
RAPORT O STANIE GMINY GONIĄDZ ZA ROK 2018

Na podstawie art. 28aa. ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
przedstawiam raport o stanie Gminy Goniądz za rok 2018.

1. Realizacja polityk, programów i strategii

W roku 2018 w Gminie Goniądz obowiązywały następujące dokumenty strategiczne, 
uchwalone przez Radę Miejską w Goniądzu:
1) Strategia Rozwoju Gminy Goniądz
2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2018 -  2034
3) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
4) Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii
5) Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2018
6) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Goniądz
7) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz wraz ze 

zmianami
8) Plan Odnowy Miejscowości Goniądz na lata 2009-2018 (dokument z 2009 r.)
9) Gminny program rewitalizacji gminy Goniądz (dokument z 2017 r.)
10) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2022

2. Finanse Gminy, Spółki komunalne i jednostki organizacyjne.

Budżet Gminy Goniądz na 2018 rok zakładał dochody ogółem w wysokości 27 036 796 zł 
natomiast na koniec roku dochody wyniosły 25 732 631,64 zł. Dochody wykonane wyniosły 
95,18 % w stosunku do dochodów planowanych na 2018 rok.
Mniejsze dochody to niższe wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, przy 

planowanych w wysokości 200 000 zł a uzyskanych w wysokości 68 911,78 zł. Powodem 
niskich dochodów był brak zainteresowania zakupieniem budynków po zlikwidowanych 
szkołach podstawowych z terenu Gminy Goniądz.
Ponadto niższe planowane dotacje na realizację zadań własnych w stosunku do planowanych 
potrzeb zgłoszonych w grudniu 2018 roku. W związku z przesunięciem realizacji zadania 
inwestycyjnego Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu na 2019 rok planowana dotacja 
nie wpłynęła w 2018 roku. Ponadto realizacja projektu pn.” "Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" 
w 2018 roku zapewnia rozliczenie środków z dofinansowania w 2019 roku.

Budżet Gminy Goniądz na 2018 rok zakładał wydatki ogółem w wysokości 29 215 540 zł 
natomiast na koniec roku wydatki wyniosły 27 405 452,21 zł. Wydatki wykonane wyniosły 
93,80 % w stosunku do wydatków planowanych na 2018 rok.
W 2018 roku nie realizowano zadania inwestycyjnego Rewitalizacji Parku Miejskiego 
w Goniądzu w wysokości 641 230 zł ze względu na zmianę umowy i wykonanie w 2019 roku.
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Deficyt budżetu na koniec 2018 roku wyniósł 1 672 820,57 zł, który został pokryty z kredytu 
długoterminowego w wysokości 789 677 zł oraz w wolnych środków w wysokości 883 143,57 
zł.

Przychody budżetu Gminy Goniądz na 2018 rok_to kredyt długoterminowy w wysokości 
1 749 666 zł, który został zaciągnięty do 2034 roku na deficyt w wysokości 789 677 zł oraz na 
spłatę rat kredytów w wysokości 959 989 zł przypadających do spłaty w 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych 
w wysokości 959 989 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Stan zadłużenia Gminy Goniądz na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 6 671 367,05 zł 
z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i umów wieloletnich.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Goniądz w 2018 roku wyniosły 5 189,07 zł 
a wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5 526,41 zł. Ustalenia w oparciu o liczbę 
4 959 mieszkańców Gminy Goniądz wg stanu na 31.12.2018 rok oraz wykonane dochody 
i wydatki.

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie., zrealizowano w 2018 roku wydatki 
na łączną kwotę 298 307,46 zł.
W ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono remont dróg gminnych oraz chodników przy 
drogach gminnych, wykonanie tablic informacyjnych oraz remont przystanku autobusowego 
na wartość ogółem 266 490,59 zł. Ponadto wydatkowano środki z funduszu sołeckiego na 
rozbudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 11 070 zł oraz zagospodarowano teren wokół 
świetlic wiejskich na wartość 14 246,87 zł i zagospodarowano plac zabaw dla dzieci przy szkole 
podstawowej w wysokości 6 500 zł.
Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięcia zgłoszonego we 
wniosku o budowę chodnika przy drodze powiatowej na wartość 13 382,94 zł z powodu stanu 
posiadania gruntu przez Powiat.

