z Tygodniem Pomocy 

Ofiarom Przestępstw, który jest obchodzony w naszym kraju już po raz dwunasty. 

Spotkanie skierowane było do sokólskich seniorów. Sokólscy funkcjonariusze 

udzielili słuchaczom porad w sprawach, które dotyczyły fizycznego i psychicznego 

znęcania się nad osobami najbliższymi, oszustw związanych z tzw. sprzedażą 

bezpośrednią, kradzieży i przywłaszczenia mienia. Każdy z gości otrzymał ulotkę 

ostrzegającą przed oszustwami. 

 wystawa i wernisaż Barbary Sawickiej pt. „Pokonując ograniczenia”. B. Sawicka jest 

osobą z dysfunkcją wzroku i prezesem Terenowego Polskiego Związku Niewidomych 

w Sokółce. 

 2 razy podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce odwiedzili 

bibliotekę: główną i Oddział dla Dzieci. Wspólnie z opiekunami zwiedzili 

pomieszczenia biblioteki oraz poznali zasady funkcjonowania naszej placówki. 

Zaprezentowano gościom księgozbiór, zbiór audiobooków oraz stronę internetową 

biblioteki na dużym ekranie. Zebrani zwiedzili także czytelnię, gdzie wysłuchali 

audiobooka. Książka mówiona to wspaniała alternatywa dla osób niewidomych lub 

słabo widzących. W trakcie wizyty obejrzeli wystawę znajdującą się obecnie  

w bibliotece. 

 warsztaty dla  przedszkolaków przeprowadzone przez panie z Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Sokółce. Nasi goście chętnie przypomnieli dzieciom tradycje świąteczne, 

które pamiętają z własnego dzieciństwa.  Panie przedstawiły różne sposoby 

wykonywania łańcuchów świątecznych.  

Uczestniczyliśmy również w imprezach dla osób niepełnosprawnych: 

 w przeglądzie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży Podlasia pt. "Wielkie Święto 

Małego Człowieka". Impreza miała na celu  integrację i promocję twórczości osób 

niepełnosprawnych w lokalnym środowisku. 

 „Dzień białej laski”, czyli święto niewidomych w Sokółce. 

   Bibliotekarze pracujący w naszych placówkach, specjalną troską otaczali osoby 

starsze i niepełnosprawne korzystające ze zbiorów bibliotecznych. Dla osób, które nie 

mogą same odwiedzać bibliotek istnieje usługa „Książka na telefon”, w  ramach której 
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dostarczane były książki i audiobooki do domów osób niepełnosprawnych, starszych 

lub chorych.  

 Przeprowadzono indywidualne nauczanie obsługi komputera dla studentów Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, które zawierały  m.in.: 

 użytkowania Internetu,  

 założenia konta e-meil i korzystania z jego możliwości,  

 obsługi portali społecznościowych,  

 korzystanie z pakietu Microsoft Office,  

 zakupów on-line,  

 prawidłowego ściągania i oglądania filmów, słuchania muzyki, itp.    

    

Organizowane  imprezy, akcje czytelnicze. 

     Promocja książki i biblioteki przebiegała wielotorowo. Aktywnie włączaliśmy się  

w ogólnopolskie akcje i imprezy czytelnicze, a także inicjowaliśmy własne wydarzenia.  

Do największych akcji czytelniczych, w których wzięliśmy udział zaliczyć możemy m.in.: 

- ogólnopolską kampanię „Mała książka – wielki człowiek”  skierowany do dzieci 

rozpoczynających edukację przedszkolną oraz ich rodziców. Kolejny raz zaprosiliśmy 

rodziców trzylatków, żeby wspólnie ze swoimi maluchami rozpoczęli przygodę z biblioteką  

i czytaniem. Dzięki udziałowi w  akcji bibliotece udało się zarejestrować 106 nowych 

czytelników. 

- „Noc bibliotek” – imprezę promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których 

warto bywać. 

W godzinach porannych odbyły się warsztaty dla młodzieży pod hasłem: „10 kroków do 

spełnionych marzeń”, które prowadziła Magda Bębenek, autorka książek i znanej strony 

internetowej „Las w nas”. Zabawę z najmłodszymi zaczęliśmy o godzinie 16.00. 

Zaplanowaliśmy wiele kreatywnych atrakcji m.in.: gry planszowe, prace plastyczne, teatrzyk 

Kamishibai, zabawy animacyjne z chustą, konkurs na bajkowe przebranie itp.  

Zaproponowaliśmy także zwiedzanie pod tytułem „Biblioteka od zaplecza”. Każda chętna 

osoba mogła zobaczyć miejsca w bibliotece, które na co dzień nie są udostępniane 

czytelnikom. 

Zainteresowani mogli obejrzeć wystawę fotograficzną pt.„Małżeńskie inspiracje”Haliny  

i Krzysztofa Frejus. 

Przez cały dzień i wieczór obowiązywała ABOLICJA, czyli umorzenie kary za przetrzymane 

książki. W piątek "zapominalscy" mieli okazję zwrócić zaległe książki bez żadnych 

konsekwencji! 

- „Narodowe Czytanie” - ogólnopolską akcję propagującą znajomość wybitnych dzieł 

literatury narodowej, która odbywa się pod patronatem honorowym pary prezydenckiej. 

 

Gościem specjalnym tegorocznego Narodowego Czytania były panie z  Fundacji 

Języka Polskiego, które przeprowadziły warsztaty dla młodzieży pod hasłem "Nie tylko pan 

Tomasz i pani Ewelina". Traktowały one o pochodzeniu imion i nazwisk na przykładzie 

bohaterów tegorocznych nowel. Wspólnie z uczniami zastanawiały się nad etymologią danych 

nazwisk oraz analizowały znaczenie imion. Odbył się również konkurs znajomości 
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słownictwa z przełomu XIX i XX wieku pod hasłem "Czy znasz te słowa?". Zajęcia 

zakończyły się performatywnym czytaniem fragmentów nowel wspólnie z uczniami oraz 

rozdaniem upominków dla wszystkich uczestników. Po południu pracownicy biblioteki, 

czytelnicy i zaproszeni goście czytali fragmenty polskich nowel. 

 

   
Fot. Warsztaty dla młodzieży pod hasłem "Nie tylko pan Tomasz i pani Ewelina". 

  

Realizacja projektów przez bibliotekę. 

 

W roku 2019 Biblioteka Publiczna w Sokółce realizowała dwa projekty:  

 

- „Wakacyjna podróż z biblioteką”. 

Zadanie to obejmowało zorganizowanie cyklu zajęć czytelniczo - edukacyjnych dla dzieci 

spędzających wakacje w mieście.  

-  „Jesienne spotkania z biblioteką”. 

 Głównym celem projektu było umożliwienie spotkania się „twarzą w twarz” z podróżnikiem 

oraz  specjalistą od samorealizacji. 

Zorganizowano m.in.: 

- cykl 2 warsztatów dla młodzieży pt. „Nie tylko pan Tomasz i pani Ewelina” – prowadzenie 

panie z Fundacji Języka Polskiego: dr Izabeli Stąpor i dr Monice Kresa , 

- spotkanie z podróżnikiem, przyrodnikiem Piotrem Horzelą pt. „Antarktyka. Stacja polarna, 

lodowce, pingwiny” 

- cykl 3 warsztatów rozwoju osobistego pt. „10 kroków  do spełnionych marzeń” 

przeprowadzonych przez Magdę Bębenek podróżniczkę, autorkę książek i inicjatorkę 

projektów Eko 

 - dwa spotkania ( dla młodzieży i dla dorosłych)  z Karolem Dziedziulem który opowiadał o 

swojej charytatywnej wyprawie  rowerem dookoła Polski ph. „Jak pasja zmienia człowieka. 
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Podróż dookoła Polski w szczytnym celu”. 

 

Z cyklu „Wakacyjna podróż z biblioteką”. 

Wzorem lat poprzednich zaprosiliśmy wszystkie dzieci spędzające wakacje w mieście do 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach specjalnie zorganizowanych dla nich ph. „Wakacyjna 

podróż z biblioteką””. Zaprosiliśmy najmłodszych czytelników na 4 plenerowe występy 

Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa oraz zespołu muzycznego „GAŁGAN”.  

Oprócz  animacji mali uczestnicy mieli szansę wziąć udział w konkursach plastycznych, grach 

i różnych. Ponadto  przygotowane zostały liczne formy zabaw: łamigłówki, gry 

zręcznościowe, czytelnia na kocyku, kącik malarza – malowanki oraz sztalugi z farbami. 

Spotkania miały na celu rozbudzenie potrzeb czytelniczych wśród najmłodszych poprzez 

różnorodny kontakt z książką. 

Wakacje z biblioteką odbywały się również w Filii Bibliotecznej nr 1 na Os. Zielonym.  

Korzystając ze słonecznej pogody bibliotekarki wraz z gromadką dzieci zamieniały trawnik 

przed biblioteką w kolorową czytelnię na świeżym powietrzu. Odbyły się 4 zajęcia: 

 „Bibliowakacje”  - spotkanie ze smerfami 

 „Bibliowakacje” - spotkanie z misiem 

 „Bibliowakacje” - wróżki i czarodzieje 

 „Bibliowakcaje” - pożegnanie wakacji z biblioteką. 

 

 Dzieci słuchały bajek, wykonywały tematyczne zadania plastyczne, najmłodszym szybko 

upływał czas podczas licznych gier i zabaw ruchowych. Z racji trwających wakacji dzieci 

spotkały się z panią sierżant Anną Olechowską z Powiatowej Komendy Policji w Sokółce, 

która opowiedziała dzieciom o bezpieczeństwie na wakacjach, o tym jak powinny się 

zachować, a jakich zachowań powinny unikać podczas zabawy i wakacyjnych podróży. 

Podczas spotkania miało miejsce także podsumowanie wakacyjnego konkursu plastycznego 

pt. „Kubuś Puchatek na wakacjach.”  

 

  
Fot. „Wakacyjna podróż z biblioteką” - zajęcia w plenerze 
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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: 

Uczestnicy klubu omówili następujące pozycje książkowe:  

 Brookes Adam –„Noc ślepowrona” 

 Sem-Santberg  Stev – „Burza” 

 Barbara Kosmowska –„Gorzko” 

 Krystyna Mirek – „Miłość z błękitnego nieba” 

 Max Czornyj – „Ślepiec” 

 

 Przed cały rok 2019 udzielana była pomoc  uczniom i studentom z zakresie 

kompletowania literatury fachowej (przygotowanie do matury, przygotowanie bibliografii do 

prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich). 

 W roku 2019 z Biblioteki Publicznej w Sokółce korzystało aktywnie 2.967 

czytelników. Wypożyczyliśmy łącznie 71.724 książek. Zarejestrowaliśmy łącznie  6.685  

odwiedzin w czytelni. Bibliotekarze udzielili 3.084 informacji dotyczących literatury 

fachowej. Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 2.973 egzemplarze książek i 80 

audiobooków.  
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XIV. 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 2019 roku 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 „Street Workout”, 

 kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu pływającego przy zalewie sokólskim, 

 miasteczko ruchu drogowego, 

 hala sportowa przy SP1 w Sokółce i SP2 w Sokółce, 

 ścieżka pieszo-rowerowa nad zalewem w Sokółce, 

 place zabaw. 
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 W roku 2019 systematycznie organizowane były zajęcia z nauki i doskonalenia 

pływania, w których wzięło udział ponad 250 osób. Ponadto w okresie ferii zimowych 

przeprowadzono darmowe lekcje jazdy na nartach biegowych, łyżwach oraz gry w hokeja na 

lodzie.  

 

Opis najważniejszych imprez rekreacyjno – sportowych zorganizowanych w 2019 r. 

1. Dni Sokółki 2019. 

W 2019 roku uroczystości związane z dniami miasta były obchodzone w dniach  

7-9 czerwca. Pierwszy dzień to głównie wydarzenia kulturalne i koncerty. Na  scenie przed 

Kinem Sokół wystąpiły lokalne grupy artystyczne, m.in: przedszkolaki, uczniowie sokólskich 

szkół, zespół taneczny SOK Ladies Sokółka oraz Miejska Orkiestra Dęta wraz  

z Mażoretkami. Jak co roku podsumowano inicjatywy SFL "Działaj Lokalnie". Uwieńczeniem 

tego dnia był koncert "Arki Noego". Z kolei drugiego dnia obchody Dni Sokółki 2019 

przeniosły się na Stadion Miejski. Pierwsi na scenie zaprezentowały się zespoły Loverboy 

oraz Krambabula, co było  przedsmakiem do finałowego występu w wykonaniu Zakopower. 

