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1. WSTĘP 
 

Obowiązek przygotowania raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym, został wprowadzony ustawą z 11 stycznia 2018 roku  

o zmianie niektórych ustaw zgodnie z intencją ustawodawcy zmiana ta miała zapewnić  

w pierwszym rzędzie „zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania  

oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych – władzy samorządowej”.  

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Goniądza za rok 2021 

i zawiera informacje oraz dane liczbowe z niemal wszystkich obszarów zainteresowań 

władz lokalnych. Mówimy w nim o majątku, budżecie, służbie zdrowia, transporcie, 

edukacji, kulturze, sporcie i o wielu innych tematach. Zgodnie z obowiązkiem 

wynikającym z w/w ustawy burmistrz do dnia 31 maja przedkłada raport o stanie gminy 

radnym, a także mieszkańcom. W ten sposób zostaje on poddany dyskusji publicznej. 

Zgodnie z przewidzianą procedura radni debatują, bez ograniczeń czasowych, nad 

dokumentem podczas sesji absolutoryjnej. Głos może zostać również udzielony nie więcej 

niż 15 mieszkańcom, którzy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 

została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, dostarczą 

przewodniczącemu pisemne poparcie co najmniej 20 osób.  

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY GONIĄDZ 
 

Gmina Goniądz leży w centralnej części województwa podlaskiego w powiecie 

monieckim i zajmuje powierzchnię 376,68 km² .Znaczną część gminy stanowią użytki 

rolne stanowią około 35% i lasy około 30%. Ponad połowa powierzchni gminy leży  

w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gmina Goniądz jest gminą typowo 

rolniczą z zaczątkami rozwoju w kierunku turystyki i agroturystyki. Na koniec roku 2021 

gminę zamieszkiwało 4750 mieszkańców z czego 1711 osób zameldowanych było  

w mieście Goniądz, będącym siedzibą władz samorządowych.  

 

Gmina i miasto Goniądz (stary mazowiecki gród) jest wspaniałym miejscem 

do spokojnego i relaksującego wypoczynku zarówno w kontakcie z jej mieszkańcami jak 

i otaczającą wokół przyrodą. Gmina Goniądz graniczy z sąsiednimi gminami: Bargłów 

Kościelny, Sztabin, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Jaświły, Mońki, Trzcianne. 

Gmina Goniądz obejmuje następujące sołectwa, osiedla i osady: 

1. GONIĄDZ (WSCHÓD, ŚRÓDMIEŚCIE, ZACHÓD)  

2. BIAŁOSUKNIA 

3. BUDNE 

4. DAWIDOWIZNA 

5. DOŁY 

6. DOWNARY 
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7. KLEWIANKA 

8. KRAMKÓWKA DUŻA 

9. KRAMKÓWKA MAŁA 

10. KRZECZE 

11. ŁAZY 

12. MIERKIENNIKI 

13. OLSZOWA DROGA 

14. OSOWIEC 

15. OSOWIEC- TWIERDZA 

16. OWIECZKI 

17. PIWOWARY 

18. PŁOCHOWO 

19. SZAFRANKI 

20. SMOGORÓWKA DOLISTOWSKA 

21. SMOGORÓWKA GONIĄDZKA 

22. UŚCIANEK 

23. WOJTÓWSTWO 

24. WÓLKA PIASECZNA 

25. WROCEŃ 

 

Ze względu na wiek, płeć, pobyt stały i czasowy demografia gminy w roku 2021 

kształtowała się następująco: 
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3. OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY STRATEGICZNE  
I PROGRAMY 

 

W roku 2021 w Gminie Goniądz obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne, uchwalone przez Radę Miejską w Goniądzu: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2016-2026 Uchwała nr XXXVI/269/17 

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2021-2035 Uchwała nr 

XXVIII/163/20 

3. Programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Uchwała nr 

XXVI/152/20  

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Uchwała nr XXVI/151/20  

5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021-2025 z perspektywą do 

2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Uchwała nr XXXVI/219/21 

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Goniądz Uchwała nr XLI/299/18 

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

zmianami 

8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2022 Uchwała nr XXVI/208/16 

9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 Uchwała nr 

XXVII/213/16 

10. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Goniądz na 

lata 2018-2022 Uchwała nr XL/298/18 

11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2021 Uchwała nr XXX/179/21 

12. Gminny Program wspierania Rodziny na lata 2021-2023 Uchwała nr XXXII/193/21  
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4. FINANSE GMINY ZA 2021 ROK 
 

Budżet Gminy Goniądz na 2021 rok zakładał dochody ogółem w wysokości  

31 493 362 zł natomiast na koniec roku dochody wyniosły 31 302 902,05 zł,  

czyli 99,39% w stosunku do dochodów planowanych na 2021 rok.  

 

Na wysokość dochodów wykonanych miały wpływ środki z budżetu państwa 

a w szczególności na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 312 372 zł oraz środki 

na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji 

w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację w wysokości 1 964 032 zł. 

Ponadto otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na poprawę 

infrastruktury gminnej w wysokości 1 000 000 zł. Powyższe dochody z budżetu państwa 

w roku 2021 nie zostały zaangażowane i stanowić będą środki na pokrycie wydatków 

zaplanowanych do realizacji w 2022 roku.  

 

Budżet Gminy Goniądz na 2021 rok zakładał wydatki ogółem w wysokości  

34 946 572 zł natomiast na koniec roku wydatki wyniosły 29 594 884,13 zł i stanowiły 

84,69 % w stosunku do wydatków planowanych na 2021 rok.  

 

W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8 295 770 zł a zrealizowano 

w wysokości 4 175 364,06 zł. Planowane inwestycje na 2021 rok m.in. budowa instalacji 

ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz, 

budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw 

fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz oraz projekt w zakresie rozwoju 

elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz jak również inwestycja w zakresie 

budowy bulwarów miejskich zostały przesunięte do realizacji na 2022 rok w związku  

z występującymi trudnościami Wykonawców w dostawach materiałów ze względu na 

COVID -19 oraz z uregulowaniami prawnymi przy wyborze Wykonawców do realizacji 

powyższych inwestycji.  

Ponadto niektóre wydatki bieżące planowane w ramach planów finansowych jednostek 

budżetowych wykonane zostały w mniejszej wysokości ze względu na ograniczenie 

działalności z powodu COVID-19. 

 

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku to kwota w wysokości 1 708 017,92 zł, 

wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi. 

Nadwyżka operacyjna budżetu za 2021 roku wyniosła 2 116 633,26 zł jako różnica 

pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu za 2021 rok. 

Przychody budżetu Gminy Goniądz na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 2 880 000 zł 

z tytułu emisji obligacji dla Gminy Goniądz. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych  

w wysokości 413 868 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. 
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Stan zadłużenia Gminy Goniądz na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 9 380 352 zł 

z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 5 380 352 zł oraz emisji 

obligacji w kwocie 4 000 000 zł. 

Dochody w 2021 roku wykonano w wysokości 31 302 902,05 zł i w przeliczeniu na 

1 mieszkańca Gminy Goniądz wyniosły 6 590,08 zł . Wydatki w 2021 roku wykonano  

w wysokości 29 594 884,13 zł i w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Goniądz wyniosły 

6 230,50 zł.  

Wyliczenia ustalono w oparciu o liczbę 4 750 mieszkańców Gminy Goniądz wg stanu 

zameldowania na 31.12.2021 roku oraz na podstawie wykonanych dochodów  

i wydatków na dzień 31.12.2021 roku.  

 

Kwoty otrzymanych dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego  

i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego 

 

1. W 2021 roku otrzymano dotację celową w wysokości 2 000 zł od Powiatu 

Monieckiego z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie 

imprez kulturalnych. 

2. Marszałek Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego  

z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz 

przekazał dotację celową w wysokości 35 000 zł 

3. Otrzymano w 2021 roku dotację celową w wysokości 30 000 zł od Marszałka 

Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji polegającej  

na utwardzeniu drogi dojazdowej na terenie Gminy Goniądz.  

4. Gmina Goniądz udzieliła pomocy finansowej wysokości 18 959,86 zł dla Powiatu 

Monieckiego na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1849 B 

w miejscowości Klewianka Gmina Goniądz  

5. Udzielono pomocy finansowej w 2021 roku w wysokości 14 950,62 zł dla Powiatu 

Monieckiego na remont chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1799 B w 

miejscowości Płochowo Gmina Goniądz.  