Gmina Goniądz nie realizowała przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na promocję gminy w 2018 roku wydano środki w wysokości 103 504,30 zł, które 
przeznaczono na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy 
z prowadzeniem strony internetowej Gminy Goniądz oraz zakupieniem materiałów 
promujących Gminę. Ponadto organizację imprezy Rock na Bagnie, prezentacje 
multimedialne i zamieszczenie reklamy Gminy w przewodnikach i publikacjach książkowych.

Gmina Goniądz jest wspólnikiem BIOM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Dolistowie Starym I pod numerem 144, poczta 19-124 Jaświły , NIP 545-16-58-891,
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REGON 052196095, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000158945 i posiada 155 udziałów o wartości 77 500 zł

W Gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

Nazwa jednostki Plan wydatków na 2018 r Plan dochodów na 2018 r

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu 5 489 613 zł 

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu 2 913 296 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu 7 576 324 zł

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji 148 079 zł

218 485 zł

013 400 zł

30 869 zł

12 500 zł

w Goniądzu

Zaplanowane wydatki i dochody jednostek budżetowych Gminy Goniądz w 2018 rok zostały 
zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz jest uchwalona na lata 2019-2034 do 
momentu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych do roku 2034. Relacje 
wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych są zachowane. Prognozowane 
podstawowe wielkości, w tym dochody bieżące, wydatki bieżące, budżetów ujętych w okresie 
objętym WPF są ustalone na poziomie ostrożnościowym. Założeniem Gminy jest 
wypracowanie nadwyżek operacyjnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku co znacznie 
przyczyni się do dalszego rozwoju inwestycyjnego Gminy oraz umożliwi finansowanie 
zadłużenia.

Gmina Goniądz w 2018 roku realizowała następujące projekty ze środków zewnętrznych:

1. Projekt pn.” ."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych 
i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" kwota zewnętrznego finansowania 1 416 237,01 
zł zaś wkład własny 857 698,32 zł

2. Projekt pn.” .”Termomodernizacja budynku ZSP w Goniądzu” kwota zewnętrznego 
finansowania 1 650 371,03 zł zaś wkład własny 298 337,97 zł

3. Projekt pn. „ Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stanicy wodnej” w Goniądzu 
kwota zewnętrznego finansowania 142 514 zaś wkład własny 87 500,43 zł

4. Projekt pn. „ Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu” kwota zewnętrznego 
finansowania 58 965,83 zł zaś wkład własny 11 078,73 zł

5. Projekt pn.” Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy ZSP Goniądz oraz 
w miejscowości Osowiec” kwota zewnętrznego finansowania 70 502,50 zaś wkład własny 
w wysokości 78 344,25 zł
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6. Projekt z budżetu państwa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia 
niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku, kwota 
zewnętrznego finansowania 36 345 zł zaś wkład własny w wysokości 367,12 zł

7. Projekt pn.” Mali uczniowie duże Potrzeby” kwota zewnętrznego finansowania 
35 894,12 zł zaś wkład własny w wysokości 10 711,50 zł

8. Projekt pn.” Erasmus -  Zespół Samych profesjonalistów” kwota zewnętrznego 
finansowania 56 502 zł., bez wkładu własnego.

9. Zakupiono sprzęt i ubrania oraz przeprowadzono remonty w ramach zapewnienia 
gotowości bojowej jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego kwota zewnętrznego finansowania 20 630 zł zaś wkład własny w wysokości 6 830 
zł

10. Zakupiono sprzęt strażacki dla OSP z terenu Gminy Goniądz, kwota zewnętrznego 
finansowania 21 810 zł zaś wkład własny w wysokości 10 040 zł