Pełen emocji wieczór zakończono pokazem fajerwerków. Ostatni dzień świętowania dni 

miasta był skoncentrowany wokół wydarzeń sportowych.  

 

 
 

2. Sokólski Duathlon.  

Prace budowlane nad zalewem w Sokółce spowodowały przesunięcie zaplanowanych 

zawodów triathlonowych z wiosny na jesień 2019. Z powodu zbyt niskiej temperatury wody 

organizatorzy po konsultacji ze zgłoszonymi zawodnikami podjęli decyzję o zmianie pływania 

na dystansie 400 metrów na bieg – 2,5 km i w taki sposób Triathlon zmienił się  

w Duathlon. W czasie trwania etapu rowerowego swoje mini zawody odbyły dzieci  

i młodzież. Najmłodsi rywalizowali w biegach na dystansach 100 i 200 metrów, natomiast 

młodzież mogła spróbować swoich sil w mini duathlonie (500 m biegu, 500 m jazdy rowerem 

i 500 m biegu). Na mecie zarówno młodzież, jak i dorośli zapewnili o chęci startu  

w kolejnych edycjach Sokólskiego Duathlonu pod Patronatem Burmistrza Sokółki i być może 

impreza zagości na dobre w naszym mieście. 
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3. Sokoli Bieg. 

Drugi dzień obchodów Dni Sokółki 2019 składał się głównie z imprez sportowych  

i rekreacyjnych, a największą z nich był trzeci Sokoli Bieg. Przeprowadzono rywalizację na 

dystansach: 2 km na nartorolkach,  2km, 5 km, 10 km bieg.    

 

Łącznie w III Sokolim Biegu wystartowało ponad 100 zawodników i zawodniczek  

w różnym wieku. Po ukończeniu wszystkich biegów nadszedł czas na uroczystą dekorację. 

Nagrody w formie medali, bonów upominkowych oraz akcesoria sortowych w imieniu Pani 

Burmistrz wręczył Dyrektor OSiR Sokółka Piotr Rygasiewicz.  

4. Festyn Rodzinny nad zalewem – Dzień dawcy szpiku. 

Tłumy mieszkańców oraz przyjezdnych bawiło się na "Festynie rodzinnym nad 

zalewem”, który był połączony z Dniem Dawcy Szpiku. Moc atrakcji przygotowano  

w niedzielę 6 października nad zalewem sokólskim. Teren wokół akwenu był miejscem gdzie 

odbywał się Festyn Rodzinny, Dzień Dawcy Szpiku w Sokółce i Ekstremalna Przeprawa. Nie 

zabrakło też rywalizacji sportowej dla najmłodszych. Stoiska handlowe, darmowe atrakcje 

dmuchane dla dzieci, degustacja potraw regionalnych oraz koncerty zespołów AZALiSZ  

i F.B.I. przyciągnęły bardzo liczną publikę. Dodatkowo w ramach akcji „Dzień dawcy szpiku” 

zarejestrowało się 124 osoby. Dzięki wsparciu naszych lokalnych firm 55 osób spośród nowo 

zarejestrowanych wylosowało w loterii bony o wartości 100 zł. 
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5. Letni i zimowy wypoczynek dzieci – „Wakacje w Mieście 2019” i „Ferie w Mieście 

2019”.   

Wypoczynek dzieci i młodzież w czasie ferii oraz wakacji na dobre wpisał się  

w kalendarz imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce. Urozmaicony program i podział 

na grupy tematyczne powoduje, że zainteresowanie półkoloniami od wielu lat jest na bardzo 

wysokim poziomie. W czasie ferii z racji tylko dwutygodniowej przerwy w nauce możemy 

przyjąć 90 dzieci, chociaż zainteresowanie jest sporo wyższe, natomiast dwumiesięczne 

wakacje pozwalają na rozwinięcie wypoczynku do czterech turnusów i przyjęcie wszystkich 

chętnych (około 180 uczestników).  

Zimą jeśli tylko pogoda pozwala wychowawcy zapewniają dzieciom, jak najwięcej 

sportowej frajdy na świeżym powietrzu (narty zjazdowe i biegowe, łyżwy). Nie brakuje też 

czystej rekreacji w formie kuligu i pieczenia kiełbasek przy ognisku. Program zwykle 

dopełniają zajęcia taneczne, wizyty na pływalni lub hali sportowej, salach zabaw oraz  

w kinie. Natomiast w tym roku pogoda w czasie ferii nie miała wiele wspólnego z zimą  

i program wypoczynku skupił się wokół nieco innych atrakcji. Dzieci odwiedziły Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Wojska oraz Papugarnię Ara w Białymstoku, a także 

siedzibę TVP Białystok.  

Letni wypoczynek oprócz zajęć sportowych maił na celu przedstawienie dzieciom 

pięknej strony województwa podlaskiego. Prawie 180 obozowiczów wzięło udział  

w wycieczkach do zamku w Tykocinie oraz do Augustowa na rejs statkiem. Wizyta  

w stadninie koni oraz zajęcia tematyczne w grupach dopełniły tygodniowy program 

wypoczynku.      
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Lista imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w 2019 roku: 

1.  5.01.2019 r.  
Noworoczny Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar 

Burmistrza Sokółki  

2.  13.01.2019 r. Kulig na Stadionie Miejskim OSiR Sokółka 

3.  21-25.01.2019 r.  Półkolonie „Ferie w Mieście 2019” – I turnus  

4.  28.01-01.02.2019 r. Półkolonie „Ferie w Mieście 2019” – II turnus 

5.  14.02.2019 r.  Walentynki na obiektach OSiR Sokółka 

6.  28.02.2019 r.  Tłusty Czwartek w OSiR Sokółka 

7.  08.03.2019 r.  Dzień Kobiet na Krytej Pływalni OSiR Sokółka 

8.  07.04.2019 r.  
Pchli Targ „Sokólskie Perełki” pod Patronatem 

Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej  

9.  15-16.04.2019 r. 
Finał Wojewódzki Turnieju „Z Podwórka na Stadion o 

Puchar Tymbarku” 

10.  28.04.2019 r.  
Wyścig Wraków w Zadworzanach – III runda Polskiej 

Ligi Wraków 

11.  30.04.2019 r.  
Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej 

chłopców rocznik 2003-2005.  

12.  01.05.2019 r.  III Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Sokółce 

13.  05.05.2019 r.  
I Turniej Tenisa Ziemnego w ramach Grand Prix Sokółki 

o Puchar Burmistrza Sokółki  

14.  06-24.05.2019 r.  
Cykl imprez dla przedszkolaków „Sprintem do 

Maratonu” na Stadionie Miejskim 
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15.  11-12.05.2019 r.  IV Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Sokółki 

16.  01.06.2019 r. Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim  

17.  01.06.2019 r.  
IX Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do 

Sanktuarium w Sokółce 

18.  01.06.2019 r.  
Zawody Wędkarskie z Okazji Dnia Dziecka na Zalewie 

Sokólskim  

19.  07.06.2019 r.  XV Międzyszkolny Turniej Sportowy „Olimpijka”  

20.  08.06.2019 r.  
Mistrzostwa Sokółki Drużyn Amatorskich w Piłce 

Nożnej o Puchar Burmistrza Sokółki 

21.  09.06.2019 r.  3 Sokoli Bieg pod Patronatem Burmistrza Sokółki 

22.  09.06.2019 r  
Turniej Tenisa Ziemnego w ramach obchodów Dni 

Sokółki 2019 o Puchar Burmistrza Sokółki 

23.  09.06.2019 r. 
Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Sokółki w 

ramach obchodów Dni Sokółki 2019 

24.  07-09.06.2019 r.  Dni Sokółki 2019 

25.  09.06.2019 r.  Turniej o Puchar Burmistrza Sokółki w Bilardzie 

26.  16.06.2019 r.  
III Festyn Rodzinny Parafii Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa w Sokółce 

27.  11.06.2019 r  Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w Sokółce 

28.  01-05.07.2019 r. I turnus półkolonii „Wakacje w Mieście 2019” 

29.  06.07.2019 r.  Wojewódzkie Igrzyska LZS na Stadionie Miejskim 

30.  07.07.2019 r.  
III Turniej Tenisa Ziemnego w ramach Grand Prix 

Sokółki o Puchar Burmistrza Sokółki 

31.  22-26.07.2019 r. II turnus półkolonii „Wakacje w Mieście 2019” 

32.  29.07-02.08.2019 r. III turnus półkolonii „Wakacje  w Mieście 2019” 

33.  04.08.2019 r. IV Turniej Tenisa Ziemnego w ramach Grand Prix 

Sokółki o Puchar Burmistrza Sokółki 

34.  19-23.08.2019 r. IV turnus półkolonii „Wakacje w Mieście 2019” 
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35.  05.09.2019 r.  Oficjalne otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego  

36.  08.09.2019 r.  Dożynki Gminne 2019 w Starej Kamionce 

37.  15.09.2019 r. Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza 

Sokółki 

38.  15.09.2019 r. X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych  

39.  22.09.2019 r. Sokólski Duatlon  

40.  24.09.2019 r.  XVIII Mistrzostwa SP1 w Biegach Przełajowych 

41.  25.09.2019 r.  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Sokółki 

42.  26.09.2019 r.  EDWARD w Miasteczku Ruchu Drogowego 

43.  06.10.2019 r. V Ekstremalna Przeprawa 

44.  06.10.2019 r.  Festyn Rodzinny nad Zalewem 

45.  06.10.2019 r.  Dzień Dawcy Szpiku w Sokółce 

46.  08.10.2019 r.  Mistrzostwa Sokółki w Lekkiej Atletyce  

47.  12.10.2019 r. Międzyszkolne Zawody Pływackie pod Patronatem 

Burmistrza Sokółki 

48.  18.10.2019 r.  Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sokółki 

49.  20.10.2019 r. V Turniej Tenisa Ziemnego w ramach Grand Prix 

Sokółki o Puchar Burmistrza Sokółki 

50.  20.10.2019 r. III Memoriał im. Edmunda Mackiewicza w Tenisie 

Stołowym 

51.  26-27.10.2019 r.  Akcja „Trzy wymazy i do bazy dla Jacka” na Krytej 

Pływalni OSiR Sokółka 

52.  17.11.2019 r. VII Maraton Pływacki „Pływamy i pomagamy” 

53.  6.12.2019 r. Mikołajkowe Zawody Łyżwiarskie pod Patronatem 

Burmistrza Sokółki 

54.  27.12.2019 r. VIII Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Sokółki 

55.  29.12.2019 r.  Sylwestrowy Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar 

Burmistrza Sokółki 
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Baza turystyczna nad zalewem w Sokółce.  

W Ośrodku Wczasowym nad Zalewem świadczone są usługi hotelarskie  

(49 miejscami noclegowych). Przyjmowane są zgrupowania sportowe oraz grupy 

pielgrzymów. W okresie letnim prowadzone było miejsce okazjonalnie wykorzystane do 

kąpieli pod nadzorem ratowników, a także wypożyczalnia 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.  

Jesienią 2019 roku ukończone zostały prace remontowe wokół zalewu. Powstała 

ścieżka pieszo-rowerowa, miejsca spoczynkowe z oświetleniem hybrydowym, wieża 

widokowa. Zbudowano także nowy pomost, mostek, dwa slipy do wodowania sprzętu 

wodnego, wyremontowano także schody przed hangarami. Nowa infrastruktura poprawiła 

atrakcyjność turystyczną Ośrodka Wczasowego nad zalewem w Sokółce.  