6. Powiat Moniecki otrzymał pomoc finansową w wysokości 37 999,15 zł  

na przebudowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2622 B ulicy 

Konstytucji 3 Maja w Goniądzu. 

7. Z budżetu Gminy w 2021 roku przekazano kolejną część pomocy finansowej  

w wysokości 103 185,71 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1847 B  

Goniądz - Downary-Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz  

o długości 1 000,00M w 2021 roku.  

 

Gmina Goniądz nie realizowała przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego 

Na promocję gminy w 2021 roku wydano środki w wysokości 79 458,89 zł, które 

przeznaczono na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy.  

Zakup materiałów promujących Gminę, wsparcie finansowe imprezy Rock na Bagnie, 
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prezentacje multimedialne i zamieszczenie reklam Gminy w przewodnikach 

turystycznych.  

Gmina Goniądz jest wspólnikiem BIOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Dolistowie Starym I pod numerem 14, posiada 155 udziałów na wartość 

77 500 zł oraz w spółce BIOM Trans sp. z o.o w której posiada 60 udziałów na wartość 

30 000 zł.  

W Gminie Goniądz funkcjonują następujące jednostki budżetowe:  

Nazwa jednostki 
Wykonane wydatki  

za 2021 r. 

Wykonane dochody  

za 2021 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu 6 102 272,82 zł 215 932,48 zł 

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu 2 759 745,83 zł 1 153 156,14 zł 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu 8 226 787,43 zł 36 378,09 zł 

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji  

w Goniądzu 
199 850,07 zł 19 305,51 zł 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu otrzymał dotację podmiotową w wysokości  

682 000 zł na prowadzenie działalności statutowej. 

Szkoła Podstawowa w Downarach prowadzona przez Fundację Polska Edukacja  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku otrzymała dotację podmiotową  

w wysokości 613 858,56 zł. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz w 2021 roku była uchwalona  

na lata 2021-2035 do momentu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych do 

roku 2034 oraz do momentu wykupu obligacji czyli od roku 2024 do 2035. 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.  
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5. INWESTYCJE 
 

Gmina Goniądz w 2021 roku na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje zakończone 

i kontynuowane wydatkowała środki w wysokości 4 175 364,06 zł.  

 

Inwestycje zrealizowane w roku 2021 przy współudziale środków krajowych 

„Rozbudowa ulic gminnych: Mostowa, Piotra Z Goniądza, Witosa  

w mieście Goniądz” 

 

Źródłem dofinansowania w wysokości 745 836,55 zł tego zadania inwestycyjnego 

jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Wartość 

podpisanej umowy z Wykonawcą zadania: firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 

"Unidrog" Sp. z o. o. z Grajewa Grajewo to 1 479 864,99 zł. 

Planowane zadanie wieloletnie (realizacja w latach 2021 – 2023) ma na celu rozbudowę 

dróg gminnych na terenie miasta Goniądz: ul. Mostowej, ul. Piotra z Goniądza i ul. Witosa. 

Inwestycja ma polegać na wykonaniu: robót przygotowawczych, robót ziemnych, 

przebudowy przepustu pod koroną drogi, koryta pod jezdnię, budowę poboczy, 

chodników, zjazdów i wyniesionego przejścia dla pieszych, a także oznakowania 

pionowego i poziomego. Planowane prace pozwolą na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, wzrost standardów technicznych ww. dróg gminnych, a w związku  

z bezpośrednim połączniem tych dróg z drogą powiatową (ul. Konstytucji 3 Maja) i drogą 

wojewódzką (DW nr 670) – zadanie zyska wymiar ponadlokalny, pozwalając na wzrost 

spójności sieci dróg publicznych w województwie. 

Wykonane w 2021 r. prace związane były z pracami geodezyjnymi: odtworzeniem 

trasy i punktów wysokościowych oraz wypełnieniem obowiązku informacyjnego: 

zakupem tablicy informacyjnej. Wydatki poniesione w 2021 r. w związku z tą inwestycją: 

3 100,00 zł brutto. 
 

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej  

w gminie Goniądz” 

 

Budowa instalacji na siedmiu budynkach użyteczności publicznej na terenie naszej 

gminy to inwestycja, na którą udało się pozyskać dofinansowanie w ramach środków 

pierwszego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. RFIL). Pozyskane 

środki to kwota miliona złotych. 

We wrześniu 2021 r. podpisano umowę o wartości 765 060,00 zł z konsorcjum 

Wykonawców: „INSBUD” S. Olszewska z Giełczyna i INSTALGROT T. Kupidłowski  

z Łomży. W ramach tej umowy W ramach inwestycji przewidziano przygotowanie 

dokumentacji technicznej oraz dostawę i montaż siedmiu zestawów instalacji 

fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu. Instalacje zostały 

zamontowane na budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy 
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Goniądz: na pięciu stacjach uzdatniania wody na terenie miasta i gminy Goniądz,  

na terenie gminnej oczyszczalni ścieków oraz na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

– na potrzeby budynku przedszkola samorządowego. Zamontowane instalacje 

fotowoltaiczne pozwolą na korzystanie z odnawialnych źródeł energii (energia 

słoneczna) oraz na obniżenie bieżących kosztów utrzymania budynków  

i obiektów (koszty energii czynnej). Spodziewany efekt planowanej inwestycji  

to zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną o minimum 40%. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu, dzięki dużej konkurencji wśród 

wykonawców, uzyskano spore oszczędności. Aby nie stracić ani jednej złotówki uzyskanej 

ze środków budżetu państwa, w grudniu 2021 r. rozpoczęto kolejnego postępowanie 

zakupowe, tak by wyłonić wykonawcę następnych instalacji fotowoltaicznych – tym 

razem na budynkach 4 świetlic wiejskich, tak by maksymalnie wykorzystać kwotę 

pozyskanej dotacji.  

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Goniądz” 

 

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu 

państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (edycja I). Zadanie było 

kontynuacją prowadzonej rok wcześniej inwestycji, w ramach której wymieniono oprawy 

oświetlenia drogowego na terenie wiejskim gminy.  

Realizowany od czerwca 2021 r. projekt zakładał wymianę przestarzałych opraw 

oświetleniowych (rtęciowych, sodowych) na terenie miasta na oprawy LED z nowym 

układem inteligentnego sterowania. W ramach zadania wymienione zostały oprawy, ale 

też dobudowano nowe odcinki oświetlenia dróg i ulic na terenie Goniądz. Inwestycja 

pozwoliła na realne oszczędności w budżecie (mniejszy pobór energii, mniejsze koszty 

konserwacji starych lamp), oszczędności nieodnawialnej energii pierwotnej i redukcję 

tzw. niskiej emisji oraz poprawi jakość życia mieszkańców, ich komfortu  

i bezpieczeństwo. Spodziewany efekt inwestycji to szacowane zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię czynną do oświetlenia ulic na terenie miasta Goniądz  

o około 70%. 

Wykonawcą zadania była firma z Sokółki, INST-EL J. Chancewicz, a wartość podpisanej  

w czerwcu 2021 r. umowy to kwota 832 279,50 zł.  

Kwota dofinasowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 PLN 

 

„Utwardzenie drogi dojazdowej do przeprawy promowej w miejscowości Wroceń” 

 

W związku z podpisaną umową nr DIT-I.8031.14.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., 

Województwo Podlaskie udzieliło ze swojego budżetu pomocy finansowej Gminie 

Goniądz w formie dotacji celowej w wysokości do 30 000,00 zł. Otrzymana dotacja 

pozwoliła na dofinansowanie inwestycji polegającej na utwardzeniu drogi dojazdowej  

do przeprawy promowej w miejscowości Wroceń. Całkowita wartość zadania wyniosła 

34 501,50 zł. 
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Pozyskanie dotacji umożliwiło remont drogi, którą w czasie pożaru łąk na terenie 

Biebrzańskiego Parku Narodowego wiosną 2020 r. przemieszczały się służby ratownicze 

na drugą stronę rzeki Biebrzy. 

 

 
 

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – projekt w Osowcu Twierdzy 

 

Gmina Goniądz pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 11 tysięcy złotych  

na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Osowiec 

Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady  

z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś - edycja 2021. 