3. Mieszkańcy gminy

Gminę Goniądz na koniec roku 2018 łącznie zamieszkiwało 5057 osób. Zameldowanych na 
pobyt stały w mieście Goniądz i na terenie gminy było 4959 osób, 
z czego na terenie miasta Goniądz - 1790 osób. W roku 2018 zmarło 53 mieszkańców naszej 
gminy. Do zameldowania na pobyt stały zgłoszono 47 noworodków. Statystycznie na dzień 
31.12.2018r Gminę Goniądz wg. wieku, zamieszkiwało 984 osoby w wieku 60 lat i powyżej, 
961 osób w wieku od 0 do 18 lat , oraz 3014 osób w wieku 19 lat do 60. Najliczniej 
zamieszkałymi sołectwami w Gminie Goniądz były dwie miejscowości o takiej samej liczbie 
mieszkańców Białosuknia i Klewianka, w których zameldowanych było na koniec 2018r po 
325 osób. Najwięcej czynności materialno-technicznych dotyczących zameldowania na pobyt 
czasowy zarejestrowano na obszarze miasta Goniądz, gdzie w ciągu roku 2018 ogółem liczba 
ta wyniosła 67 osób, z czego 58 stanowiły kobiety a 9 mężczyźni.

4. Ochrona zdrowia

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 14 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. -  14 podmiotów.

Z tzw. Funduszu korkowego (środków uzyskanych przez Gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu) w 2018 r. sfinansowane zostały wydatki na działalność związaną 
z profilaktyką alkoholową w wysokości 62160,24 zł. Wydatki zwiane były m.in.: 
z utrzymaniem świetlicy środowiskowej „AZYL” w Goniądzu, utrzymaniem Punktu 
Konsultacyjnego w Goniądzu, realizacji szkolnych programów profilaktyki alkoholowej, 
dofinansowania konkursów profilaktycznych, współpracy z Klubem Abstynentów w Goniądzu, 
kierowaniem wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego od alkoholu oraz innych 
działań związanych z profilaktyką alkoholową.
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5. Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Pomoc i wsparcie w 2018r. uzyskało 505 osób, z czego 316 osób długotrwale korzystających 
z pomocy społecznej. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej były: 
ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność 
w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Na rzecz 
mieszkańców Gminy Goniądz świadczona była praca socjalna oraz pomoc w postaci 
finansowej i rzeczowej.
W roku 2018 wypłacono zasiłki okresowe 139 osobom (946 świadczeń). Zasiłki celowe 
i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy przyznano 21 osobom 
(51 świadczeń).Przeznaczone one były na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, zakup 
żywności, pokrycie kosztów zakupu energii. Wystąpiło 1 zdarzenie losowe. Opłacono również 
koszty pobytu w schronisku bezdomnego ostatnio zameldowanego na pobyt stały na terenie 
Gminy Goniądz. Wypłacono zasiłki stałe 21 osobom (216 świadczeń).
Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne (238 świadczeń) i zdrowotne 
(353 świadczenia).
Ponadto wypłacono 158 dodatków mieszkaniowych dla 18 rodzin.
W roku 2018 realizowano po raz kolejny wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Zadanie polegało na udzieleniu pomocy w dwóch formach: sfinansowaniu 
posiłku lub wypłacie zasiłku na zakup artykułów żywnościowych. Pomocą w formie 
dożywiania objęto ogółem 447 osób (w tym 225 dzieci). Zorganizowano 17 264 posiłki
1 wypłacono 701 zasiłków.
W 2018 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 219 rodzin, a świadczenia 
alimentacyjne -  14 rodzin (37 osób).
W ramach realizacji tego zadania wypłacono:
□ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (9 282 świadczenia);
□ zasiłki pielęgnacyjne (1 155 świadczeń);
□ świadczenia pielęgnacyjne (196 świadczeń);
□ specjalne zasiłki opiekuńcze (124 świadczenia);
□ zasiłki dla opiekuna (36 świadczeń);
□ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (34 świadczenia);
□ świadczenia rodzicielskie (93 świadczenia);
□ fundusz alimentacyjny (450 świadczeń).
Ze świadczenia wychowawczego w 2018 roku korzystały 294 rodziny.
Wypłacono 6 842 świadczenia.
W ramach rządowego programu „Dobry start”, tj. jednorazowego świadczenia przeznaczonego 
na wydatki związane z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego złożonych zostało 
336 wniosków, z czego 74 za pomocą systemu teleinformatycznego.
Wypłacono 547 świadczeń. Wydano 2 decyzje odmowne.
W 2018 roku w sprawie Karty Dużej Rodziny rozpatrzono 13 wniosków o wydanie kart,
2 wnioski o przedłużenie kart oraz 2 wnioski o wydanie karty dla 3 nowych członków rodziny.
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Odpłatność Gminy Goniądz za pobyt w domu pomocy społecznej dotyczyła 4 osób. W gminie 
funkcjonował 1 asystent, który objął swoją opieką 14 rodzin. Ze środków własnych gminy 
pokryto częściowe koszty utrzymania 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej 
i 1 dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka.
W 2018r. zorganizowano też prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy pracę 
świadczyło 4 pracowników.
Udzielono również pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Usługi świadczono dla 25 osób. Zrealizowano 13 270 świadczeń.
Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Goniądzu. W roku 2018 odbyło się 4 posiedzenia zespołu. Utworzono 18 grup 
roboczych (liczba posiedzeń -  34). Pomocą objęto 17 rodzin. W okresie sprawozdawczym 
wszczęto 12 procedur „Niebieska Karta”. Zakończono 18 procedur.