 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 

W 2019 r. Burmistrz Sokółki Zarządzeniem Nr 26/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na łączną kwotę 225 000 zł. 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 

W 2019 r. Burmistrz Sokółki Zarządzeniem Nr 26/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na łączną kwotę 225 000 zł. 
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ZESTAWIENIE 

udzielonych w 2019 r. dotacji z budżetu gminy Sokółka organizacjom pozarządowym 

w ramach Otwartego  Konkursu Ofert  z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 

 Lp 
Realizator  /nazwa projektu 

 

Przyznana dotacja 

 

1 

Akademia Sportu FALCON/„Akademia piłkarskich talentów 

2019” 

36 000 zł 

 

2 

UKS „BOXING Sokółka”/ „Sukces poprzez sport” 23 100 zł 

 

3 

COMBAT Sport Academy/„Szkolenie i rywalizacji sportowa w 

taekwondo Sokółka 2019” 

7 000 zł 

 

4 

UKS „Orliki” w Starej Kamionce/„Narciarz biegowy 2019” 8 400 zł 

 

5 

UKS „Start” w Malawiczach Dolnych/„Narciarz sokólski 2019” 7 600 zł 

 

6 

Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym 

L.P./ „Sokółczanie w drodze po Mistrzostwo Świata w sporcie 

bilardowym” 

15 300 zł 

 

7 

Sokólski Klub Tenisa Stołowego/„Tenis stołowy radą na 

uzależnienie technologiczno-informatyczne społeczeństwo XXI 

wieku” 

7 500 zł 

8 UKS „Mikolo”/ „Z siatkówką po sukcesy, z siatkówką po 

zdrowie” 

9 700 zł 

9 Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/„Być aktywny cały rok!-

2019” 

13 700 zł 

10 LUKS „Orient Sokółka”/ „Graj w szachy i rozwijaj swój umysł” 9 500 zł 

 

11 

Akademia Sportów Umysłowych/„Sporty umysłowe kluczem do 

sukcesu-edycja 2019” 

4 100 zł 

12 Sokólski Klub Kolarski Sokół/„Rowerowa przygoda z SKK 

Sokół” 

16 800 zł 
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13 Klub Sportowy „Sokół 1946 Sokółka“/„Osiągnąć sukces w duchu 

sportowej rywalizacji-edycja III” 

22 700 zł 

14 UKS „OMEGA“ w Sokółce/„Pływanie-droga do Mistrzostw 

Polski VIII” 

14 000 zł 

15 LUKS Janowszczyzna/„W poszukiwaniu pasji do piłki nożnej” 2 900 zł 

16 Klub Jeździecki BIK/„Moją pasją konie rekreacja i sport 

jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży na Ziemi Sokólskiej-

Edycja 2019” 

10 700 zł 

17 Klub Żeglarski „Żagiel“/„Przez szkwały do zwycięstwa” 10 000 zł 

18 Sokólski Klub Karate Kyokushin/„Szkolenie zawodników mające 

na celu udział i godną reprezentację Miasta Sokółki w zawodach 

krajowych i zagranicznych” 

4 000 zł 

19 Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny“/„Zdrowa i sportowa 

świetlica środowiskowa” 

2 000 zł 

Razem: 225 000 zł 

 

  

W lipcu 2019 roku Burmistrz Sokółki ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2019 r. 

stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Wysokość środków 

przyznana na stypendium sportowe wynosiła 100 000 zł i skorzystało 109 zawodników. 

Stypendium Kwota 
Wnioskodawca/ Nazwa klubu/ Jednostki 

organizacyjnej 

Stypendium sportowe 100 000 zł 

Akademia Sportów Umysłowych 

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient 

Sokółka” 

Sokółki Klub Kolarski Sokół 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce 

Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” 

Uczniowski Klub Sportowy „ BATORY” 

Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie 

Bilardowym L.P. 

Zawodnicy niezrzeszenie 
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Uczniowski Klub Sportowy „START” w 

Malawiczach Dolnych 

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Starej 

Kamionce 

Uczniowski Klub Sportowy  „MIKOLO” 

Klub jeździecki Popławce 

Sokólski Klub Karate Kyokushin 

Kaisho Karate Klub 

UKS Czwórka Białystok 

Uczniowski Klub Sportowy BOXING SOKÓŁKA 

COMBAT  SPORTS ACADEMY 

 

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  

w miesięcu kwietniu wręczyła nagrody sportowe za osiągniecia w 2018 r. o łącznej kwocie  

9 500 zł. Nagrody sportowe otrzymało 23 utalentowanych sportowców oraz trenerów. 

 

Nagroda Kwota 
Wnioskodawca/ Nazwa klubu/ jednostki 

organizacyjnej 

Nagroda sportowa 9 500 zł 

Akademia Sportów Umysłowych 

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka” 

Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” 

Uczniowski Klub Sportowy „ BATORY” 

Uczniowski Klub Sportowy  „MIKOLO” 

 

 

Natomiast na podstawie zmienionej Uchwałą nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 8 lipca 2019 r. regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, Burmistrz Sokółki 

wręczyła nagrody sportowe za osiągniecia w 2019 r. o łącznej kwocie 47 294,96 zł. Nagrody 

sportowe otrzymało 108 utalentowanych sportowców oraz trenerów. 

 

Nagroda Kwota 
Wnioskodawca/ Nazwa klubu/ jednostki 

organizacyjnej 

Nagroda sportowa 47 294,96 zł 

Akademia Sportów Umysłowych 

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka” 

Sokółki Klub Kolarski Sokół 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce 

Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” 
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Uczniowski Klub Sportowy „ BATORY” 

Zawodnicy niezrzeszenie 

Uczniowski Klub Sportowy „START” w Malawiczach 

Dolnych 

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” w Starej 

Kamionce 

Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe  

przy Klubie Bilardowym LP 

Uczniowski Klub Sportowy  „MIKOLO” 

Akademia Sportu FALCON Sokółka 

Kaisho Karate Klub 

COMBAT SPORT ACADEMY 

BOXING Sokółka 

Klub Sportowy „ Sokół 1946 Sokółka” 
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XV. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce jest jednostką budżetową Gminy Sokółka, 

która prowadzi całokształt spraw w zakresie pomocy społęcnzej, świadczeń rodzinnych, 

funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego. 

 

Budżet Ośrodka 

 

Łącznie budżet Ośrodka w 2019 r. wyniósł 36 580 614,67 zł: 

 budżet gminy – 3 192 074,45 zł 

 budżet UE – 704 504,20 zł 

 budżet państwa – 32 684 036,02 zł 

 

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

zleconych Gminie Sokółka w 2019 r.:    

 ŚDS – 562 375,31 zł 

 świadczenia rodzinne – 7 102 720,28 zł 

 KDR – 1 507 zł 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze – 336 942,99 zł 

 świadczenie wychowawcze – 19 276 144,82 zł 

 Dobry start – 839 639,99 zł 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 72 082,04 zł 

 opiekun prawny – 8 944,69 zł 

 

Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  

w 2019 roku wynosiła: 

 Asystentura rodzinna – 54 052,88 zł 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 67 522,88 zł 

 zasiłki okresowe – 2 550 196,15 zł 

 zasiłki stałe – 851 939,06 zł 

 usługi opiekuńcze – 48 510 zł 

 ośrodek pomocy społecznej – 329 845,22 zł 

 Posiłek w domu i w szkole – 484 675 88 zł 

 

Z budżetu gminy wykorzystano dotację na realizację zadań własnych w następujących 

wysokościach: 

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  7 000 zł 

 Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki 

alkoholowej 

49 000,00 zł 

 Domy Pomocy Społecznej 740 708,89 zł 

 Zasiłki i pomoc w naturze 136 440,00 zł 

 Ośrodki pomocy społecznej 1 578 004,40 zł 



 

Raport o stanie gminy Sokółka za rok 2019       str. 216 

 

 Usługi opiekuńcze 145 960,00 zł 

 Żywienie w szkołach i zasiłki celowe na żywność 121 168,97 zł 

 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 403 884,19 zł 

 Pozostała działalność   11 080,00 zł 

 

Wydatki poniesione w ramach projektu „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – 

zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”, „Stop 

przemocy w rodzinie” oraz „Rozwój asystentury rodzinnej w Gminie Sokółka”: 

 Projekt „Lepsze jutro” 145 962,81 zł 

 Projekt „Klub Integracji Społecznej” 338 737,16 zł 

 Projekt „Teleopieka” 204 225,56 zł 

 Projekt „Wychodząc z cienia” 37 028,25 zł 

 Projekt „Stop przemocy w rodzinie edycja 4” 34 758,00 zł 

 Rozwój asystentury rodzinnej  
w Gminie Sokółka” 

46 557,25 zl 

 Razem 649 752,00 zł 
 

Formy pomocy. 

 

Usługi opiekuńcze. 

Przysługują one osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi te świadczone były przez opiekunki 

zatrudnione w Spółdzielni Socjalnej „Ostoja”. Usługi opiekuńcze wykonywane przez 

opiekunki domowe były rozliczane wg faktycznego wykonania usług na podstawie decyzji 

wydanych przez OPS.  Koszt godziny usługi od 01.01.2019r do 31.12.2019r. - 22 zł. Pomoc 

taką zapewniono - 39 osobom. Podopieczni ponosili częściową odpłatność w zależności od 

sytuacji finansowej i rodzinnej. 

Liczbę godzin świadczonych usług dostosowano do potrzeb chorych. 

 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  

i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia 

losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie 

podlegać zwrotowi. W 2019r. przyznano  5 rodzinom, w tym 9 osobom na kwotę 13 500 zł. 

 

Specjalny zasiłek celowy. 

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może 

być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 45 osób 

Liczba świadczeń – 67 

Kwota świadczeń – 16 470 zł 
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Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku: 

a) pomoc w formie posiłku 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 782 osób 

Liczba świadczeń – 96 322 

Kwota świadczeń – 416 875 zł 

 b) pomoc w formie zasiłku celowego 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 321 osób 

Liczba świadczeń – 510 

Kwota świadczeń – 145 756 zł 

 

Budżet Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w  2019 roku: - 

ogółem, w tym na wsi: 

 Budżet ogółem – 562 631 zł, w tym na wsi – 220 895 zł, w tym: 

 dotacja – 449 994 zł, w tym na wsi – 173 033 zł 

 środki własne – 112 637 zł, w tym na wsi – 47 862 zł 

 

Posiłki niewymagające przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 163 dzieci na 

kwotę 43 214 zł. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce podpisał 9 umowy zlecenie na 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 

23 dzieci. Zakres usług obejmował: usługi logopedyczne, usługi rehabilitacyjne, terapię 

integracji sensorycznej, usługi psychologiczne oraz neurologopedyczne. Budżet na 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019r. 

wynosił 336 943 zł.   

 

Zasiłek stały. 

Liczba osób korzystających z zasiłków stałych w 2019: 

zasiłek stały dla osoby w rodzinie – 24 osoby 

zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 132 osoby 

Liczba świadczeń zasiłków stałych w 2019: 

liczba świadczeń zasiłków stałych dla osoby w rodzinie – 175 świadczeń 

liczba świadczeń zasiłków stałych osobie samotnie gospodarującej – 1348osoby 

Budżet na zasiłki stałe w 2019:  

Budżet na zasiłki stałe  dla osoby w rodzinie -66 931 zł 

Budżet na zasiłki stałe  osobie samotnie gospodarującej – 785 008 zł 

Zasiłki okresowe.  

 Budżet na zasiłki okresowe w 2019 roku: 
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z powodu bezrobocia – 2 084 073 zł 

z powodu niepełnosprawności – 108 724 zł 

z powodu długotrwałej choroby – 274 455 zł 

z innych powodów – 81 191 zł 

Liczba osób korzystających z zasiłków okresowych w 2019 roku: 

z powodu bezrobocia – 588 osób 

z powodu niepełnosprawności – 63 osoby 

z powodu długotrwałej choroby – 64 osoby 

z innych powodów – 28 osób 

Liczba świadczeń zasiłków okresowych w 2019 roku: 

z powodu bezrobocia – 5025 świadczeń 

z powodu niepełnosprawności – 394 świadczeń 

z powodu długotrwałej choroby – 530 świadczeń 

z innych powodów – 160 świadczeń 

 

Domy Pomocy Społecznej. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w 2019 roku opłacał pobyt 27 mieszkańcom 

Gminy Sokółka, którzy ze względu na niepełnosprawność nie są w stanie sami funkcjonować 

w środowisku. Wszystkie osoby umieszczone przez Ośrodek wymagają całodobowej opieki  

i pomocy osób drugich. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba osób umieszczanych  

w domach pomocy Społecznej z postanowienia Sądu, czyli bez wyrażenia zgody danej osoby. 

Budżet w 2019r. wynosił – 740 709 zł. 

 

Realizacja Projektu: „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”. 

 Projekt: „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających  

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej 

integracji.  

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w partnerstwie  

z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie od 01.11.2016r. do 

28.02.2019r. 
 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, propwadzące 

do pozyskania zatrudnienia poprzez realizacje kompleksowego wsparcia psychologiczno – 

doradczego, społecznego, szkoleń i staży. 

Okres realizacji projektu: 01.11.2016r. – 28.02.2019r. 