Zrealizowane zadanie polegało na zakupie wyposażenia boiska sportowego  

w miejscowości Osowiec Twierdza. Działania proponowane we wniosku – zakup  

i montaż urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pozwoliły na stworzenie 

miejsca pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową, będącego miejscem wypoczynku  

i spotkań integracyjnych mieszkańców osady. Celem głównym zadania było 

zagospodarowanie wspólnej przestrzeni, umożliwiającej spotkania angażujące 

mieszkańców, a przez to zintegrowanie lokalnej społeczności i jej aktywizacja oraz 

promocja aktywnego spędzania czasu wolnego.  

Wartość zadania wyniosła 20 464,40 zł brutto, z czego 10 236,40 zł stanowiło wkład 

własny gminy (poprzez przeznaczenie na ten cel środków funduszu sołeckiego osady 

Twierdza – Osowiec), a pozostała kwota to dofinansowanie z budżetu Województwa 

Podlaskiego.  
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Inwestycje zrealizowane w roku 2021 przy współudziale środków UE 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goniądzu 

 

 
 

Realizację projektu pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przyłączy  

wod-kan na działkach nr 216, 567 dla miasta Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie 

rozpoczęto w lipcu 2020 r. a zakończono w listopadzie 2021 r. Zadanie, na którego 

realizację pozyskano środki finansowe 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  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, realizowane było  

w formule Zaprojektuj – Wybuduj.  

Prace zrealizowane w 2021 roku dotyczyły drugiego etapu zadania, czyli wykonania 

robót budowlanych na terenie ujęcia wody, jak i na terenie samej stacji uzdatniania,  

a także szereg prac z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej. W związku z realizacją tej 

części zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 035 050,00 zł. 

Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (SUW) w Goniądzu pozwoliła na 

wyeliminowanie problemów związanych z niedoborami wody w rejonie zasilanym przez 

stację, usprawni proces dostarczania wody do mieszkańców, zwiększyła niezawodność 

urządzeń i poprawiła jakość wody, dzięki czemu inwestycja wpłynęła na wzrost jakości 

życia mieszkańców Gminy Goniądz.  

 

Inwestycje rozpoczęte w roku 2021 

Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych  

i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz 

 

W sierpniu 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach 

Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (OZE) w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

To już trzeci projekt, w którym mieszkańcy gminy mogą skorzystać z atrakcyjnego 

dofinansowania do mikroinstalacji OZE: fotowoltaicznych (PV) lub kolektorów 

słonecznych. W ramach realizacji projektu, przeprowadzono już pierwszy nabór 

grantobiorców, w wyniku którego podpisane zostały umowy na dofinansowanie  

4 instalacji kolektorów i 33 instalacji PV. Jak podkreślali mieszkańcy z terenu miasta 

Goniądz, największym kłopotem w trakcie załatwiania formalności niezbędnych do 

pozyskania grantu było uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytków. W projekcie 

przewidziano wykonanie 63 instalacji PV i 8 instalacji kolektorów. Pozyskana przez 

gminę kwota na granty to ponad 1,3 mln zł, a wartość dofinansowania dla każdego 

grantobiorcy wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.  
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Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz 

 

Projekt pod nazwą Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz 

uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych 

świadczonych drogą elektroniczną. Zadanie zakłada rozwój usług elektronicznych  

w jednostkach administracyjnych Gminy Goniądz poprzez wdrożenie systemu e-usług 

wraz z dokonaniem zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania i dedykowanymi 

szkoleniami. 

Całkowite wydatki brutto projektu zamykają się kwotą 1 168 721,70 zł, a poziom 

pozyskanego dofinansowania to 85%. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 

nastąpiło w październiku 2021 r., natomiast jego realizacja zaplanowana jest  

na rok 2022.  

 

Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego  

w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 

W listopadzie 2021 roku Gmina Goniądz otrzymała także wsparcie finansowe  

w ramach I naboru wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Wniosek pod nazwą: Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie 

warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego 

zakłada inwestycje branży drogowej. 

Projekt zakłada rozbudowę sieci drogowej na terenie gminy. Istniejąca infrastruktura 

drogowa jest w złym stanie, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

i na cenne przyrodniczo środowisko lokalne. Nowe nawierzchnie dróg pozwolą na spadek 

poziomu hałasu, a dzięki ograniczeniu ścierania nowych jezdni, możliwe będzie 

ograniczenie niskiej emisji pyłów i osiągnięcie lepszej jakości powietrza. Nowe 

nawierzchnie przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości lokalnego transportu 

samochodowego dla użytkowników dróg i otaczającego środowiska. Przewidywana 

całkowita wartość inwestycji to 9 milionów złotych, a pozyskane dofinansowanie pokryje 

95% wydatków. Planowane inwestycje drogowe będą wykonywane w latach 2022-2023. 
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6. FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Fundusz sołecki w Gminie Goniądz 

funkcjonuje od 2016 roku na mocy Uchwały  

nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 

27 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody  

na wyodrębnienie w budżecie Gminy Goniądz 

funduszu sołeckiego. Zapisami tej Uchwały 

wyrażono zgodę na coroczne wyodrębnianie  

w budżecie Gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki.  

Od czego zależy wysokość kwoty, która trafia do danego sołectwa?  

Przy dokonywaniu obliczeń pod uwagę bierze się m.in. liczbę mieszkańców danego 

sołectwa i wykonanie dochodów bieżących gminy, za rok poprzedzający rok budżetowy 

o dwa lata. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki z tego 

źródła mogą być przeznaczane na realizację tych przedsięwzięć, które są zadaniami 

własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 

rozwoju gminy. 

 

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych dzięki funduszom sołeckim znalazły się 

różnego rodzaju zadania. Kwotowo, największe wydatki w ramach funduszu sołeckiego 

mieszkańcy przeznaczali na żwirowanie i równanie dróg na terenie swoich miejscowości. 

Popularnym zadaniem były też remonty chodników. Jedno z sołectw (osada Osowiec 

Twierdza), przeznaczyło część swojego funduszu sołeckiego na wkład własny do zadania 

realizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.  

Szczegółowy podział wydatków, których wysokość wyniosła 317 033,40 zł w ramach 

funduszu sołeckiego sołectw naszej gminy w roku 2021, przedstawia poniższy 

wykres. 

 

145 189,23 zł

90 008,10 zł

21 309,08 zł

13 869,30 zł

5 500,00 zł

41 157,69 zł

remonty dróg
lokalnych

remonty i budowa
chodników

tabliczki
numeracyjne

doposażanie
świetlic wiejskich

usługi geodezyjne

pozostałe wydatki

Wydatkowanie funduszu sołeckiego w 2021 r.
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W ramach funduszu sołeckiego, w 2021 roku wyodrębnionego w gminie Goniądz 

zrealizowano wydatki na łączną kwotę 317 033,40 zł. Złożono wniosek o zwrot  

z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 

77 001,07 zł. 

7. MIESZKAŃCY GMINY 
 

Gmina Goniądz jest gminą miejsko-wiejską. Na koniec roku 2021 zameldowanych 

na pobyt stały i czasowy łącznie 4878 osób. Stałych mieszkańców zameldowanych  

w mieście Goniądz i naszej gminie było 4750 z czego w mieście Goniądz na pobyt stały 

zameldowanych było 1711 osób.  

 

W roku 2021 niestety zanotowano większą w stosunku do roku 2020 ilość zgonów zmarło 

74 mieszkańców naszej gminy. W porównaniu do poprzedniego roku zmalała również 

przyrost urodzeń i na pobyt stały w roku 2021 r zameldowano 41 dzieci  

 

Najliczniej zamieszkałymi sołectwami w Gminie Goniądz w 2021 r. pozostawały nadal 

dwie miejscowości, których liczba mieszkańców przekroczyła 300 osób:  

Białosuknia 319 i Klewianka 305 osób. 

8. OCHRONA ZDROWIA 
 

Zadania zmierzające do ochrony zdrowia w Gminie Goniądz w roku 2021 

realizowano na podstawie Uchwały Nr XXV/151/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia  

26 listopada 2020 r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 r.. 

Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są środki finansowe 

pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz 

określone w nim zadania realizowane były od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021r. 