6. Działalność inwestycyjna

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku drogi
0 łącznej długości 187,53 km. Istniejąca sieć dróg gminnych składa się z dróg na terenie miasta 
Goniądz: 9,33 km i na terenie poza miejskim (wiejskim) gminy: 178,2 km (co stanowi 95% 
ogólnej długości dróg gminnych). Wśród dróg gminnych (ulic) na terenie miasta, 4,03 km dróg 
posiada nawierzchnię bitumiczną, 5,3 km to drogi z nawierzchnią gruntową. Wśród dróg na 
terenie wiejskim 26,29 km dróg posiada nawierzchnię asfaltową (bitumiczną), 126,48 km to 
drogi gruntowe naturalne (z gruntu rodzimego), natomiast 25,43 km dróg to drogi gruntowe 
wzmocnione żwirem. Ogółem, wśród dróg gminnych, nawierzchnię asfaltową posiada 16,2 % 
dróg (30,32 km), nawierzchnię gruntową pozostałe 83,8% (czyli 157,21 km).
W 2018 roku najważniejszymi inwestycjami drogowymi były:
1. Wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki asfaltowej na starej drodze gruntowej drogi 
gminnej (nr 103367B) w miejscowości Białosuknia na ode. 0,99 km, wartość inwestycji 
wyniosła 526 856,62 zł.
2. Wykonanie przebudowy drogi na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Demokratycznej 
(nr 102290B) - zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w obrębie działek 
nr 582/2; 1360/18; 559; 596 w Goniądzu. W ramach tej inwestycji powstało 245 metrów nowej, 
asfaltowej nawierzchni, a wartość inwestycji wyniosła 276,47 tys. zł.

W ramach inwestycji drogowych wykonano też budowę chodników w m. Osowiec - Twierdza
1 w m. Osowiec, o łącznej długości: 385 m (0,385 km).

W istniejącej sieci dróg gminnych duży odsetek odznacza się złym stanem nawierzchni. 
Corocznie część napraw wykonywanych jest w ramach bieżących remontów nawierzchni dróg 
gminnych, na co w ubiegłym 2018 roku przeznaczono kwotę: 318.877,50 zł. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy. W zakresie poprawy infrastruktury drogowej, 
w pierwszym kwartale 2019 roku złożono dwa wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg 
gminnych w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość inwestycji 
drogowych objętych ww. wnioskami wynosi 4.222.070,30 zł. W chwili obecnej wnioski są 
rozpatrywane przez instytucję Zarządzającą ww. programem - Podlaskim Urzędem 
Wojewódzkim.
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Przez gminę Goniądz przebiega również wiele szlaków rowerowych, między innymi szlak 
rowerowy Green Velo, który biegnie od Augustowa wzdłuż Kanału Augustowskiego przez 
Dolistowo, Goniądz i stację kolejową przy Twierdzy - Osowiec. Kolejny etap to tak zwana 
„Carska Droga”, czyli stara droga, biegnąca od Osowca lewym brzegiem Biebrzy na południe 
do Strękowej Góry.

7. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Na początku 2018r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

• przy ulicy Wojska Polskiego 52 -  w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 
46,24 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 236,3 lm2), o przeciętnej liczbie 
izb 3,

• przy ulicy Kościuszki 3 -  w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni 181,09 
m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 473,52m2), o przeciętnej liczbie izb 3,

• przy ulicy Wojska Polskiego 6 - w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni 
178,79m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 178,79m2), o przeciętnej liczbie 
izb 3,

• przy ulicy Plac 11 Listopada 31 -  w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 
46,31 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 164,65m2)), o przeciętnej liczbie 
izb 3,

• przy ulicy Plac 11 Listopada 34 -  w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 
54m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 266,70m2), o przeciętnej liczbie izb
3,

• przy ulicy Plac 11 Listopada 36 w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 
66,60m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 344,40m2), o przeciętnej liczbie 
izb 3,

• w miejscowości Downary 53 - w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 
19,23m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 19,23m2), o przeciętnej liczbie izb 
1.

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018r., 16 mieszkań. Na koniec 
roku 2018 w zasobie gminy pozostało 12 mieszkań z uwagi na wykup pozostałych.

Na dzień 1 stycznia 2018r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 
wynosiły łącznie 4659,76 zł, a płatnościami dotyczyły 8 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018r. 
dane te przedstawiały się następująco: zaległości wynosiły 4778,19 zł i dotyczyły 5 mieszkań.

W 2018 r. dokonano remontu w jednym z mieszkań, znajdujących się przy ulicy Kościuszki 3. 
Przedmiotem remontu była wymiana drzwi wejściowych do mieszkania (1500zł).

W 2018r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 1204,53 zł, których beneficjentem 
była 1 osoba. Podstawą ich przyznania była decyzja wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Goniądzu. Kwota najniższego dodatku wynosiła 79,75 zł, zaś kwota najwyższego dodatku - 
136,69 zł.
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8. Transport

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Goniądz w zakresie zapewnienia 
transportu do siedziby powiatu (Mońki) i województwa (Białystok), Gmina Goniądz realizuje 
umowę z PKS Nova S.A., na mocy której dofinansowuje przejazdy autobusowej komunikacji 
zbiorowej ww. przewoźnika. Zgodnie z obowiązującą od lipca 2018 roku umową, Gmina 
Goniądz dopłacała kwotę 3 zł netto do każdego kilometra kursu zrealizowanego na trasie 
Goniądz -  Mońki, określanego jako tzw. dopłata do kursów nierentownych.

Obecnie pracownicy Urzędu Miejskiego w Goniądzu monitorują prace związane 
z zapowiedzianym wprowadzeniem rządowego programu Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych, który zakłada dofinansowywanie przywracania lokalnych połączeń 
autobusowych. Zgodnie z projektem ustawy, Fundusz ten będzie państwowym funduszem 
celowym, a jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Środki zgromadzone 
w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji 
miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu 
pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata w wysokości nie wyższej niż 
1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. Jednocześnie organizator 
(samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu nie 
mniej niż 10 proc. środków własnych.

9. Sprawy obywatelskie

Do Urzędu Miejskiego w Goniądzu w 2018 roku wpłynęły 53 wnioski o udostępnienie 
informacji publicznej . Nie odnotowano przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi na 
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W sprawozdawczym roku wpłynęła 1 skarga w rozumieniu art. 229 Kodeksu postępowania 
administracyjnego , którą zgodnie z właściwością rozpatrzyła Rada Miejska w Goniądzu, 
uznając ją  za bezzasadną.

W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 r. oraz Rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. W konsultacjach udział wzięła 
1 osoba, podczas otwartego spotkania z mieszkańcami. Wyniki konsultacji zostały wdrożone 
poprzez uwzględnienie części zgłoszonych zmian w przedmiotowych uchwałach Rady 
Miejskiej w Goniądzu.

Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Goniądz, podczas przeprowadzania konsultacji, najczęściej 
wybieraną formą konsultacji było wyrażenie opinii podczas otwartego spotkania.

1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 9 organizacji pozarządowych w tym: 9 
stowarzyszeń.
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W ramach otwartego konkursu ofert, skierowanego do organizacji pozarządowych, 
powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: zadanie w dziedzinie 
upowszechniania kultury fizycznej. W ramach konkursu otrzymano jedną ofertę, złożoną 
przez Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”, opiewającą na kwotę 80000,00 zł. 
Zadanie to zostało wykonane w 2018 r.

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie zadanie o nazwie „Organizacja 
treningów oraz turniejów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i dorosłych”, która 
została wsparta kwotą 5000,00 zł.