Beneficjentem była Gmina Sokółka, realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, 
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parterem Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

Wartość projektu: 1 265 140,56 zł 

Dofinansowanie: 1 075 140,56 zł 

Wkład własny: 190 000,00 zł 

Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” w Sokółce. 

 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.  

 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.  

Projekt: „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. 

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r. – 30.09.2019r. 

 Celem głównym projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 30 rodziców 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych objętych 

asystenturą rodzinną prowadzące do podniesienia wiedzy i umiejętności w pełnieniu ról 

rodzicielskich poprzez zapewnienie całościowej pomocy w tym: pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej oraz aktualizacji wiedzy i kompetencji 4 asystentów 

rodziny poprzez cykl szkoleń. 

 Beneficjentem jest Gmina Sokółka, realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sokółce. 

Wartość projektu w 2019r.: 46 557,25 zł 

Dofinansowanie w 2019r.: 39 924,45 zł 
Wkład własny w 2019r.: 6 631,80 zł. 

Projekt: „Klub Integracji Społecznej w Sokółce”. 
Od 01.03.2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce realizuje projekt: „Klub 

Integracji Społecznej w Sokółce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,  

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej 

integracji.  

Wartość projektu: 1 194 461,52 zł 

Dofinansowanie: 1 012 261,52 zł 

Wkład własny: 182 200,00 zł 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych 

mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych oraz 
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zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji 

Społecznej 100 osób w podziale na dwie grupy. 

W 2019 roku z zajęć Klubu Integracji Społecznej w Sokółce skorzystało 50 osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy społecznej doznające wielokrotnego 

wykluczenia, osoby, u których stwierdzono niską motywację do poszukiwania pracy, osoby 

młode wychodzące na rynek pracy korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz kompetencjami społecznymi. 

W ramach Klubu Integracji Społecznej każdy z uczestników brał udział w następujących 

formach wsparcia: 

 Indywidualne doradztwo psychologiczne; 

 Grupowe doradztwo psychologiczne; 

 Indywidualne doradztwo zawodowe; 

 Grupowe doradztwo zawodowe; 

 Kurs kucharz z kursem carvingu – 18 osób 

 Kurs obsługi koparko – ładowarki – 20 osób 

 Kurs komputerowy – 50 osób 

 Kurs stylizacji paznokci z modułem języka angielskiego – 12 ośób 

 Staż zawodowy – 19 osób. 

 

Projekt: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka”. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce od 01.07.2019 roku realizuje projekt: 

„Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych 

technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, 

działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych  

i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Wartość projektu: 1 633 110,00 zł 

Dofinansowanie: 1 548 550,00 zł 

Wkład własny: 84 560,00 zł 

Głównym celem projektu jest zagwarantowanie kompleksowej usługi opiekuńczej poprzez 

świadczenie usług opiekuńczych oraz nowoczesnej technologii informacyjno – 

komunikacyjnej w postaci systemu teleopieki dla 90 osób niesamodzielnych z terenu Gminy 

Sokółka. Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia 

lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożności 

samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach 

realizacji projektu zostało zatrudnionych 5 Opiekunek.  

 Uczestnicy projektu w ramach potrzeb otrzymali wsparcie w formie usług 

opiekuńczych. W ramach świadczonych usług opiekuńczych uczestnicy projektu mogą 

skorzystać z pomocy w zachowaniu higieny osobiste, pomocy w wykonywaniu czynności 

życia codziennego, wsparcia emocjonalnego, towarzystwa opiekunki w wyjściu z domu. 
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Opiekunki świadczą usługi opiekuńcze równolegle u tych samych osób, u których 

zainstalowano system TELEOPIEKI.  Usługa teleopieki, jako usługa wspierająca usługi 

opiekuńcze wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczno – komunikacyjne  

i organizacyjne. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, nagłych 

potrzeb opiekuńczych, zmiany stanu podopiecznego lub konieczności organizacji, pomocy 

medycznej podopiecznego w każdych okolicznościach (np. leżąc w łóżku, lub w przypadku 

upadku na podłogę) może skontaktować się z Centrum Teleopieki, które jest odpowiedzialne 

za organizację adekwatnej pomocy. Centrum teleopieki działa 24/7, jest obsługiwany przez 

przygotowany personel oraz posiada protokoły postępowania w przypadku różnego rodzaju 

zdarzeń. Alarmy medyczne nadzorowane są przez lekarza, a pacjent ma możliwość rozmowy 

z lekarzem 24/7 w przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia czy konieczności rodzaju 

niezbędnej pomocy medycznej. Każdy z uczestników projektu otrzymał ankietę opisującą stan 

zdrowia, potrzeby, przyjmowane leki, osoby do kontaktu, niezbędne informacje dla służb 

udzielających pomocy. Uczestnicy którzy wyrazili zgodę otrzymali minisejfy na klucze 

umożliwiające dostęp do lokalu w przypadku zdarzeń losowych i niemożności samodzielnego 

otwarcia drzwi. Każdy z uczestników otrzymał urządzenie w postaci guzika życia  

tj. bransolety, której uruchomienie umożliwia procedurę alarmową.  

 

Świadczenia rodzinne. 

W zakresie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych w 2019 roku: 

 liczba gospodarstw domowych - 944; 

 liczba świadczeń – 18 314; 

 koszt świadczeń – 2 071 487 zł 

W 2019 r. OPS w Sokółce wypłacił następujące dodatki do zasiłków rodzinnych: 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wysokości 1000 zł, 

 liczba gospodarstw domowych - 71; 

 liczba świadczeń – 71; 

 koszt świadczeń – 70 000 zł 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:  

 liczba gospodarstw domowych - 40; 

 liczba świadczeń – 321; 

 koszt świadczeń – 118 994 zł 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 

 liczba gospodarstw domowych - 99; 

 liczba świadczeń – 1271; 

 koszt świadczeń – 239 887 zł 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:   

 liczba gospodarstw domowych - 202; 

 liczba świadczeń – 2910; 

 koszt świadczeń – 269 581 zł 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

 liczba gospodarstw domowych - 79; 
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 liczba świadczeń – 850; 

 koszt świadczeń – 87 476 zł 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 

 liczba gospodarstw domowych - 649; 

 liczba świadczeń – 1 054; 

 koszt świadczeń – 99 476 zł 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

 liczba gospodarstw domowych - 222; 

 liczba świadczeń – 1 947; 

 koszt świadczeń – 136 424 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 

W zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w 2019 roku: 

 liczba gospodarstw domowych - 155; 

 liczba świadczeń – 155; 

 koszt świadczeń – 155 000 zł 

 

Świadczenia opiekuńcze. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny: 

 liczba gospodarstw domowych - 435; 

 liczba świadczeń – 4 813; 

 koszt świadczeń – 912 254 zł 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy: 

 liczba gospodarstw domowych - 23; 

 liczba świadczeń – 264; 

 koszt świadczeń – 161 864 zł 

3. Świadczenie pielęgnacyjne: 

 liczba gospodarstw domowych - 67; 

 liczba świadczeń – 702; 

 koszt świadczeń – 1 093 117 zł 

4. Zasiłek dla opiekuna: 

 liczba gospodarstw domowych - 8; 

 liczba świadczeń – 96; 

 koszt świadczeń – 59 400 zł 

 

Fundusz alimentacyjny.  

 liczba gospodarstw domowych - 102; 

 liczba świadczeń – 1555; 

 koszt świadczeń – 614 119 zł 

W zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: 

 przekazał komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń, 

pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego - 28; 
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 skierował 10 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 

1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553,  

z późn.  zm.). 

 9 wniosków (po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się) 

 skierował do Starosty 3 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego; 

 wszczął 19 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 

 wydał 9 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych; 

 jeżeli podczas wywiadu organ strwierdził, że sytuacja dłuznika nie uległa zmianie – 

nie wszczyna postępowania, jeżeli poprzednia wydana decyzja pozostaje w mocy.  

 

Świadczenie rodzicielskie. 

Realizacja ustawy dotycząca jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy z dnia 

4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”za życiem”  (Dz. U. z 2019r. poz. 473 

ze zm.).  

W zakresie świadczeń „za życiem” w 2019r.: 

 liczba gospodarstw domowych - 3; 

 liczba świadczeń – 3; 

 koszt świadczeń – 12 000 zł 

 

Świadczenie wychowawcze. 

W zakresie świadczeń wychowawczych: 

 liczba gospodarstw domowych – 2599; 

 liczba świadczeń – 38 186; 

 koszt świadczeń – 19 016 977 zł 

 Ustawa z dnia 4 października 2016 (Dz. U. 2019 poz. 473 ze zm.) o wspieraniu kobiet 

w ciąży i rodzin „za życiem”  

 

Świadczenie „Dobry Start”. 

 liczba gospodarstw domowych – 1880; 

 liczba świadczeń – 2 709; 

 koszt świadczeń – 812 550 zł 

Od 01.08.2019r. przysługuje świadczenie dla uczniów szkół policealnych i szkół dla 

dorosłych. 

Struktura rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w 2019 

roku: 
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1) Ze względu na liczbę osób w rodzinie: 

2) Ze względu na liczbę dzieci w rodzinie: 

3) Rodziny niepełne: 
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4) Rodziny emerytów i rencistów: 

 

Powody przyznania świadczeń pomocy społecznej w 2019 r. 

 

Rodziny korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Katalog 

powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej został określony w art. 7 Ustawy 

o pomocy społecznej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce udzielał pomocy z następujących powodów: 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu ubóstwa: 

ogółem 843, w tym na wsi 262 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu bezdomności: 

ogółem 9, w tym na wsi 2 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu potrzeby ochrony 

macierzyństwa: 

ogółem 13, w tym na wsi 4 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu bezrobocia: 

ogółem 627, w tym na wsi 157 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu niepełnosprawności: 

ogółem 377, w tym na wsi 92 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby: 

ogółem 322, w tym na wsi 112 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa domowego: 

ogółem 248, w tym na wsi 125 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu przemocy w rodzinie: 

ogółem 4, w tym na wsi 3 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu alkoholizmu: 

ogółem 20, w tym na wsi 12 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu karnego: 
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ogółem 15, w tym na wsi 3 

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce. 

 

Poradnictwo psychologiczne: 

 W roku 2019 poradnictwo psychologiczne odbywało się nadal na terenie ośrodka. 

Opieką psychologa byli otoczeni wszyscy uczestnicy ŚDS. Była prowadzona bezpośrednia 

praca z uczestnikami i ich rodzinami. Indywidualna praca z uczestnikami dotyczyła 

następujących obszarów: 

- uczenie się rozwiązywania bieżących problemów z życia codziennego uczestnika metodą 

4 kroków, 

- podejmowanie prostych i złożonych decyzji, 

- radzenie sobie z trudnymi uczuciami (elementy treningu kontroli emocji, poznanie 

i ćwiczenie technik relaksacyjnych), 

- stymulowanie procesów poznawczych, 

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, 

- uczenie się rozwiązywania prostych sytuacji konfliktowych w relacji „ja-inny uczestnik 

ŚDS”. 

 Z rodzicami uczestników prowadzono indywidualne rozmowy psychoedukacyjne 

dostosowane do potrzeb konkretnej rodziny (tematyka rozmów zawarta w programie pracy 

psychologa z rodziną na 2019 r.). Odbywały się grupowe spotkania z rodzicami w ramach 

Grupy Wsparcia, rodzice dzielili się swoim doświadczeniem związanym z opieką nad osobą 

z niepełnosprawnością. 

 W ramach współpracy utrzymywano stały kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego. 

Przygotowywano niezbędną dokumentację dla osób ubiegających się o kontynuację lub 

zmianę stopnia niepełnosprawności na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekającego Stopień 

Niepełnosprawności. 

 Na bieżąco prowadzono no konsultacje z pracownikami ośrodka dotyczącymi 

aktualnych problemów uczestnika, jego rodziny, metod pracy z nimi, sposobów 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych między uczestnikami oraz motywowanie ich do 

większej samodzielności w domu. 

Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych: 

Asystenci prowadzący i opiekunowie ŚDS pośredniczyli w umawianiu wizyt medycznych, 

prowadzali uczestników na badania i wizyty. Prowadzili kalendarz wizyt, przypominali 

terminy. Współpracowali z rodzinami, Poradniami Rodzinnymi i Poradnią Zdrowia 

Psychicznego. Pilnowali także harmonogramu przyjmowania leków, obserwowali efekty 

przyjmowania leków. 

Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych: 

Pomocą w załatwianiu spraw urzędowych zajmowali się głównie asystenci 

prowadzący oraz asystent osoby niepełnosprawnej. Pomoc dotyczyła wypełniania formularzy, 

udzielaniu informacji, kierowaniu do właściwych urzędów. Prowadzona była regularna 

współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie informowania, dostarczania 

zaświadczeń i wymaganych formalności. 
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Realizacja niezbędnej opieki: 

Formy działań opiekuńczych dostosowane były do wskazań zawartych 

w indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizujacego. Dotyczyły głównie 

samoobsługi, przygotowania i sprzątnięcia stanowiska pracy, pomocy i nadzoru przy 

korzystaniu ze sprzętu. Stałej opieki specjalistycznej wymagało pięciu uczestników. Dwie 

osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich wymagały opieki przy czynnościach 

samoobsługowych. Osoba cierpiąca na epilepsję była objęta opieką związaną 

z organizowaniem indywidualnych zajęć oraz funkcjonowaniem na terenie ośrodka 

(poruszanie się, toaleta, karmienie w miarę potrzeb). Jedna z osób samotnie zamieszkująca ze 

względu na brak rodziny wymagała wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mianowicie 

wymagała pomocy w robieniu zakupów, sprzątaniu, praniu, dostępie do świadczeń 

zdrowotnych, a także w załatwianiu spraw urzędowych. Kolejną osobą, która potrzebowała 

opieki była uczestniczka borykająca się z depresją i nasilającymi się zaburzeniami pamięci. 

W ramach zapewnienia niezbędnej opieki uczestniczka otrzymała pomoc poprzez stałe 

towarzyszenie jej podczas pobytu w ośrodku, częste rozmowy z uczestniczką oraz 

organizowanie zajęć dostosowanych do jej potrzeb. 

Realizacja terapii ruchowej: 

Formy terapii ruchowej dostosowane były do możliwości psychofizycznych 

uczestników. Stosowano ćwiczenia ogólnousprawniające z wykorzystaniem sprzętu, 

gimnastykę prozdrowotną, zabawy i gry ruchowe, zajęcia na krytej pływalni. Formy ćwiczeń 

miały charakter indywidualny i zbiorowy. Ćwiczenia pozytywnie wpływały na polepszenie 

ogólnego stanu organizmu, pomagały korygować niewłaściwe nawyki postawy. Pomagały 

w odreagowywaniu towarzyszących napięć niwelując negatywne emocje, a także pobudzały 

uczestników do aktywności. Prowadzone były także zajęcia z hortikuloterapii, polegające na 

pielęgnacji roślin z wykorzystaniem sprzętu ogrodniczego. 

Realizacja wyżywienia: 

W ramach treningu kulinarnego uczestnicy przygotowywali samodzielnie śniadania. Mieli 

zapewniony gorący posiłek, który był finansowany ze świadczeń Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Realizatorem świadczenia była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce. Podczas ferii 

zimowych gorące posiłki przygotowywane były w pracowni kulinarnej.  

W okresie wakacyjnym posiłki dostarczane były w formie cateringu z firmy „U Matczaka”. 

Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia 

zatrudnienia lub inne: 

 Uczestnicy ŚDS brali udział w projekcie „Wychodząc z cienia” realizowanym przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej pod nazwą „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r. Projekt rozpoczął 

się w sierpniu, a zakończył się w grudniu. W ramach grupy wsparcia dla rodzin osób  

z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzono spotkania, w tym z psychologiem  

i prawnikiem. Zorganizowano warsztaty umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Przeprowadzono w ramach warsztatu terapeutyczno-artystyczno-plastycznego 

warsztaty artystyczne „Pokaz mody na wesoło” oraz warsztaty plastyczne –lepienie z gliny  
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i wykonywanie biżuterii. Odbył się wyjazd terapeutyczno-integracyjny do Supraśla „Polubić 

siebie”. Ostatnim działaniem przedsięwzięcia było spotkanie podsumowujące projekt. Celem 

głównym projektu była poprawa sytuacji życiowej i społecznej 20 osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz ich rodzin poprzez udzielenie wsparcia dostosowanego do ich potrzeb  

i możliwości. Łącznie w projekcie wzięło udział 21 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

ich rodziny. Zakładane cele zadania publicznego zostały osiągnięte. 

 Ponadto trzech uczestników brało udział w zajęciach klubowych WTZ. Siedem osób 

uczestniczyło w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Barka”, dotyczącym 

aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. 

Opis działań podjętych dla uczestników ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnością 

sprzężoną: 

 W 2019 roku do ośrodka uczęszczało 13 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Podczas tworzenia planów postępowania wspierająco-aktywizującego oraz indywidualnych 

zakresów usług, zespół wspierająco-aktywizujący zwracał szczególną uwagę na potrzeby 

indywidualnych uczestników. W czasie konsultacji zespołu omawiano wzajemne 

doświadczenia i dzielono się wiedzą w zakresie komunikacji, metod i form pracy 

z uczestnikami. W związku z powyższym zespół terapeutyczny dostosował indywidualne 

plany postępowania wspierająco- aktywizujące oraz zakresy usług dla poszczególnych osób 

z niepełnosprawnością sprzężoną. Zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do pracy  

z uczestnikami. 

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie” Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. odbyło się 4 posiedzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego (21.02.2019r.; 15.05.2019r.; 06.08.2019r.; 05.11.2019r.).  

Podczas posiedzeń poruszono następujące kwestie: 

 

Procedura „Niebieskie Karty”. 
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. do przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło 151 formularzy „Niebieska Karta A” wszczynających 

procedurę „Niebieskie Karty”: 

 125 Niebieskich Kart wszczętych przez  Komendę Powiatową Policji w Sokółce, 

 2 Niebieskie Karty wszczęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, 

 3 Niebieskie Karty przesłane przez Zespoły Interdyscyplinarne z Białegostoku, 

Dąbrowy Białostockiej oraz Sidry, 

 1 Niebieska Karta wszczęta przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sokółce,  

 20 Niebieskie Karty wszczęte przez KPP w Sokółce w rodzinach gdzie osoba, wobec 

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny 

stosowania przemocy w rodzinie w  trakcie działań dokonywanych przez grupę 

roboczą lub zespół interdyscyplinarny 

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. do Zespołu   

Interdyscyplinarnego wpłynęło 131 Niebieskich Kart po raz pierwszy wszczynających 
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procedurę . 

 W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zakończono 136 procedur „Niebieskie 

Karty” w tym : 

 108 Niebieskich Kart wszczętych w 2019r. 

 28 Niebieskich Kart wszczętych w 2018r. 

Liczba procedur „Niebieskie Karty” kontynuowanych w 2019r. (wszczętych przed 2019r.) - 

28 

W 75 przypadkach zakończenie procedury nastąpiło w przypadku ustania przemocy rodzinie  

uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie  oraz 

po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 

W 61 przypadkach zakończenie procedury nastąpiło w przypadku rozstrzygnięcia o braku 

zasadności podejmowania działań. 

 

Posiedzenia grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. 
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. powołano 131 grup roboczych, które zajmują się 

rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych 

przypadkach. Grupy robocze opracowują i realizują plan pomocy w indywidualnych 

przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorują sytuację rodzin, w których 

dochodzi do przemocy, dokumentują działania podejmowane wobec tych rodzin, oraz efektów 

tych działań, informują przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań 

grup roboczych.  

W skład grup roboczych wchodzą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sokółce,  dzielnicowi,  w których rewirze zamieszkuje dana rodzina, kuratorzy zawodowi, 

pedagodzy,  przedstawiciele placówek oświatowych do których uczęszczają dzieci, 

psycholodzy.  

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  roku odbyło się 316 posiedzeń grup roboczych, 

 średnio miesięcznie odbyło się ok. 27 posiedzeń grup roboczych.  

Z uwagi na niestawiennictwo osób doznających przemocy w rodzinie jak również osób 

stosujących przemoc w rodzinie na posiedzenia grup roboczych, w wielu przypadkach nie 

wypełniono formularzy Niebieskiej Karty C oraz D.  

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypełniono :  

 Niebieskie karty C kobiety – 85 

 Niebieskie karty C mężczyźni – 12 

 Niebieskie karty D kobiety – 12 

 Niebieskie karty D mężczyźni – 91 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  - 

143 (kobiety – 120, mężczyźni - 15), oraz dzieci ogółem – 77. Łącznie osób dotkniętych 

przemocą w 2019r – 220. 

  Wszczęto 8 Niebieskich Kart gdzie dzieci były osobami doznającymi przemocy  

w rodzinie. 

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.   – 

135 (mężczyzn - 118, kobiet – 12, dzieci - 5) 

 W 2019r. przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach współpracy 
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udostępnił kserokopię dokumentacji „Niebieskie karty” A na wniosek  Komendy Powiatowej 

Policji w Sokółce w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym lub 

wszczęciem postępowania odnośnie przemocy w rodzinie, dotyczyło to 31 postepowań.  

Ponadto w ramach toczących się postępowań przez Sądem Rejonowym w Sokółce przesłano 

5 kserokopii  dokumentacji „Niebieskie karty” A. 

 Z analizy prowadzonych postępowań przez Zespół  Interdyscyplinarny lub grupy 

robocze wynika, iż w  większości  przypadków przyczyną wdrożenia procedury Niebieskiej 

Karty jest nadużywanie alkoholu oraz  brak pracy.  Ponadto czynniki środowiskowe, które 

powodują wystąpienie przemocy w rodzinie to m.in.  ubóstwo, problemy finansowe, zazdrość, 

niewierność, narkotyki, odmienne poglądy, problemy zdrowotne, konflikt pokoleń.    

 W okresie sprawozdawczym  do aktów przemocy najczęściej dochodzi na terenie 

miejskim tj. 83,21 % wszczętych procedur Niebieskie Karty, na terenie wiejskim odsetek 

wynosi 16,79 %.                                                         

 Najczęściej spotykaną formą przemocy jest przemoc psychiczna, następnie fizyczna 

oraz ekonomiczna. Najczęściej sprawcami przemocy są mężczyźni, kobiety   najczęściej 

doznają przemocy domowej.  

 Z analizy procedury „Niebieskie Karty” wynika, iż  coraz częściej zdarza się iż osoby 

dotknięte przemocą  w rodzinie jak również osoby stosujące przemoc nie uczestniczą  

w posiedzeniach grupy roboczej. Spowodowane jest to w dużej mierze  z wykonywaniem 

przez w/w osoby pracy zarobkowej, ale też lekceważeniem obowiązku stawiennictwa na 

posiedzeniu grupy roboczej Zespołu interdyscyplinarnego. W wyniku czego członkowie 

grupy roboczej organizują wyjazdy do miejsca zamieszkania rodziny objętej procedurą 

Niebieskiej Karty. 

 

Zespół Interdyscyplinarny w 2019r realizował  cele zawarte w Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Gminie Sokółka: 

 diagnozuje zjawisko przemocy w rodzinie poprzez zbieranie danych   statystycznych 

dotyczących rozmiarów problemu na terenie Gminy Sokółka, 

 współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Sokółce, placówkami oświatowymi, 

kuratorami Sądu Rejonowego  w Sokółce, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Gminnym Punktem Pomocy Rodzinie w Sokółce  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku  

z utworzeniem grupy terapeutycznej w ramach Programu korekcyjno – edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc, 

 rozpowszechnia informacje o działalności Punktu Konsultacyjnego do spraw   

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez wysłanie informacji do placówek 

oświatowych (17 szkół), instytucji ochrony zdrowia (4), Sądu Rejonowego w Sokółce, 

Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Sokółce, Sokólskiego Funduszu Lokalnego,  zawierającej zadania Punktu oraz dane 

kontaktowe. Łącznie poinformowano 25 instytucji, 
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 aktualizuje internetową bazę danych dotyczącej oferty pomocowej na stronie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sokółce oraz lokalnych mediów. 

 

Punkt Konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

 Konsultacje psychologiczne  polegają na wstępnym rozpoznaniu i diagnozie 

problemu oraz przedstawieniu propozycji pomocy. Konsultacje są skierowane do osób, które 

potrzebują pomocy, chcą zorientować się w naturze i źródle problemu, a następnie uzyskać 

poradę, co do najlepszej formy pomocy. Adresatami  były osoby potrzebujące ukierunkowania 

i lepszego zrozumienia własnej trudnej sytuacji życiowej i związanych z nią problemów.  