Celem programu było ograniczenie, występowania negatywnych zjawisk, 

będących skutkiem nadużywania i uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz przemocy 

w rodzinie, na terenie Gminy Goniądz. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych i narkotykowych. Zwiększenie zasobów i zdolności niezbędnych  

do radzenia sobie z istniejącymi problemami. Edukacja publiczna w zakresie: 

informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz 

promocji zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji. Promowanie zdrowego stylu 

życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.  

W realizacji Programu uczestniczą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Goniądzu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu oraz jednostki 

organizacyjne Gminy Goniądz, Posterunek Policji w Goniądzu oraz pozostałe instytucje 
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wymienione w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w roku 2021 wydatkowano 16 133,62 zł. W kwocie tej zawarte są wynagrodzenia 

członków GKRPA, opłaty poniesione za wydanie opinii biegłego oraz koszty sądowe 

związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi przymusowego leczenia 

odwykowego od alkoholu. 

Prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem 

alkoholowymi ich rodzin. Na działanie którego w roku 2021 przeznaczono 8 460,00 zł.  

W ramach działania tego punktu udzielono 90 porad. Na zadania z profilaktyki 

uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży realizowane w ramach Systemu 

Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego 

prowadzone w związku z programem wydatkowano 6 000,00 zł, a w zajęciach 

uczestniczyło 50 dzieci. 

W ramach realizacji programu prowadzono też zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka  

z programem opiekuńczym – w zajęciach uczestniczyło 10 dzieci. Realizacja Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 wiązała się z podjęciem wielu inicjatyw m.in. utrzymaniem 

i prowadzeniem świetlicy środowiskowej „AZYL” w Goniądzu, funkcjonowaniem Punktu 

Konsultacyjnego w Goniądzu, realizacją szkolnych programów profilaktyki alkoholowej, 

dofinansowania konkursów profilaktycznych, współpracy z Klubem Abstynenta  

w Goniądzu, kierowaniem wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego od 

alkoholu oraz innych działań związanych z profilaktyką alkoholową. 

9. 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. Podstawowe znaczenie w organizowaniu świadczenia pomocy społecznej 

na terenie Gminy Goniądz ma Ośrodek Pomocy Społecznej, wchodzący w skład lokalnej 

administracji samorządowej. W roku 2021 z pomocy Ośrodka skorzystało wielu 

mieszkańców Gminy Goniądz. Ośrodek jest najczęściej pierwszym i zasadniczym 

miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się  

o pomoc. Osoby poszukujące pomocy zwracały się w różnych sprawach: począwszy od 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia finansowego, jak również  

w poszukiwaniu rozwiązań różnych spraw rodzinnych. Zasadniczym celem pomocy 

społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

korzystających ze wsparcia OPS. 
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Powody przyznania pomocy mieszkańcom Gminy Goniądz w roku 2021 

Powód przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 
Ubóstwo 74 201 

Bezdomność 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

w tym wielodzietność 

13 

13 

88 

88 

Bezrobocie 56 142 

Niepełnosprawność 47 119 

Długotrwała lub ciężka choroba 59 129 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

W tym: 

rodziny niepełne 

rodziny wielodzietne 

22 

 

 

 

12 

3 

70 

 

 

 

45 

23 

Przemoc w rodzinie 3 13 

Alkoholizm 6 23 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

0 0 

Zdarzenie losowe 1 4 

 

Realizacja zadań Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu m.in. o: 

 ustawę o pomocy społecznej; 

 kodeks postępowania administracyjnego; 

 ustawę o świadczeniach rodzinnych; 

 ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

 ustawę wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

 ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

 ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

 ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

 ustawę o systemie oświaty; 

 ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

 ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 ustawę o ochronie zdrowia psychicznego; 

 ustawę o Karcie Dużej Rodziny; 

 ustawę o dodatkach mieszkaniowych; 

 ustawę Prawo energetyczne; 

 ustawę „Ochrona środowiska”; 

 uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu  

„Dobry start”. 
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Na podstawie powyższych ustaw udzielono wsparcia mieszkańcom Gminy Goniądz 

w zakresie: 

1. Domy pomocy społecznej - wsparcie wyniosło 103 493,58 zł. 

W myśl art. 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. gmina 

zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie 

będących w stanie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie 

posiadają rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty 

ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez 

mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce. 

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 103 493,58 zł za pobyt  

w domach pomocy społecznej 4 mieszkańców naszej gminy (w tym w pierwszym 

kwartale br. zgodnie z zawartą umową za jedną z osób wydatki ponoszone przez 

Ośrodek były w części zwracane przez członka rodziny). 

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 159,41 zł. 

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Goniądzu. W roku 2021 odbyły się 3 posiedzenia zespołu. 

Utworzono 23 grupy robocze (liczba posiedzeń – 40). Pomocą objęto 18 rodzin  

(w tym 5 z 2020 r.). W okresie sprawozdawczym wszczęto 17 procedur „Niebieska 

Karta”. Zakończono 23 procedury (w tym 6 z 2020 r.). 

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej. 

Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia z pomocy 

społecznej. Zrealizowano 156 świadczeń na kwotę 8 417,63 zł. 

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowne w roku 2021  

Wypłacono zasiłki okresowe 92 osobom (617 świadczeń) na kwotę 237 364,30 zł,  

w tym przyznanych z powodu: 

 długotrwałego bezrobocia – 52 osobom (346 świadczeń) na kwotę  

139 654,30 zł; 

 długotrwałej choroby – 20 osobom (116 świadczeń) na kwotę 42 371,00 zł; 

 niepełnosprawności – 21 osób (83 świadczenia) na kwotę 24 544,00 zł; 

 inne – 15 osób (72 świadczenia) na kwotę 30 795,00 zł. 

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy przyznano  

19 osobom (38 świadczeń) na kwotę 11 176,39 zł. Przeznaczone one były na zakup 

leków i pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów zakupu energii, zakup opału 

oraz żywności. Wystąpiło również 1 zdarzenie losowe – wypłacono zasiłek  

w wysokości 11 250,00 zł. 

5. Dodatki mieszkaniowe - w ramach tego zadania wypłacono 73 dodatki 

mieszkaniowe na kwotę 21 211,19 zł. 
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6. Wypłacono zasiłki stałe 15 osobom samotnie gospodarującym (158 świadczeń)  

na kwotę 94 175,64 zł. 

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły w roku 2021 

274 305,26 zł; osoby zatrudnione ze środków zleconych świadczyły usługi dla 8 osób 

(liczba świadczeń 3 569) na co wydatkowano 102 711,08 zł; osoby zatrudnione  

ze środków własnych gminy świadczyły usługi dla 21 osób (liczba świadczeń 5 997)  

na co wydatkowano 171 594,18 zł.  

8. Rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 realizowanym 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu na podstawie Umowy dotacji 

Nr 25/2021„Posiłek w szkole i w domu” zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim 

a Burmistrzem Goniądza objęto ogółem 314 osób (z czego 84 dzieciom uczącym się 

przyznano 6 340 posiłków na kwotę 19 110,27 zł oraz wypłacono 590 świadczeń  

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku na kwotę 158 920,00 zł). 

9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku 2021 wyniosła 

59 682,00 zł. Rok 2021 był kolejnym rokiem realizacji przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w/w zadania. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi 

znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, tj. występowanie w rodzinie 

bezrobocia jej członków, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, 

wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, niepełności rodziny. W roku szkolnym 

2020/2021 w okresie od stycznia do sierpnia 2021 wypłacono stypendia szkolne na 

kwotę 29 596,00 zł i zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł, natomiast w roku szkolnym 

2021/2022 od września do grudnia 2021 wypłacono stypendia szkolne na kwotę  

27 606,00 zł i zasiłki szkolne na kwotę 1 860,00 zł. Łącznie z tej formy pomocy 

skorzystało 61 uczniów. Łącznie w 2021 roku wypłacono stypendia i zasiłki  

na kwotę 59 682,00 zł. Ze środków dotacji wypłacono 80% od kwoty wydatkowanej 

czyli 47 745,60 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 11 936,40 zł stanowi 

udział własny ze środków budżetu gminy.  

10. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -  

2 031 383,63 zł.  