10. Przestępczość w gminie

W Gminie Goniądz w roku 2018 nie odnotowano przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu, zabójstw, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych. Odnotowano drobne 
kradzieże i wykroczenia nie zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców.

11. Edukacja

W gminie w 2018r. funkcjonowały 2 szkoły podstawowe w tym :
- Szkoła Podstawowa w Goniądzu prowadzona przez Gminę,
- Szkoła Podstawowa w Downarach prowadzona przez inny organ tj. Fundację Polska 
Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej z Białegostoku.
Przy Szkole Podstawowej w Goniądzu funkcjonował 1 oddział integracyjny.
1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego.

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały 
się następująco:
ZSP Goniądz -  przy liczbie uczniów 404 wg stanu 30.09.2018 r. -  12 822,17 zł. 
Uwzględniono wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół a nie uwzględniono 
inwestycji oświatowych oraz wydatków z dofinansowaniem środków unijnych.
SP Downary -  przy liczbie 52 uczniów wg stanu 30.09.2018 r. -  9 262,80 zł 
Uwzględniono wydatki związane z przekazaniem Szkole Podstawowej w Downarach 
dotacji podmiotowej w 2018 roku.

Wydatki gminy na oświatę wyniosły - 5 999 764,73 z ł , z czego 3 916 774 zł pokryte 
zostało z subwencji oświatowej , przekazanej z budżetu państwa. Wydatki nie 
uwzględniają inwestycji oświatowych oraz zadań z dofinansowaniem środków unijnych.

We wrześniu 2018r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 332 uczennic i uczniów.
W obu szkołach odbywała się nauka obowiązkowego języka angielskiego i dodatkowo 
języka rosyjskiego w SP Goniądz oraz języka niemieckiego w SP Downary, w zajęciach 
językowych dodatkowych udział wzięło 83 uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018r. średnio 16 osób. Najwięcej 
w SP Goniądz -  średnio 18 uczniów w klasie, najmniej w SP Downary -  średnio 
6 uczniów w klasie.
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W poszczególnych szkołach zatrudniono łącznie (Zespół Szkolno -  Przedszkolny 
w Goniądzu + SP Downary) 69 nauczycielek i nauczycieli -  w przeliczeniu na pełne 
etaty 54,64, w tym :
- 1,50 etatu nauczycielek/nauczycieli bez stopnia,
- 1 etat nauczycielek/nauczycieli stażystów,
-4,17 etatu nauczycielek/nauczycieli kontraktowych,
- 9,39 etatu nauczycielek/nauczycieli mianowanych,
- 38,58 etatu nauczycielek/nauczycieli dyplomowanych.
Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela (w przeliczeniu na pełen etat) przypada 
średnio 8 uczennic i uczniów.
Z kolei w 2018r. szkoły podstawowe ukończyło (promowanych bądź absolwentów):
- w SP Goniądz -  260 osób,
- w SP Downary -  28 osób.
Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 6 uczennic i uczniów.
188 uczennic i uczniów, stanowiących 57% wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało 
do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym 106 uczniom wypłacono 
stypendia szkolne.

12. Przedszkola

W roku 2018 funkcjonowało 1 przedszkole gminne, do którego uczęszczało 72 dzieci, w tym 
36 dziewcząt i 36 chłopców.
Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2 0 1 6 -1  dziecko, w tym 1 dziewczyna,
- rocznik 2 0 1 5 -1 1  dzieci, w tym 4 dziewcząt i 7 chłopców,
- rocznik 2 0 1 4 -2 5  dzieci, w tym 14 dziewcząt i 11 chłopców,
- rocznik 2 0 1 3 -2 2  dzieci, w tym 8 dziewcząt i 14 chłopców,
- rocznik 2 0 1 2 -1 2  dzieci, w tym 8 dziewcząt i 4 chłopców,
- rocznik 2011 - 1 dziecko, w tym 1 dziewczyna.

W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli Gmina Goniądz wydała 575 592,99 zł. 
Wydatki nie uwzględniają wydatków finansowanych ze środków unijnych.