Konsultacje odbywały się w okresie: 

 od 01.02.2019r. do 30.04.2019r. w wymiarze 2 x w miesiącu po 2 godziny 

 od 01.05.2018r. do 31.12.2018r. w wymiarze 3 x w miesiącu po 3 godziny 

Łącznie przeprowadzono 84 godziny konsultacji, z których skorzystało 37 osoby. 

 Konsultacje pedagogiczne były prowadzone przez pedagoga i adresowane do 

rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi. Celem spotkań było kształtowanie  

u  uczestników umiejętności wychowywania dzieci bez przemocy, właściwego pełnienia ról 

rodzicielskich, doskonalenie umiejętności wychowawczych. 

Konsultacje odbywały się: 

 od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. w wymiarze 2 x w miesiącu po 2 godziny.  

W/w okresie odbyło się 44 godziny konsultacji, w trakcie których z porad skorzystało 

33 rodziny.   

 Konsultacje prawne polegały na udzieleniu pomocy w zakresie procedur prawnych, 

działań pomocowych wobec ofiar, udzielaniu pomocy w redagowaniu pism procesowych, 

pomocy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. 

Konsultacje odbywały się: 

 w okresie od 01.02.2018r. do 30.04.2018r. w wymiarze 2 x w miesiącu po 2 godziny 

 w okresie od 01.05.2018r. do 31.12.2018r. w wymiarze 2 x w miesiącu po 3 godziny 

W  w/w okresie odbyło się 60 godzin konsultacji, w trakcie których udzielono porad 58 

osobom. 

 Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia polegały na konsultacjach z lekarzem 

psychiatrą. 

 Konsultacje odbywały się w okresie od 01.02.2018r. do 31.12.2018r. w wymiarze 2 x  

w miesiącu po 2 godziny. Łącznie odbyło się 44 godziny konsultacji, z których skorzystało  

20 osób.  

 Konsultacje terapeuty uzależnień polegające na udzieleniu wsparcia w walce  

z uzależnieniem, pomoc osobom współuzależnionym. 

Konsultacje odbywały się w okresie od 01.05.2019r. do 31.12.2019r. w wymiarze 2 x  

w miesiącu po 2 godziny. Łącznie odbyło się 32 godziny konsultacji, z których skorzystało 10 

osób.  

 Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. Spotkania grupy 

wsparcia odbywały się cyklicznie, dzięki udziałowi w spotkaniach kobiety nabyły wiedzę o 

sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zdobyły informację o aspektach 
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prawnych zjawiska przemocy domowej, poznały swoje prawa, dzieliły się własnymi 

doświadczeniami. 

  Spotkania grupy odbywały się od maja do grudnia 2019r  1 x w miesiącu po 3 godziny. 

Spotkania ze specjalistami, którzy udzielają porad dotyczących problemu przemocy  

w rodzinie, z uwagi na charakter i zakres tematyczny często trwają około 1-1,5 godziny.   

 

Projekt „STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 4”. 

 „STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 4”  projekt realizowany w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2018” Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej 

Okres realizacji projektu: 01.05.2019r. do 31.12.2019r. 

 Celem projektu było poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych 

na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie z terenu Gminy Sokółka. 

 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 Konsultacyjny do 

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, 

w ramach działalności którego ofiary przemocy otrzymały pomoc specjalistyczną w tym: 

psychologiczną, prawną, pedagogiczną, z zakresu ochrony zdrowia, terapeuty uzależnień oraz 

powstała grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.  

Z konsultacji skorzystało : 

 psychologicznych: 28 osoby 

 prawnych : 47 osoby  

 pedagogicznych: 27 osób 

 terapeuty uzależnień: 10 osób 

 z zakresu ochrony zdrowia – psychiatra: 12 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. 

 Na posiedzeniach grup roboczych osoby doznające przemocy w rodzinie uzyskiwali  

informację, że przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa taki punkt i można w nim otrzymać 

bezpłatną pomoc oraz, że istnieje grupa wsparcia.  

 W grupie wsparcia łącznie uczestniczyło 10 kobiet doznających przemocy oraz kobiet, 

które przezwyciężyły problemy życiowe i potrafią żyć „bez przemocy”. Dzięki temu nastąpiło 

wzmocnienie więzi społecznych i nawiązanie kontaktu z osobami o podobnych trudnościach 

życiowych. 

 Wartość projektu: 52 190,00 zł 
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 Dofinansowanie: 34 758,00 zł 

 Wkład własny: 17 432,00 zł 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań 

trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów 

rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. 

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, 

prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub 

opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli 

nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, 

aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy 

do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od 

oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, 

dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki 

powolnie posuwanie się do przodu. 
 W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Uchwałą nr LXIX/412/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 

roku został przyjęty Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie 

Sokółka i jest częścią gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie 

wspierania funkcji rodziny. 

 W Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce w 2019 roku zatrudnionych było  

4 asystentów rodziny, którzy pod opieką mieli 57 rodzin, w tym 124 dzieci z terenu gminy 

Sokółka. W trakcie okresu sprawozdawczego zakończono współpracę z 9 rodzinami: w tym 

w 2 rodzinach zrealizowano określone cele, w 5 rodzinie ze względu na zaprzestanie 

współpracy przez rodzinę oraz w 2 rodzinie ze względu na brak efektów.  

 W 2019r. Gmina Sokółka finansowała pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnych domach dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej w wysokości 10,30 lub 

50% wydatków na opiekę i wychowanie w tym: 

 

Piecza zastępcza – piecza instytucjonalna 

 50% 30% 10% 

Styczeń  2 1 1 

luty 1 2 1 

Marzecz  1 2 1 

kwiecień 1 2 1 

maj 1 2 1 

czerwiec 1 2 1 

lipiec 1 2 1 
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sierpień 1 2 1 

wrzesień 2 1 3 

październik 2 1 6 

listopad 2 1 6 

grudzień 3 0 6 

Razem                                                  18 18 29 

 

Piecza zastępcza – rodzinna piecza zastępcza 

 50% 30% 10% 

Styczeń  15 3 13 

luty 16 2 13 

Marzec 16 7 12 

kwiecień 16 7 14 

maj 17 5 14 

czerwiec 17 5 19 

lipiec 17 7 18 

sierpień 17 7 18 

wrzesień 17 8 17 

październik 17 11 14 

listopad 17 14 11 

grudzień 17 14 11 

                                                              199 90 174 

 

Karta Dużej Rodziny. 

W 2019 roku przyznano 869 Karty Dużej Rodziny, tradycyjnych 698, elektronicznych 171,  

z tego: 

 Wydanych kart – 869 

 Anulowanych kart – 13 

 Unieważnionych kart – 27 

 Niewydanych – 2 

Liczba rodzin wielodzietnych, które skorzystały z programu w 2019r. – 73 

Liczba dzieci wchodzących w skład rodzin wielodzietnych korzystających z programu  

w 2019r. – 135 

Wydatki poniesione na realizacje programu w 2019r.  – 2 052,06 zł 

Uchwałą nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015r. wprowadzono na 

terenie Gminy Sokółka program przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod 

nazwą „Sokólska Karta Dużej Rodziny”. 
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Liczba decyzji wydanych w 2019 r. 

W 2019 r. pracownicy socjalni rozpatrzyli 3 848 wniosków o udzielenie pomocy  

i przeprowadzili 3 065 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydano 3 856 decyzji 

administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Łącznie pracownicy Ośrodka wydali 5 773 

decyzji administracyjnych, w tym 1763 decyzji i 2546 informacji w zakresie świadczeń 

rodzinnych oraz w zakresie świadczenia wychowawczego.  
      

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 2019 roku został uchwalony Uchwałą Rady 

Miejskiej Nr LXXXII/466/18 z dnia 14 listopada 2018 r. Gminny Program opracowany został 

w oparciu o diagnozę sytuacji w Gminie Sokółka, przeprowadzoną we wrześniu 2013 roku 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 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 rodzinie-

objęcie dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi  

i edukacyjnymi realizowanymi w placówkach wsparcia dziennego- prowadzenie 

czterech świetlic środowiskowych w latach 2019-2021; 

 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 
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sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 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- REGRANTING 

 

 W trakcie 2019 r. w otwartych konkursach ofertą lub w procedurze pozakonkursowej 

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii dofinansowano następujące organizacje: 

 

 

Lp. Nazwa organizacji/ tytuł projektu Kwota dotacji 

1 Caritas Archidiecezji Białostockiej/ Świetlica 

środowiskowa w gminie Sokółka 

27 500 zł 

2 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/"Objęcie dzieci      

i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi 

i edukacyjnymi realizowanymi      w placówkach wsparcia 

dziennego -świetlica środowiskowa "Stokrotka" 

27 500 zł 

3 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" /"Objęcie dzieci     

i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi 

i edukacyjnymi realizowanymi      w placówkach wsparcia 

dziennego -świetlica środowiskowa "Koniczynka" 

25 000 zł 

4 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej 

"Barka"/"Świetlica Młodzieżowa BAZA" 

20 000 zł 

5 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny”/ „Działaj Lokalnie 

XI 2019 " 

15 000 zł 

6 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 

Komenda Hufca w Sokółce/"Harcerzem jest się do końca" 

12 100 zł 

7 Polski Związek Niewidomych Okręg 

Podlaski/"Niewidomi w kręgu kultury" 

5 900 zł 

8 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w 

Łomży Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

w Janowszczyźnie/„Podlaska Wielokulturowość” 

9 800 zł 

Zwrócono 

207,47 zł 

9 Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/" Aktywni-wolni 

od nałogów 2019!" 

10 000 zł 
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10 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w Sokółce/"Sokólscy seniorzy do 

działania skorzy w roku 2019" 

7 000 zł 

11 Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"/"Warsztaty 

dziennikarskie" 

8 000 zł 

12 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/"Lepiej Grać niż 

Brać" 

5 000 zł 

13 Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/„Ferie       

w Mieście 2019” 

10 000 zł 

14 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/„Ośrodek 

Wsparcia Rodziny” 

4 200 zł 

15 Klub Żeglarski „Żagiel”/ „Współzawodnictwo       

i rekreacja na wodzie-zdrową, kreatywną i pożyteczną 

formą spędzania wolnego czasu w okresie letnim” 

10 000 zł 

16 Akademia Sportów Umysłowych/„Zgrupowanie 

szkoleniowo-wypoczynkowe szachistów ASU Sokółka” 

6 000 zł 

17 Sokólski Klub Kolarski „Sokół”/ "Szkółka kolarska 2019-

Sokółka" 

5 000 zł 

18 Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/„Wakacje w 

Mieście 2019 r.” 

10 000 zł 

19 Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”/ "Nie biorę, nie 

piję-jestem aktywny" 

3 000 zł 

20 Caritas Archidiecezji Białostockiej/„Lato pod Aureolą  

św. Józefa” 

4 500 zł 

21 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/"Wsparcie 

funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Rodziny" 

5 800 zł 

22 LUKS „Orient Sokółka”/ „Wakacyjne szachy” 3 000 zł 

23 Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”/ 

„Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych” 

31 000 zł 

24 Stowarzyszenie „Kładka”/Utrzymanie pomieszczeń 

stołówki socjalnej przy Placu Kościuszki 9 

4 000 zł 

RAZEM 269 092,53 zł 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Sokółce 

spotykała się według potrzeb. Głównym celem spotkań było opiniowanie wniosków  

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz omówienie bieżących spraw.  

W 2019 roku komisja wydała 23 postanowienia 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 jak i przez rodziny osób nadużywających alkoholu.  

W 2019 roku wpłynęło 36 nowych wniosków o skierowanie na leczenie, w tym:  

4 z Prokuratury Rejonowej w Sokółce, 8 z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce,  

8 wniosków z Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, 6 wniosków 

z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, 10 wniosków od osób prywatnych (rodziny).  

W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokółce 

skierowała 23 wnioski do Sądu Rejonowego w Sokółce o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego. W 2019 roku 18 spraw zostało umorzonych. 

 Dwóch członków GKRPA, pedagog i psycholog dyżuruje raz w tygodniu w świetlicy 

środowiskowej „Koniczynka”. W 2019 roku przepracowały łącznie 192 godzin w trakcie tych 

dyżurów. 

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 2019 roku 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 otrzymaliśmy bezpłatne 

ulotki 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. 

 

Gminny Punkt Pomocy Rodzinie. 

 

 W 2019 r. w ramach pomocy psychologiczno- terapeutycznej prowadzono Gminny 

Punkt Pomocy Rodzinie przy Placu Kościuszki 26. 