W ramach realizacji zadania zrealizowano zadania należące do: 

 świadczenia społeczne  

 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (7 368 świadczeń);  

 zasiłki pielęgnacyjne (1 129 świadczeń);  

 świadczenia pielęgnacyjne (328 świadczeń);  

 specjalne zasiłki opiekuńcze (26 świadczeń); 

 zasiłki dla opiekuna (17 świadczeń); 

 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (28 świadczeń); 

 świadczenia rodzicielskie (46 świadczeń); 

 fundusz alimentacyjny (346 świadczeń); 

 pomoc dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  

za okres od XII 2013 roku do VI 2014 roku na podstawie Uchwały Rady Ministrów  
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z dnia 26 marca 2013 r. oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.  

w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych  

do świadczenia pielęgnacyjnego za wyżej wymieniony okres świadczenia 

pielęgnacyjnego (1 świadczenie); 

 składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej (liczba świadczeń 238); 

 W okresie I-XII 2021 roku z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych poprzez 

ściągalność komorniczą oraz wpłat własnych dłużników alimentacyjnych 

odzyskano jako dochód dla gmin z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego 

4 615,40 zł. 

Do budżetu państwa odprowadzono z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego 

6 923,09 zł (oraz odsetki 24 334,73 zł).  

11. Karta Dużej Rodziny – 257,85 zł. 

Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia 

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które weszły w życie 14 czerwca 

2014 r. wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Obecnie zadanie to reguluje ustawa  

o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. Jest to program o zasięgu 

ogólnopolskim, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od ich 

dochodu. Karta Dużej Rodziny to dokument przyznawany bezpłatnie i oferujący 

system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 

całego kraju. W 2021 roku złożono łącznie 23 wnioski.  

12. Rodziny zastępcze - Ze środków własnych gminy pokryto częściowe koszty 

utrzymania 2 dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka, 2 dzieci 

przebywających w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci przebywających w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej na kwotę 8 038,27 zł. 

13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych  

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -  z tej formy 

pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki  

dla opiekuna. Zrealizowano 139 świadczeń na kwotę 22 075,92 zł. 

14. Kluby Seniora w Gminie Goniądz zostały utworzone w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+ˮ na lata 2015-2020. Od roku 2021 działalnością klubów 

zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu. Na terenie Gminy Goniądz 

funkcjonują trzy Kluby Seniora: w Osowcu (20 miejsc), Klewiance (15 miejsc)  

i Białosukni (15 miejsc). Zajęcia odbywają się w nich dwa razy w tygodniu według 

przygotowanych miesięcznych harmonogramów pracy. W 2021 roku  

na działalność klubów seniora wydatkowano kwotę 24 591,62 zł. 
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W 2021 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy 

pracę świadczyło 3 pracowników. Na ten cel w 2021 r. wydatkowano kwotę 6 525,00 zł. 

Środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy, jednakże 60% kosztów refunduje 

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. 

W 2021 r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zatrudniona osoba 

świadczyła usługi w ww. zakresie dla 11 rodzin (w tym jedna rodzina z ustawy  

„Za życiem”).  

 OPS udzielił też pomocy w formie pomocy żywnościowej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, która trafiła do 417 osób z terenu  

Gminy Goniądz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (przygotowano 2 355 

paczek żywnościowych). Rozdysponowano 24,61456 ton żywności. 

Ośrodek prowadzi postępowanie w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie 

podwyższonego poziomu dofinansowania do Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu 

„Czyste Powietrze”. W 2021 r. żądania wydania zaświadczenia złożyło 19 osób. 

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 
 

Zasób mieszkaniowy Gminy Goniądz tworzą lokale stanowiące własność gminną. 

Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Goniądz stanowi 15 mieszkań o łącznej 

powierzchni użytkowej 597,65 m2, usytuowanych w 4 budynkach będących w całości 

własnością Gminy Goniądz i w 5 budynkach wspólnotowych. 

Wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Goniądz obrazuje poniższa tabela 

Adres budynku Ilość lokali 

komunalnych 

Powierzchnia 

Goniądz, ul. Kościuszki 3 1 34,75 m² 

Goniądz, ul. Wojska Polskiego 6 4 75,85 m² 

Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 31/1 1 24,17 m² 

Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 34 1 54,00 m² 

Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 36 1 33,5 m² 

Goniądz, ul. Wojska Polskiego 52 1 44,9 m² 

Downary 52 – część mieszkalna budynku  

Szkoły Podstawowej 

2 142,27 m² 

Klewianka 115 1 101,21 m² 

Downary 53 3 87,00 m² 
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1. Zaległości w opłatach zamieszkania będące w zasobie gminy na dzień: 

 1 stycznia 2021 rok – 2 880,74 zł 

 31 grudzień 2021 rok – 4 148,91 zł 

2. Sieć wodociągowa: 

 Długość czynnej sieci wodociągowej: 76,60 km, 

 Ilość odbiorców: 1330, 

 Ilość nowych przyłączy w 2021 roku: 8, 

 Ilość awarii na sieci wodociągowej: 3. 

3. Sieć kanalizacyjna: 

 długość czynnej sieci kanalizacyjnej: 15,8 km, 

 ilość odbiorców: 455, 

 ilość nowych przyłączy w 2021 roku: 8. 

4. Realizacja projektu nasadzeń rabat miejskich: 

 przy ulicy Kościuszki (vis a vis GOK) 

5. Ilość ścieków komunalnych i bytowych odebranych ze zbiorników bezodpływowych 

i oczyszczonych: 

 bytowe: 3491,5 m3, 

 komunalne: 282 m2. 

11. TRANSPORT I INFRASTUKTURA DROGOWA 
 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała według stanu na 31 grudnia 

2021 r. drogi o łącznej długości 187,53 km. Istniejąca sieć publicznych dróg gminnych 

składa się z dróg (ulic) na terenie samego miasta Goniądz: 9,33 km i 178,2 km dróg  

na terenie wiejskim gminy (co stanowi 95% ogólnej długości dróg gminnych). Wśród dróg 

gminnych nawierzchnie asfaltowe posiada 16,2 % wszystkich odcinków, natomiast 

nawierzchnie gruntowe - pozostałe 83,8 %.  

 

W 2021 roku najważniejszymi inwestycjami z zakresu drogownictwa były: 

- wspomniane wcześniej w Raporcie… rozpoczęcie zadania inwestycyjnego: Rozbudowa 

ulic gminnych: Mostowa, Piotra Z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz  

- budowa chodników w miejscowościach: Downary, Klewianka, Kramkówka Duża, 

Kramkówka Mała, Krzecze, Osowiec oraz Płochowo; 

- remonty bieżące dróg gminnych, polegające na podsypywaniu i wzmacnianiu istniejącej 

nawierzchni żwirowej; 

- odnowienie oznakowania pionowego (znaki, tablice) na drogach gminnych oraz  

na przejazdach drogowo – kolejowych. 

 

Zadaniem z zakresu drogownictwa realizowanym w latach ubiegłych, jak i w roku 2021 r. 

było też utrzymanie istniejącej infrastruktury przebiegającego przez teren gminy szlaku 

rowerowego Green Velo. Dwukrotnie w ciągu roku dokonywano przeglądu oznakowania 

szlaku oraz stanu Miejsca Obsługi Rowerzystów (tzw. MOR) przy ul. Kościuszki  
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w Goniądzu. W trakcie objazdów dróg lokalnych, w przypadku stwierdzenia usterek  

na trasie Green Velo lub zgłoszeń od mieszkańców (np. ubytki nawierzchni asfaltowej  

na trasie ścieżki), informacje takie niezwłocznie przekazywano do Podlaskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich (ścieżka Green Velo leży w pasie drogi wojewódzkiej nr DW 670).  

 

12. SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

W roku 2021 do Urzędu Miejskiego w Goniądzu wpłynęło 84 wniosków  

o udostępnienie informacji publicznej . Nie odnotowano przypadku odmowy udzielenia 

odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W ramach działania Rady 

Miejskiej w Goniądzu rozpatrzono 1 skargę oraz 2 petycje, które uznane zostały  

za bezzasadne.  

W ramach opracowywania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 r. oraz Rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. w roku 2020 ogłoszono konsultacje w trybie 

otwartego spotkania z mieszkańcami. W konsultacjach nie wziął udziału żaden  

z mieszkańców gminy. Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą w sprawie zasad 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goniądz, formą przeprowadzania 

konsultacji, najczęściej wybieraną jest wyrażenie opinii podczas otwartego spotkania.  