13. Biblioteki

W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 biblioteka. Biblioteka nie posiada filii.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 15713 woluminów, zaś na koniec roku -  
15744 woluminów (332 przybytki i 301 ubytków). W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna 
liczba woluminów wynosiła 3,15 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 3,19 na dzień 31 grudnia 
2018 r. Biblioteka nie zapewniała możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD.

Na początku roku zarejestrowano 338 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba 
ta wynosiła 376. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 1528 czytelniczek 
i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 2666 woluminów (2571 wypożyczono,
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95 udostępniono na miejscu). W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki o pozycje 
z dziedziny literatury pięknej, kobiecej, literatury młodzieżowej i kryminały.

W bibliotece użytkowano 7 komputerów (6 dla czytelników, 1 dla pracownika), w tym 
7 z dostępem do szerokopasmowego intemetu. Biblioteka zapewniała katalog on-line. 
W 2018 roku biblioteka nie zapewniała zdalnego składania zamówień.

W 2018 roku biblioteka nie organizowała wydarzeń mających na celu promocję 
czytelnictwa.

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 
55 000,00 zł.

14. Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice.
W gminie w 2018 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury (GOK). Budynki GOK 
dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W Gminnym Ośrodku Kultury w 2018 roku zorganizowano następujące wydarzenia:
a) W ramach kina Lumiere zostało zorganizowanych 6 seansów filmowych,

b) Dwie wystawy fotograficzne pn. „Powrót do przeszłości -  Goniądz na tle 
archiwalnych fotografii” i wystawa fotografii Eugenijusa Drobelisa, pt: Tam, 
gdzie ptaki przecinają niebo”

c) Przeglądy artystyczne:
• 07.10.2018- Seniorada, spotkanie artystyczne seniorów powiatu monieckiego

d) Koncerty
• 6.01.2018 -  Wieczór Trzech Króli
• 19.01.2018- Dzień Babci i Dziadka
• 8.03.2018- Dzień Kobiet
• 21.06.2018 -  Koncert zespołu Nadbiebrzańskie Nutki „Czas miłości”
• 29.07.2018 -  Podlaska Oktawa Kultur
• 14.10.2018 -  Dzień Edukacji Narodowej
• 11.11.2018 -  Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
• 16.12.2018 -  Wigilia narodów

e) Prelekcje
• 12.06.2018 -  spotkanie autorskie z Sławomirem Izakiem

f) Spotkania/wykłady
• 8.09.2018-N arodow e Czytanie
• 17.12.2018 -  Alchemia daru

g) Imprezy turystyczne i sportowo -  rekreacyjne
• 28.01.2018 -  Zimowe ptakoliczenie
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• 18.03.2018-jarm ark  Wielkanocny
• 23.06.2018 -  Noc Świętojańska
• 24.06.2018 -  rodzinny Piknik Integracyjny
• 8.07.2018 -  Goniądzki Jarmark rękodzieła i tradycyjnej żywności,
• 22.07.2018 -  obchody 100 lecia Parafii w Osowcu
• 12.08.2018 -  Goniądzki Jarmark rękodzieła i tradycyjnej żywności -  Wielki 
Dzień Pszczoły,
• 29.09.2018 -  Wycieczka rowerowa „Droga niepodległości wokół Goniądza”
• 6.12.2018 -  Mobilna choinka
• 9.12.2018-jarm ark  mikołajkowy

h) Konkursy
• 17.02.2018 -  Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej
• 26.04.2018 -  konkurs recytatorski Baje, bajki, bajeczki
• 19.05.2018 - Konkurs Piosenki Wakacyjnej
• 22.05.2018 -  konkurs „O złotą różdżkę dobrej wróżki”
• 19.10.2018 -  konkurs plastyczny „100 lat Naszej Polski”
• 3.12.2018 -  konkurs „Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”

i) Pokazy teatralne
• 25.03.2018 -  Spektakl ewangelizacyjny pt. Syn Marnotrawny

j) Warsztaty
• 23-26. 01. 2018 r - f e r ie  zimowe w GOK
• 29.01-02.02 2018 r -  Coolturowe ferie
• 22.03.2018 -  warsztaty tworzenia palm wielkanocnych
• 2.05.2018 -  warsztaty z okazji Dnia Flagi
• 6.06.2018 -  warsztaty wicia wianuszków na Oktawę Bożego Ciała
• 22.06.2018 -  warsztaty tworzenia wianków świętojańskich
• 3-4.07.2018 -  warsztaty układania Questu „Dumni z Niepodległej”
• 6-8.08.2018 -  zajęcia z dziećmi Wakacje z kulturą

We wskazanych wydarzeniach udział wzięło 5 797 mieszkanek i mieszkańców. 
Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 49 774,45 zł.