 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. 
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 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 2019 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 prośby organizacji pozarządowych i jednostek gminnych  

dofinansowano liczne imprezy i działania, które odbywały się w trakcie ferii lub wakacji  

i były dodatkową atrakcja dla dzieci i młodzieży. W trakcie roku dofinansowywano również 

różnego rodzaju konkursy, imprezy i spotkania poprzez zakup drobnych upominków, nagród 

czy pucharów dla organizacji pozarządowych oraz podległych jednostek oświatowych.  

W październiku 2019 roku przeprowadzono również diagnozę lokalnych zagrożeń 

społecznych, której wyniki były wykorzystane do opracowanie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi. 

 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce Nr LXXXII/467/18 z dnia 14 listopada 2018 r. 

Kluczową formą współpracy było zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 

Realizowano  w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych dla organizacji 
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pozarządowych. Zadania były ogłaszane w następujących dziedzinach: 

Profilaktyka. 

a) Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie-objęcie dzieci i młodzieży 

działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi realizowanymi w placówkach 

wsparcia dziennego - prowadzenie czterech świetlic środowiskowych w latach 2019 -2021. 

Dotację otrzymali: 

Lp. Nazwa organizacji/ tytuł projektu Kwota dotacji 

1 Caritas Archidiecezji Białostockiej/ Świetlica 

środowiskowa w gminie Sokółka 

27 500 zł 

2 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/"Objęcie dzieci i 

młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi 

i edukacyjnymi realizowanymi w placówkach wsparcia 

dziennego -świetlica środowiskowa "Stokrotka" 

27 500 zł 

3 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" /"Objęcie dzieci i 

młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi 

i edukacyjnymi realizowanymi w placówkach wsparcia 

dziennego -świetlica środowiskowa "Koniczynka" 

25 000 zł 

4 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej 

"Barka"/"Świetlica Młodzieżowa BAZA" 

20 000 zł 

RAZEM 100 000 zł 

  

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 opiekuńczo-

wychowawczych 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- REGRANTING. 

 

Dotację otrzymała: 

Lp. Nazwa organizacji/ tytuł projektu 
 

Kwota dotacji 

1 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/"Działaj 

Lokalnie X 2019 " 

15 000 zł 

 

c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
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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. 

 

Dotację otrzymali: 

Lp. Nazwa organizacji/ tytuł projektu 
 

Kwota dotacji 

1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Białostocka Komenda Hufca w Sokółce/"Harcerzem 

jest się do końca" 

12 100 zł 

2 Polski Związek Niewidomych Okręg 

Podlaski/"Niewidomi w kręgu kultury" 

5 900 zł 

3 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w 

Łomży Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie/„Podlaska 

Wielokulturowość” 

9 800 zł 

Zwrócono 

207,47 zł 

4 Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/" Aktywni-

wolni od nałogów 2019!" 

10 000 zł 

5 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w Sokółce/"Sokólscy seniorzy do 

działania skorzy w roku 2019" 

7 000 zł 

6 Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"/"Warsztaty 

dziennikarskie" 

8 000 zł 

7 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/"Lepiej Grać 

niż Brać" 

5 000 zł 

RAZEM 57 800 zł 

Zwrócono 207,47 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. 

Łączna kwota środków przekazywanych dla danej organizacji tym trybem w roku 

kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł. 
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Z tej procedury w 2019 r. skorzystały następujące organizacje: 

Lp. Nazwa organizacji/tytuł projektu 
Kwota 

dofinansowania 

1 Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/„Ferie w Mieście 2019” 10 000 zł 

 2 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/„Ośrodek Wsparcia 

Rodziny” 

4 200 zł 

3 Klub Żeglarski „Żagiel”/ „Współzawodnictwo i rekreacja na 

wodzie-zdrową, kreatywną i pożyteczną formą spędzania 

wolnego czasu w okresie letnim” 

10 000 zł 

4 Akademia Sportów Umysłowych/„Zgrupowanie szkoleniowo-

wypoczynkowe szachistów ASU Sokółka” 

6 000 zł 

5 Sokólski Klub Kolarski „Sokół”/ "Szkółka kolarska 2019-

Sokółka" 

5 000 zł 

6 Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki/„Wakacje w Mieście 

2019 r.” 

10 000 zł 

7 Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”/ "Nie biorę, nie piję-

jestem aktywny" 

3 000 zł 

8 Caritas Archidiecezji Białostockiej/„Lato pod Aureolą św. 

Józefa” 

4 500 zł 

9 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"/"Wsparcie 

funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Rodziny" 

5 800 zł 

10 LUKS „Orient Sokółka”/ „Wakacyjne szachy” 3 000 zł 

RAZEM 61 500 zł 

 

 W ramach umowy wieloletniej podpisanej ze Stowarzyszeniem „Uniwersytet 

Trzeciego Wieku” podpisano w 2019 r. aneks na realizację zadania „Sokólskie Centrum 

Organizacji Pozarządowych”. Kwota środków na 2019 r. to 31 000 zł. 

W 2019 r. podpisano porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Kładka”  

w Sokółce na utrzymanie pomieszczeń stołówki socjalnej przy Placu Kościuszki 9 na kwotę 

4 000zł rocznie. 
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XVI. SPÓŁKI GMINNE. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo 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. 

 

Dane dotyczące usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

 

Woda 

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 

Woda wyprodukowana  1 352 208 m3  1 404 864 m3 

Woda na cele technologiczne  

i straty na sieci 

258 650  m3 339 890  m3 

 

Struktura sprzedanej wody pozostała na poziomie poprzedniego roku:  
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Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 

Gospodarstwa domowe 55,22 % 57,01 % 

Pozostali odbiorcy 44,78 % 42,99 % 

 

Ścieki 

 

Struktura przyjęcia ścieków:  

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 

Ścieki przyjęto 1 100 329 m3 1 052 018 m3 

Ścieki technologiczne, wody 

infiltracyjne i opadowe 

236 583 m3 214 252 m3 

 

Struktura sprzedaży: 

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 

Gospodarstwa domowe 48,50 % 50,13 % 

Pozostali odbiorcy 51,50 % 49,87 % 

 

           W 2019 roku w Laboratorium MPWiK wykonano 274 analiz sprawdzających pracę 

oczyszczalni ścieków. Skontrolowano 26 razy zakłady przemysłowe (Eko-Gril - 9 razy, SM 

Mlekpol –  13  razy,  Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. – 2 razy, Metal-Fach –  2 razy).  

Opłata dodatkowa była naliczona raz na podstawie przekroczeń parametrów ścieków po 

przeprowadzeniu kontroli zakładu. 

 

Dane dotyczące cen i stawek opłat za zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

 

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Wielkość cen i stawek oplat za zaopatrzenie w wodę (netto) 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen i stawek opłat 

W okresie od 1 do 12 
miesiąca 

obowiązywania taryty 

(od 23 maja 2018 do  

22 maja 2019) 

W okresie od 13 do 
24 miesiąca 

obowiązywania taryfy 

(od 23 maja 2019 do  22 

maja 2020) 

W okresie od 25 do 
36 miesiąca 

obowiązywania taryfy 

(od 23 maja 2020 do   

22 maja 2021) 

1 

Grupa 1 

gospodarstwa 

domowe 

  cena wody (zł/m3) 2,41 2,46 2,52 

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 

4,67 4,77 4,88 

2 

Grupa 2 

pozostali 

odbiorcy 

wody 

  cena wody (zł/m3) 2,71 2,17 2,83 

  stawka opłaty 
  abonamentowej (zł/m-c) 

4,67 4,77 4,88 

 

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) 
Taryfowa Rodzaj cen i stawok opłat 
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grupa 

odbiorców 

usług 

W okresie od 1 do 12 

miesiąca 

obowiązywania taryfy 

(od 23 maja 2018 do  

22 maja 2019) 

W okresie od 13 do 
24 miesiąca 

obowiązywania taryfy 

(od 23 maja 2019 do  22 

maja 2020) 

W okesie od 25 do 
36 miesiąca 

obowiązywania taryfy 

(od 23 maja 2020 do   

22 maja 2021) 

1 Grupa 1 

cena usługi 

odprowadzania ścieków 

(zł/m3) 

5,01 5,12 5,24 

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) - - - 

 
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 

 

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. 

 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. 

 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 oprogramowania komputerowego 

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. 
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 Doskonalenie umiejętności zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych 

pracowników poprzez uczestniczenie i organizowanie szkoleń i kursokonferencji. 

Ponadto Spółka będzie sukcesywnie rozszerzać teren świadczenia 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 poziomego  

i pionowego itp.). 

 

 

Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia spółki w składniki majątkowe. 

 

           Woda dla odbiorców rozprowadzana jest siecią uliczną o długości 227,6 km oraz siecią 

przyłączy o długości 94,5 km.  

 W roku 2019 włączono do eksploatacji 57  nowych  przyłączy wodociągowych  

o długości 0,7km. Spółka eksploatuje 3 zdroje uliczne. 

 W roku 2019 usunięto 105 awarii w tym 42 awarie na sieci głównej. 

 Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są kanałami ulicznymi o długości 60,6 km      

oraz przyłączami o długości 21,5 km .  Przekazano do eksploatacji w roku sprawozdawczym 

41 przyłączy sanitarnych o długości 21,5 km. 

 W roku sprawozdawczym  około 220 razy udrażniano sieć kanalizacyjną. 

 

     Z usług spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków czynnie korzysta  obecnie 4415 odbiorców wody. Spółka odprowadza ścieki 2590 

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 
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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 2019 r.: 

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ, model Rok 

produkcji 

1 

samochód ciężarowy KAMAZ 

KAMAZ  

TURBO 6540 

BX4 2010 

2 samochód ciężarowy Ford FT 260 TD 2005 

3 samochód specjalny MERCEDES -BENZ ATEGO 2016 

4 pojazd wolnobieżny kołowy KT-0162 KT-0162 1992 

5 samochód ciężarowy MAN 18.264M2000/L 1998 

6 samochód ciężarowy Opel Combo 2003 

7 przyczepa lekka Orkan N-225 1985 

8 przyczepa lekka Syland 1600 2003 

9 pojazd wolnobieżny kołowy A-901B A-901B 1998 

10 pojazd wolnobieżny kołowy CASE 580 SR-4PT 2008 

11 ciągnik rolniczy Ursus C-330 1983 

12 pojazd wolnobieżny kołowy CASE 580G 2000 

13 przyczepa ciężarowa PSE 185E 1997 

14 pojazd wolnobieżny kołowy JCB 3CXC 2008 

15 przyczepa specjalna TO-70 TO-70 2000 

16 samochód ciężarowy DAEWOO 350417 Lublin 1999 

17 przyczepa specjalna TO-70 TO-70 2002 

18 pojazd wolnobieżny kołowy JCB 3CXC 2008 

19 
samochód specjalny Star 

DŹWIG 660 

ZSH-6 1977 

20 
samochód ciężarowy Renault 

Mildum 220 

16/C 2004 

21 ciągnik rolniczy John Deere 6090MC 2016 

22 ciągnik rolniczy Ursus 3512 1998 

23 przyczepa ciężarowa PSE 185E 1997 

24 samochód specjalny Jelcz 325-SCK 2 1992 

25 samochód ciężarowy Ford FT 260 TD 2004 

26 samochód ciężarowy Peugeot Boxer/BMB 2015 

27 samochód specjalny MERCEDES -BENZ ATEGO 1218 2007 

28 
pojazd wolnobieżny kołowy JCB 

JS 175W TAB 

T4I 2015 

29 ciągnik rolniczy John Deere X30/3036E 2016 

30 przyczepa ciężarowa ATLAS COPCO  AB 2016 
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Dane dotyczące realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacji. 

 

 MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce w 2019 roku złożyło wniosek dofinansowanie na 

realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, 

Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka" 

w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach: 

Etap I 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki – Bogusze. – wartość brutto 

1.031.068,11zł 

Etap II 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bachmatówka – Miejskie Nowiny - 

Tartak – Wierzchłowce. – wartość brutto 1.473.381,47zł 

 

Spółka sukcesywnie dąży do poprawy jakości świadczonych usług w dziedzinie 

gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez rozbudowę, modernizację oraz 

unowocześnianie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Działania spółki 

ukierunkowane są na realizację przedsięwzięć związanych z usprawnieniem świadczonych 

usług wodociągowo – kanalizacyjnych poprzez wprowadzenie nowych lub poprawę starych 

technologii, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej itp. Przedsięwzięcia te mogą 

wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości  

i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców. 