Gmina Goniądz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które wykonują 

zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Program współpracy Gminy Goniądz 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021, został przyjęty uchwałą NR XXVI/152/20 Rady Miejskiej  

w Goniądzu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021. 

Celem programu była poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gminy, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

prezentacja dorobku organizacji pozarządowych, promowanie ich osiągnięć  

i wzmocnienie potencjału organizacji. Gmina Goniądz, współpracując z organizacjami 

pozarządowymi, kierowała się zasadą pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

W roku 2021 Gmina Goniądz współpracowała z następującymi 

Organizacjami pozarządowymi:  

1. Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”, ul. Stary Rynek 23,  

19-110 Goniądz. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Goniądzu, ul. Stary Rynek 7, 19-110 Goniądz. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Downarach, Downary 30A, 19-110 Goniądz.  

4. Ochotnicza Straż Pożarna Klewiance, Klewianka 30C , 19-110 Goniądz.  
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5. Ochotnicza Straż Pożarna w Białosukni, Białosuknia 25B, 19-110 Goniądz.  

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu, Osowiec 59A, 19-110 Goniądz.  

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Piasecznej, Wólka Piaseczna 8A,  

19-110 Goniądz. 

W ramach realizacji programu w roku 2021 r. podjęto następujące formy współpracy z 

organizacjami pozarządowymi: 

 umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów 

sportowych, kulturalnych i oświatowych (sale sportowe, boiska, świetlica, sale 

szkolne), 

 udostępnianie lokali niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, przez 

organizacje pozarządowe, 

 promocja i reklama projektów organizacji w mediach. 

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 23 lutego 2021 r., a rozstrzygniętego 

22 marca 2021 r., wpłynęła 1 oferta, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. 

W wyniku postępowania konkursowego zawarto umowę nr 16/2021  

z dnia 22.03.2021 r. z Uczniowskim Klubem Sportowym „Biebrza Goniądz”,  

ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz (dotacja w kwocie 50 000,00 zł). 

Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”, w roku 2021 zrealizował zadanie 

publiczne pn.: „Szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej w 2021 r. w zakresie piłki 

nożnej i futsalu”. Na realizację tego zadania UKS „Biebrza Goniądz”, wykorzystał kwotę  

50 000,00 zł.  

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 21 kwietnia 2021 r.,  

a rozstrzygniętego 17 maja 2021 r., wpłynęła 1 oferta, w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 1 oferta. 

W wyniku postępowania konkursowego zawarto umowę nr 32/2021  

z dnia 17.05.2021 r. z Uczniowskim Klubem Sportowym „Biebrza Goniądz”, ul. Stary 

Rynek 23, 19-110 Goniądz (dotacja w kwocie 10 000,00 zł).  

Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”, w roku zrealizował, kolejne zadanie 

publiczne pn.: „Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 

młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Goniądz”. Na realizację tego zadania UKS „Biebrza 

Goniądz”, wykorzystał kwotę 10 000,00 zł. 

Łącznie UKS „Biebrza Goniądz”, w ramach dwóch otwartych konkursów ofert  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w roku 2021, 

otrzymała dotacje w wysokości 60 000,00 zł. 

W ramach trybu uproszczonego zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057, t.j.)., Burmistrz Goniądza nie 

przyjął żadnej oferty. 
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Formy współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi poza 

programem współpracy podjęte w 2021 r.  

 

W 2021 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Goniądz, 

udostępniała świetlice wiejskie, salę gimnastyczną oraz boisko sportowe w celu realizacji 

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Na oficjalnej stronie 

Gminy Goniądz, były zamieszczane informacje o organizacjach pozarządowych dotyczące,  

m.in.: realizowanych zadań publicznych jak i efektów realizacji tych zadań. W styczniu  

oraz w kwietniu 2021 roku, ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w ramach którego 

zawarto łącznie 2 umowy. Nie podpisano natomiast, żadnej umowy na realizację zadań 

publicznych w trybie pozakonkursowym. W ramach współpracy z organizacjami – 

stowarzyszenia – korzystały z boiska i hali sportowej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Goniądz, a także z pomieszczeń należących do Gminy Goniądz, w trakcie 

realizacji zadań statutowych. 

Gmina Goniądz współpracowała również z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi  

z terenu Gminy Goniądz: OSP Goniądz, OSP Downary, OSP Białosuknia, OSP Klewianka, 

OSP Osowiec, OSP Wólka Piaseczna. W budżecie Gminy Goniądz corocznie przeznacza się 

środki finansowe na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Środki przeznacza 

się m.in.: na szkolenia, akcje ratownicze, zakup sprzętu strażackiego, zakup części 

zamiennych, płynów olei do samochodów pożarniczych, prace remontowe, 

ubezpieczenia, a także na wynagrodzenia dla kierowców w OSP z terenu Gminy Goniądz 

oraz inne wydatki. Ochotnicze Straże Pożarne, aktywnie włączają się w różnego rodzaju 

wydarzenia kulturalne na terenie gminy Goniądz. 

W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu rozpatrzono 250 wniosków  

o wydanie dowodu osobistego. Sporządzono 69 aktów stanu cywilnego oraz wydano 434 

odpisy aktów stanu cywilnego. 

13. EDUKACJA 
 

Szkoły Podstawowe i Przedszkola  

 

W Gminie Goniądz w roku 2021 r. funkcjonowały 2 szkoły podstawowe:  

 Szkoła Podstawowa w Goniądzu prowadzona przez Gminę Goniądz, 

 Szkoła Podstawowa w Downarach prowadzona przez inny organ tj. Fundację 

Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej z Białegostoku. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

Samorządowe) w Goniądzu zatrudnionych jest 44 nauczycieli oraz 14 pracowników 

obsługi. 
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu stan uczniów na 30.09.2021 roku 

wynosił – 385 uczniów, w szczególności w Szkole Podstawowej – 273 uczniów, Oddział 

przedszkolny – 29 uczniów oraz Przedszkole Samorządowe – 83 uczniów. Zajęcia 

prowadzone są w systemie jednozmianowym.  

Bazę lokalową Przedszkola stanowią 4 sale dziennego pobytu dzieci, sala do zajęć 

ruchowych, świetlica, pokój kierownika, korytarz , toalety i plac zabaw dla dzieci 

wyposażony w nowo zainstalowany sprzęt rekreacyjny. Obiekt szkoły to 21 

klasopracowni, pomieszczenia biblioteki, świetlicy, administracyjno – gospodarcze, 

szatnie, gabinety: dyrekcji, pedagoga, logopedy, rewalidacji, blok sportowy z dwiema 

salami gimnastycznymi, salą korekcyjną oraz siłownią, aula szkolna, pomieszczenia 

stołówki szkolnej, pomieszczenia sanitarne. Ponadto boiska szkolne, place zabaw. 

W ZS-P w 2021 r. prowadzone były zajęcia: rewalidacyjne dla uczniów  

z orzeczeniem o niepełnosprawności zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia  

z doradztwa zawodowego, zajęcia z logopedą, zajęcia z pedagogiem szkolnym. 

W Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka szkolna.  

W szkole działa wolontariat. Szkoła w celu podwyższania jakości pracy systematycznie 

współpracuje z wieloma różnymi instytucjami, organizacjami, rodzicami.  

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu systematycznie podejmuje działania  

w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy 

szatniach, dyżury nauczycieli na przerwach w budynku szkolnym i przed szkołą, 

współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, udział w akcjach 

prowadzonych przez Policję, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, pedagogizacje 

uczniów, rodziców, udział nauczycieli w szkoleniach, kursach. 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym oprócz zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa oświatowego 

realizowanych jest szereg zadań, na które pozyskiwane są środków z innych źródeł 

finansowych. Aplikujemy o nie przy realizacji projektów ze wsparciem Europejskiego 

Funduszu Społecznego, projektów ERASMUS+ czy też programu POWER. 

W ramach programu Erasmus + zakończyliśmy realizację innowacyjnego projektu 

p.n. InnoExperiment - Innovative Approach to Teaching through Experiment” – wartość 

projektu 108.240,00 EURO w partnerstwie ze Szkołą na Litwie w Wilnie i Ośrodkiem 

Edukacyjno – Badawczym w Hiszpanii w Ibi k. Alicante.  