Przy GOK funkcjonują następujące grupy artystyczne:
a) Koło teatralne seniora „Pełnoletni”
b) Zespoły wokalne „Nadbiebrzańskie Nutki”
c) Zespół wokalny „Alee Babki”
d) Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza”
e) Dziecięcy zespół taneczny „Mikroklimat”
f) Koła plastyczne
g) Świetlica terapeutyczna „Azyl”
zrzeszające 86 mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach zorganizowane były 
cotygodniowe zajęcia, koncerty, przedstawienia, które można zaklasyfikować jako 
plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne.
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Świetlice Wiejskie
Na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje 8 utworzonych Uchwałą Nr X II/74/ll Rady 
Miejskiej Świetlic Wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach:
1. Białosuknia,
2. Downary,
3. Klewianka,
4. Kramkówka Duża,
5. Kramkówka Mała,
6. Osowiec,
7. Płochowo,
8. Wólka Piaseczna
Świetlice nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W roku 2018 zgodnie z obowiązującym regulaminem świetlic wiejskich, udostępniono 
pięciokrotnie nieodpłatnie Świetlice Wiejskie na:
- spotkania integracyjne mieszkańców wsi (3 wnioski)
- spotkanie strażaków OSP i poświęcenie sztandaru (1 wniosek),
- szkolenie dla rolników (1 wniosek).
Wnioski o odpłatny wynajem Świetlic na uroczystości prywatne zostały złożone 23 
razy, co dało łączny przychód do budżetu Gminy Goniądz w wysokości 1974,15 zł 
brutto.

15. Przedsiębiorcy

W 2018 r. przetworzono wnioski o wpis do CEIDG i w związku z tym działalność 
gospodarczą rozpoczęło 17 nowych przedsiębiorców, których przeważającym rodzajem 
prowadzonej działalności gospodarczej było wykonywanie prac budowlanych 
i wykończeniowych.

W 2018 r. przetworzono wnioski o wykreślenie wpisu z CEIDG i w związku z tym 
działalność gospodarczą zakończyło 14 przedsiębiorców.

16. Ochrona środowiska
• W Gminie Goniądz nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla 
środowiska. Prowadzona na terenie gminy działalność nie powoduje zagrożeń 
wymagających szczególnego monitorowania. W związku z odległością od głównych 
szlaków drogowych mieszkańcy nie są narażeni na zagrożenia wynikające z hałasu 
drogowego.
• Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadło 18,29 
kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 185,50 kg zmieszanych 
odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych -  25,06 kg oraz zmieszanych odpadów 
komunalnych -  157,32 kg. Zmiana proporcji wynikała z tego, że zmienia się podejście 
społeczeństwa do segregowania odpadów oraz dbania o środowisko.
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• Długość czynnej sieci wodociągowej będącej w zarządzie Zakładu Usług 
Komunalnych w Goniądzu wynosiła 93,92 km, ilość przyłączy to 1203. Długość sieci i 
ilość przyłączy na koniec roku 2018 pozostała bez zmian w stosunku do początku roku 
2018.
• Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 13,16 km i sieć ta nie była 
rozbudowywana. Z kolei ilość istniejących przyłączy do sieci kanalizacyjnej wg stanu 
na dzień 01.01.2018 roku wynosiła 417, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. -  419.
• W 2018 roku doszło do 9 awarii na sieci wodociągowej oraz 1 awarii na sieci 
kanalizacyjnej. Powodem awarii była zapchana studzienka. W związku z awariami 
podjęto decyzje o wysłaniu serwisu ze sprzętem WUKO do przepchania kanalizacji.
• Liczba gospodarstw domowych deklarujących segregowanie śmieci na koniec 
2018 wynosiła 1266.

17. Planowanie przestrzenne

W 2018 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 
100% powierzchni miasta i gminy.

18. Sprawy administracyjne

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w roku 2018 wynosił 
3 tygodnie.
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