 

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. 
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 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 2019 r. 

 

 Zakończono 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, zainstalowano trzy pompy do ścieków o mocy 22 kW każda. 

Został wyremontowany budynek agregatu prądotwórczego oraz wymieniony agregat 

prądotwórczy oraz cała infrastruktura techniczna. Inwestycja współfinansowana ze środków 

z WFOŚiGW. Koszt inwestycji to 1 556 733,13 zł. 

 Zakończono modernizację 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. Został wyremontowany cały budynek 

SUW, wymieniono całą technologię do uzdatniania wody oraz posadowiony został agregat 

prądotwórczy. Inwestycja współfinansowana ze środków z WFOŚiGW. Koszt inwestycji to 

961 606, 83 zł. 

 Zakończono modernizację ujęcia wody w Starej Rozedrance 

Wykonane zostało kamerowanie oraz czyszczenie istniejących studni, wymieniona została 

cała infrastruktura techniczna. Wyremontowano budynek ujęcia wody oraz posadowiony 

został agregat prądotwórczy. Inwestycja współfinansowana ze środków z WFOŚiGW. Koszt 

inwestycji to 462 503,14 zł. 

Całkowita wartość powyższych zadań zrealizowanych z pomocą WFOŚiGW  

w Białymstoku to koszt  około 6 698 000,00zł netto. 

 MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce w 2019 roku złożyło wniosek i otrzymało 

dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka” w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka 

odpadami komunalnymi. Wartość projektu 4 661 414,12zł. 

 Rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kantorówka. 

 Wybudowano sieć wodociągową w zabudowie kolonijnej w m. Woroniany koszt 

inwestycji 37 400,00 zł. 

 Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Hałe,  koszt inwestycji  

227 715,34 zł. 
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 Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Modrzewiowej do ul. Białostockiej  

w kierunku chłodni, koszt inwestycji 133 488,52 zł.. 

 Wybudowano siec wodociągową w ul. Lnianej, koszt inwestycji 12 462,89 zł. 

 Wykonano kanalizacje sanitarną w ul. Targowej, koszt inwestycji 46 407,19 zł. 

 Wykonano kanalizacje sanitarną w ul. Lnianej, koszt inwestycji 8 147,01 zł. 

 Wykonano przebudowę kilku przyłączy wodociągowych. 

W związku z występującą suszą w ostatnich latach oraz sukcesywnym obniżaniem się 

stanów wód gruntowych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Sokółce sporządziło wstępną dokumentację na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia 

mieszkańców miasta i gminy Sokółka w wodę polegających między innymi na budowie 

nowych ujęć wody oraz modernizacji istniejących obiektów. Realizacja zadań będzie 

uzależniona od możliwości finansowych spółki oraz ogłoszonych w najbliższym czasie 

programów pomocowych (dotacji unijnych). 

 

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 2019 r.: 238 

Długość sieci eksploatowanych sieci ciepłowniczych: 22 168 mb. 

Moc cieplna zamówiona przez odbiorców na dzień 31.12.2019 r: 21,303 MW  

Ilość ciepła sprzedana odbiorcom: 128 761,52  GJ 

Spółka posiada 2 kotłownie: 

 Osiedle Zielone 3 o mocy cieplnej zainstalowanej 2,258 MW, paliwem jest 

węgiel kamienny, 

 3 Maja 13 o mocy cieplnej zainstalowanej 0,13 MW, paliwem jest olej opałowy 

lekki. 
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Zatrudnienie i płace. 

 

Przeciętne zatrudnienie w spółce w roku 2019 wyniosło  21  osób, z czego na stanowiskach 

robotniczych 15 osób i na stanowiskach nierobotniczych  6 osób. 

Wypłacono wynagrodzenia osobowe ogółem brutto 1 095 504,00 zł. Przeciętne 

wynagrodzenie, łącznie z nagrodą dodatkową, w 2019 r. wyniosło brutto  4 214,54 zł. 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019. 

 

Bilans za 2019 r. sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 6 005 545,38 zł. 

Rachunek Zysków i Strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazuje zysk 

netto w kwocie 9 149,18 zł. 

Przychody Spółki w 2019 r. wyniosły 8 674 928,40  zł netto, wypracowany zysk  

z działalności gospodarczej – 11 295,18 zł.  Zysk netto wyniósł 9 149,18 zł.  

Spółka w ciągu  2019 r. nie korzystała z kredytów. 

 

Zrealizowane w 2019 r. inwestycje. 

 

W 2019 r. Spółka wykonała 6 przyłączy do nowych odbiorców o łącznej długości 234 m  

o średnicach nominalnych DN 25/110 mm i DN 32/125 mm. Łączny koszt prac 

inwestycyjnych wykonanych w 2019 r. wyniósł 134 091,19 zł. 

Inwestycje związane z budową sieci Spółka realizowała własnymi siłami i środkami. 

W 2019 r. Spółka wykonała prace remontowe i konserwacyjne  kotłowni, sieci i węzłów 

cieplnych na kwotę 76 477,11  zł. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłogowo-Handlowe “AGROMECH”  

Sp. z o.o. 

 

Informacje ogółne. 

 

PPUH „Agromech” sp. z o.o.  w Sokółce  Oś. Buchwałowo 10  jako spółka prawa handlowego 

została utworzona aktem  notarialnym Rep. A  nr 10680/92 r. z dn. 22.06.1992r. i wpisana do 

rejestru handlowego dział B nr RHB 994 Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział 

Gospodarczy dnia 26.06.1992r. Przerejestrowanie spółki do KRS nastąpiło 30.01.2004r.  

nr  0000190758. 

Zakres działalności w roku 2019 zgodnie z aktem założycielskim zasadniczo nie uległ zmianie 

w stosunku do działalności z lat  poprzednich.  

Zakres działania w 2019 roku: 

1) Produkcja osłon instalacji budowlanych i stalowych elementów budowlanych 

wspornikowych wg zamówień na rynek krajowy i zagraniczny-roczna wartość 
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produkcji to 2,6 mln zł  o 0,4 mln mniej niż  w roku poprzednim, co daje 13%. 

Dlatego w roku 2019 podjęto działania w kierunku wynegocjowania wyższych cen 

za produkty wytwarzane w Spółce oraz udoskonalenia procesów technologicznych. 

Wstrzymano produkcję niektórych produktów nierentownych, jednak główny 

odbiorca nadal narzuca ceny przez siebie akceptowane i nierentowne dla naszej 

spółki wyroby są nadal produkowane by utrzymać inne zlecenia. W  dziale tym w 

zależności od okresu i ilości zamówień zatrudnionych jest od 18 do 23osób. Zarząd 

podjął decyzje o stopniowym redukowaniu  zatrudnienie w związku z wciąż 

malejącymi zamówieniami i planowana zmianą własnościową spółki.  

2)  Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych /samochodów, ciągników i maszyn 

rolniczych/, jako również podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa w 

roku 2019 realizowane były w zakresie  podobnym jak w roku poprzednim,  był to 

przychód w wysokości 512 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego 

o 11tys. zł., co daje 2% spadek.  Osiągnięte 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  narzędzia i urządzenia specjalistyczne do naprawy 

samochodów nowej generacji.  

3) Liczba zatrudnionych w tym dziale: 5 mechaników, 1 pracownik  do napraw 

instalacji gazowych, 1 pracownik do obsługi biura, zamówień części, rozlicznie 

zleceń.  

 

4) Kontynuowana działalność stacji kontroli pojazdów  wykazuje podobny poziom jak 

w roku poprzednim i jest to przychód 399 tys. zł. i jest to o 17 tys. mniej niż w roku 

ubiegłym. Zatrudnionych jest 2 diagnostów w tym jedne przebywa na długotrwałym 

zwolnieniu lekarskim.  

 

5) 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  28,2 tys. zł. tj. o 1 tys. mniej niż w roku 

poprzednim.    

 

Działalność inwestycyjna w roku 2019. 

 

W marcu 2019r. wykupiono po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego zwrotnego 

kompresor śrubowy na kwotę 6096 zł. 

 W marcu 2019r. doposażono system centralnego ogrzewania na warsztacie napraw  

samochodów w nagrzewnice na kwotę 2317 zł. 

W VII 2019r. sprzedano samochód osobowy marki Volvo S-80 za kwotę 15040,65 zł. 
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W miesiącu czerwcu podjęto decyzję o wstrzymaniu wszelkich inwestycji w związku 

z planowaną sprzedażą udziałów przez właściciela większościowego spółki.  

 

Przewidywane kierunki rozwoju w 2020 r. 

 
Rozwój firmy w 2019  roku nie został zrealizowany na planowanym poziomie, gdyż 

początek roku przyniósł nieprzewidziane straty z powodu braku zamówień nie otrzymania 

planowanych zamówień od głównego odbiorcy produkcji. Na wydziale serwisu samochodów 

mimo wzrostu w ubiegłym roku o ok 30 % ten rok przyniósł wyraźny spadek. Planowana 

sprzedaż udziału spółki spowodował odejście pracowników z warsztatu a przez to 

zmniejszenie możliwości usług serwisowych. 

 Po analizie możliwości finansowych oraz planach własnościowych w maju 2019 roku 

został podjęta decyzja przez zarząd o wstrzymaniu wszelkich inwestycji w celu polepszenia 

sytuacji finansowej spółki i utrzymaniu płynności finansowej do czasu ogłoszenia przetargu  

o zbyciu udziałów pakietu większościowego spółki. Celem zarządu było utrzymanie spółki  

w obecnym stanie do czasu jej sprzedaży.  

 

W 2020 roku przewidziana jest sprzedaż pakietu większościowego spółki a co za tym 

idzie wszelkie plany dalszego rozwoju i działalności spółki należeć będą do nabywcy pakietu 

większościowego i jego decyzji z tym związanych.  

 

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. 

W dniu 10 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydał w sprawie sygn.akt BI. XII Ns-Rej. KRS 933/19/103 
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postanowienie oddalające wniosek złożony przez kuratora Spółki Zakład Zagospodarowania 

Odpadów "EURO-SOKÓŁKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku o rozwiązanie spółki.  

Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu Spółki otwarta zostaje jej likwidacja. 

Kurator Spółki nie wskazał kandydata na likwidatora Spółki. Sąd rejestrowy pomimo 

poszukiwań również nie znalazł osoby zainteresowanej pełnienieniem obowiązków 

likwidatora. W świetle obowiązujących przepisów prawa Sąd nie dysponuje środkami 

prawnymi pozwalającymi wyznaczyć na likwidatora osobę, która nie wyraża woli podjęcia 

się tego obowiązku. Ustanowienie likwidatora wraz z rozwiązaniem Spółki jest niezbędne do 

osiągnięcia celu jakim jest likwidacja Spółki. Rozwiązanie Spółki bez jednoczesnego 

ustanowienia likwidatora doprowadziłoby do sytuacji, w której spółka nadal pozostawałaby 

bez podmiotu uprawnionego do prowadzenia jej spraw i reprezentowania jej na zewnątrz.  

Z tych względów Sąd oddalił wniosek kutarora o rozwiązanie Spółki. 

W dniu 4 października 2019 r. Sąd Okregowy w Białymstoku wydał wyrok w sprawie  

z powództwa Gminy Sokółka przeciwko Zakładowi Zagospodarowania Odpadów "EURO-

SOKÓŁKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku o zapłatę kwoty 134.760,60 zł tytułem 

czynszu dzierżawnego – sygn.akt I C 1893/18. Sąd zasądził od Spółki na rzecz Gminy Sokółka 

kwotę 134.760,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 listopada 2018 

r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Równocześnie toczy się postępowanie przed Sądem 

Okregowym w Białymstoku z powództwa Gminy Sokółka przeciwko Spółce Zakład 

Zagospodarowania Odpadów "EURO-SOKÓŁKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku  

o zapłatę pozostałej kwoty 956.984,54 zł tytułem należnego czynszu dzierżawnego – sygn.akt 

I C 1932/19 (wcześniej 1960/16). Sąd ustanowił pozwanemu kuratora, sprawa pozostaje  

w toku. 
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XVII. Podsumowanie. 

 

Dane przedstawione w powyższym raporcie podsumowują działania dokonane  

w 2019 r. przez Burmistrza Sokółki. Określone na 2019 r. priorytety takie jak m.in. poprawa 

warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizacja 

obszarów zdegradownaych podlegajacych rewitalizacji, ochrony środowiska i instalacji 

odnawialnych źródeł energii, 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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