W Szkole Podstawowej rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach działania  

3.1.2 Kształcenie i edukacja Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych pn. „Nowoczesna szkoła – przyszłością uczniów ZS-P w Goniądzu” na kwotę 

381.883,75 zł. (przy całkowitej wartości projektu – 428.693,75 zł.). W ramach projektu za 

ponad 100.000,00 zł. zakupiliśmy pomoce naukowe m.in. cztery monitory interaktywne, 

wyposażenie sali komputerowej (m.in. 20 komputerów), tablety. 
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W Przedszkolu kontynuowany jest projekt w ramach działania dotyczącego 

wzmocnienia roli przedszkola 3.1.1. p.n. „TIK – Talent, Innowacja, Kreatywność – TAK”  

o dofinansowanie w kwocie 252 513,75 zł. 

Wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w 2021 roku wyniosły 5 806 349,28 zł oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów do 

ZSP w Goniądzu wyniosły – 300 728,27 zł. Łączne wydatki (nie uwzględniając realizacji 

projektów z dofinansowaniem unijnym) wyniosły 6 107 077,55 zł, co w przeliczeniu 

kosztów na ucznia wynosi 15 862,54 zł. 

W Szkole Podstawowej w Downarach prowadzonej przez Fundację Polska 

Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku w 2021 roku w okresie  

od stycznia 2021 roku do 31.08.2021 uczyło się 52 uczniów, natomiast w okresie  

od września 2021 do grudnia 2021 r. 29 uczniów. Informacja o rzeczywistej liczbie 

uczniów uczęszczających do szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego 

przekazywana jest na każdy 10 dzień miesiąca kalendarzowego. Gmina Goniądz  

za wskazany okres przekazała dotacją podmiotową w wysokości 613 858,56 zł.  

Subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa Gminie Goniądz w 2021 roku 

wyniosła 4 070 494 zł.  

W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Downarach uczyło się  

20 uczniów i w związku z powyższym Gmina Goniądz przekazała Fundacji Polska 

Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej z Białegostoku dotację podmiotową  

w wysokości 217 147,20 zł.  

14. BIBLIOTEKA 
 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 15 637 woluminów, zaś na koniec 

roku 16 089 woluminów (452 przybytków i 54 ubytków). W przeliczeniu na 1 mieszkańca 

łączna liczba woluminów wynosiła 3,22 na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz 3,31 na dzień  

31 grudnia 2021 r. Biblioteka nie zapewniała możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD. 

Na początku roku zarejestrowanych było 403 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec 

roku liczba ta wynosiła 433. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 1132 czytelniczek  

i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 2340 woluminów. W poprzednim roku 

wzbogacono zbiory biblioteki o pozycje z dziedziny literatury pięknej, sensacyjnej, 

kryminały oraz książki dla dzieci i młodzieży. 

W bibliotece użytkowano 7 komputerów (6 dla czytelników, 1 dla pracownika),  

wszystkie z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Biblioteka zapewniała katalog  

on-line dostępny na stronie internetowej www.goniadz.naszgok.pl. W 2021 roku 

biblioteka nie zapewniała zdalnego składania zamówień.  

W 2021 roku biblioteka nie organizowała wydarzeń mających na celu promocję 

czytelnictwa. 

W 2021 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  

80 000,00 zł.  

http://www.goniadz.naszgok.pl/
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15. KULTURA 
 

W gminie w 2021 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury (GOK), którego 

budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działalność 

Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku była ograniczona ze względu na obostrzenia 

epidemiczno-sanitarne związane z pandemią COVID – 19, mimo to udało się 

zorganizowano następujące wydarzenia: 

a) Seanse filmowe: 

 12.03.2021 r. – kino Lumiere, 

 12.06.2021 r. – kino Lumiere. 

b) Wystawy 

 11.07.2021 r. – Biebrzańskie barwy lata, wystawa prac po XXIII 

Ogólnopolskich Warsztatach Malarskich, 

 Lipiec 2021 r. – Biebrzańskie impresje – malarstwo Doroty Czerepko, 

 Lipiec 2021 r. – Deuter Kelner – rysunki Grzegorza Wróblewskiego, 

 Listopad – grudzień 2021 r. Biebrzańskie pejzaż – wystawa poplenerowa 

Podlaskiego Instytutu Kultury.  

c) Przeglądy artystyczne: 

 26.09.2021 r. – XVI Seniorada, artystyczne spotkania seniorów powiatu 

monieckiego. 

d) Koncerty 

 26.05.2021 r. – wirtualny występ zespołu „Mikroklimat” z okazji Dnia Mamy, 

 
„Mikroklimat” 

 

 11.11.2021 r. – koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  
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e) Prelekcje 

- 

f) Spotkania/wykłady 

 03.09.2021r. – Narodowe Czytanie wraz ze Szkołą Podstawowa w Goniądzu. 

 
 

g) Imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne 

 30.05.2021 r. – wycieczka rowerowa szlakiem kulturowym,  

 26.06.2021 r. – koncert z okazji Nocy Świętojańskiej, 

 26.06.2021 r. – turniej piłki plażowej, 

 16.08.2021 r. – Dożynkowy Piknik Rodzinny na Święto Matki Boskiej Zielnej,  

 05.12.2021 r. – Jarmark Mikołajowy. 

 

h) Konkursy 
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 01-19.02 – XI Regionalny Konkurs Piosenki walentynkowej pn. „Miłość 

niejedno ma imię” online, 

 26.06.2021 r. – turniej piłki plażowej. 

i) Pokazy teatralne 

 28.03.2021 r. - Misterium Męki Pańskiej – spektakl online, 

 14.12.2021 r. – spektakl „Królowa śniegu” w wykonani Grupy Teatralnej 

Pełnoletni dla szkół, 

 15.12.2021 r. – spektakl „Królowa śniegu” w wykonani Grupy Teatralnej 

Pełnoletni dla szkół, 

 19.12.2021 r. – spektakl „Królowa śniegu” w wykonani Grupy Teatralnej 

Pełnoletni dla mieszkańców gminy. 

j) Warsztaty 

 22.01.2021 r. – kultura na wynos - pakiety do szycia „Gąski”, 

 08.04.2021 r. – kultura na wynos – pakiet do szycia „Marchewki”, 

 26.04 – 01.05.2021 r. – Tydzień dla Polski heppening,  

 09 – 11.06.2021 r. – warsztaty makramy,  

 9.06.2021 r. – warsztaty śpiewu tradycyjnego, 

 16.06.2021 r. – warsztaty śpiewu tradycyjnego, 

 23.06.2021 r. – warsztaty śpiewu tradycyjnego,  

 07.07.2021 r. – Dzień dla Klimatu, warsztaty szycia woreczków z firanek, 

 02-04.08.2021 r. – Coolturowe wakacje „Mam, to dbam” warsztaty dla 

dzieci,  

 7.11.2021 r. – warsztaty taneczne ZPiT Biebrza, 

 28.11.2021 r. – warsztaty taneczne ZPiT Biebrza, 

 04.12.2021 r. – warsztaty robotyczne LEGO, 

 

 

warsztaty makramy 
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We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 3510 mieszkanek i mieszkańców. 

Wydarzenia te wiązały się z podniesieniem kosztów w wysokości 46 003,14 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) Koło plastyczne 

g) Świetlica terapeutyczna „Azyl” 

zrzeszające łącznie 116 mieszkanek i mieszkańców. W ramach ich działalności 

zorganizowane były cotygodniowe zajęcia, koncerty, przedstawienia, które można 

zaklasyfikować jako plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne. 

 

Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” 

 

W 2021 roku działalność Gminnego Ośrodka Kultury była ograniczona ze względu na 

obostrzenia epidemiczno-sanitarne związane z pandemią COVID – 19.  
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16. ŚWIETLICE WIEJSKIE 
 

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje 8 Świetlic Wiejskich utworzonych Uchwałą 

Rady Miejskiej w Goniądzu i są to świetlice w miejscowościach: 

 

1. Białosuknia, 

2. Downary, 

3. Klewianka, 

4. Kramkówka Duża, 

5. Kramkówka Mała, 

6. Osowiec, 

7. Płochowo, 

8. Wólka Piaseczna 

 

Świetlice te, działają na podstawie Statutów oraz wprowadzonych Zarządzeniem 

Burmistrza Goniądza regulaminów.  

W roku 2021 świetlice na terenie Gminy wynajmowane i udostępniane były  

24 razy, z czego 19 wynajmów było płatnych i były to uroczystości rodzinne osób 

prywatnych. Świetlice te były także w poprzednim roku - 5 razy udostępniane bezpłatnie 

m.in. na spotkania integracyjne mieszkańców wsi czy pikniki rodzinne połączone ze 

szczepieniami przeciwko COVID-19 . 

Łączny przychód do budżetu Gminy Goniądz z wynajmów to kwota 2 723,40 zł 

brutto. 

17. PRZEDSIĘBIORCY 
 

W roku 2021 o wpis do CEIDG w związku z rozpoczęciem działalności wystąpiło  

11 nowych przedsiębiorców, których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności 

gospodarczej było wykonywanie prac budowlanych i wykończeniowych oraz usługi 

turystyczne. 

W 2021 r. przetworzono również wnioski o wykreślenie wpisu z CEIDG  

i w związku z tym działalność gospodarczą zakończyło 9 przedsiębiorców. 
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18. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

System gospodarowania odpadami 

 

Od dnia 01.07.2013 r. Gmina Goniądz zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach zorganizowała odbiór odpadów komunalnych i ich 

zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W kolejnych latach 

do systemu włączono także odbiór odpadów komunalnych z terenów domków 

letniskowych i terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz rodzinnego ogrodu 

działkowego.  

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjnych i rodzinnych 

ogródków działkowych z terenu miasta i gminy Goniądz oraz transport odpadów do 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych odbywał się na podstawie zawartej 

umowy z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu. Usługa odbioru i transportu 

odpadów komunalnych od mieszkańców świadczony był przez KOMA EŁK Sp. z o.o.,  

ul. Sikorskiego 19 c, 19-300 Ełk. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. odbiór i transport 

odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych będących własnością gminy Goniądz 

odbywał się na podstawie zawartej umowy z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze 

zapytania ofertowego. Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych  

z nieruchomości będących własnością gminy Goniądz świadczony był przez KOMA EŁK 

Sp. z o.o., ul Sikorskiego 19 c, 19-300 Ełk. 

Na terenie Gminy Goniądz zorganizowano punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu przy 

zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Łazach. Do punktu mieszkańcy 

mogli dostarczać zgodnie z regulaminem następujące rodzaje odpadów papier i tektura 

(kartony, pudełka papierowe, itp.), tworzywa sztuczne, metale – drobny złom, szkło 

kolorowe i bezbarwne, odpady zielone i biodegradowalne, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie  

i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia i zużyte opony. 

Przeterminowane leki mieszkańcy mogli dostarczyć do „Apteki dla każdego” w Goniądzu, 

Plac 11 Listopada 14, 19-110 Goniądz. 

W 2021 r. zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy i Miasta Goniądz 

zajmowała się firma BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły 

na podstawie zawartego porozumienia nr 1/G/BSGO-II/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. 

Obowiązkiem gminy jest wyselekcjonowanie odpadów uznanych za niebezpieczne 

kierowanych na składowisko odpadów. Opróżnianiem pojemników z odpadów 

farmaceutycznych zajmuje się firma EMKA S.A. Żyrardów, posiadająca stosowne 

zezwolenia na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych. Odpady powinny być 

zbierane w sposób selektywny przy jednoczesnym zakazie umieszczania w pojemnikach 

i kontenerach na odpady komunalne odpadów niebezpiecznych medycznych.  
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Jest to kolejny element gospodarki odpadami i redukcji ilości odpadów 

niebezpiecznych w odpadach komunalnych trafiających na składowisko. Pojemnik  

na zużyte, przeterminowane lekarstwa został umieszczony w Aptece dla Każdego  

w Goniądzu. 

W 2021 r. Gmina Goniądz samodzielnie nie realizowała żadnych zadań 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wszelkiego 

rodzaju inwestycje wymagane prawem realizowane są przez Związek Komunalny 

Biebrza, którego członkiem jest Gmina Goniądz lub BIOM Sp. z o.o. powołane do 

wykonywania zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.  

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 4750, z czego 

na terenie miasta Goniądza 1711 osób a na terenie gminy Goniądz 3039 osób.  

Na podstawie złożonych deklaracji ustalono, że na terenie miasta Goniądza zamieszkują 

1116 osoby, co stanowi 418 gospodarstw domowych, natomiast na terenie gminy 

Goniądz zamieszkują 2271 osoby, co stanowi 667 gospodarstw domowych. 

Ponadto, w 2021 r. nie składano deklaracji/informacji informujących  

o niezamieszkałych posesjach. W 2021 r. zaewidencjonowano 36 deklaracji na odbiór 

odpadów komunalnych z terenu domków letniskowych oraz obszarów rekreacyjno – 

wypoczynkowych obejmujących 75 domków letniskowych i terenów rekreacyjno – 

wypoczynkowych oraz 1 deklaracja dla nieruchomości stanowiącej rodzinne ogrody 

działkowe. 

W 2021 r. wystosowano 224 upomnień oraz 89 tytułów wykonawczych w stosunku do 

właścicieli nieruchomości zalegającymi z opłatami za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta 

i Gminy Goniądz: 1 145 957,47 zł 

 Zaległości na dzień 31.12.2021 r. - 28 242,06 zł 

 Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. - 15 297,21 zł  

Koszty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 274 136,16 zł 

w tym: 

 odbiór odpadów komunalnych: 481 175,31 zł 

 zagospodarowanie odpadów komunalnych: 669 763,49 zł  

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 38 632,62 zł 

 koszty administracyjne, w tym wynagrodzenie pracownika, szkolenia, programy 

komputerowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, książeczki i inne – 

84 564,74 zł. 

 

Na podstawie kart przekazania odpadów, a także ilości odpadów wykazywanych 

w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości ustalono, że w 2021 r. na terenie miasta i gminy Goniądz wytworzonych 

zostało łącznie 707,890 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Mechaniczno – 

biologicznemu przetwarzaniu odpadów poddano 100 % odpadów trafiających do BIOM 

Sp. z o.o. w Koszarówce.  
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W procesie odzysku R12 wytworzono frakcję podsitową, którą przetworzono  

we własnym zakresie BIOM Sp. z o.o. w Koszarówce metodą unieszkodliwiania D8. 

 

1.  W 2021 r. z terenu Gminy Goniądz zebrano i odebrano następujące frakcje odpadów: 

 zmieszane odpady komunalne: 707.890 Mg,  

 papieru i tektury: 14,780 Mg, 

 tworzyw sztucznych: 78,590 Mg, 

 szkła: 46,080 Mg, 

 odpady wielkogabarytowe: 42,040 Mg, 

 zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych: 9,880 Mg, 

 opakowania z tworzyw sztucznych: 0,260 Mg, 

 ulegających biodegradacji: 153,310 Mg, 

 

2.  W instalacjach wyselekcjonowano ze zmieszanych odpadów komunalnych 

następujące frakcje: 

 opakowania z papieru i tektury: 35,850 Mg 

 opakowania z tworzyw sztucznych: 0,260 Mg 

 opakowania ze szkła: 21,400Mg, 

 

 W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami zamieszkujących  

w domach jednorodzinnych, bądź niestanowiących osiedli mieszkaniowych nieodpłatnie 

zostały dostarczone worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

z przeznaczeniem na papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale. Wydano 2670 worków 

do segregacji tworzyw sztucznych, 1315 worków do segregacji papieru i tektury oraz 

1950 worków do segregacji szkła. 

Na terenie zabudowy wielorodzinnej zostały dostarczone nieodpłatnie pojemniki  

do segregacji odpadów komunalnych.  

Właściciele nieruchomości samodzielnie zaopatrywali się w odpowiednie pojemniki lub 

worki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

Oczyszczanie ścieków komunalnych i bytowych pochodzących od mieszkańców 

miasta i gminy Goniądz odbywało się głównie w oczyszczalni ścieków w Goniądzu 

prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu. W 2021 r. odebrano  

ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczono 3491,5 m3 bytowych oraz 282 m3 ścieków 

komunalnych. Opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Goniądz 

zajmował się Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, a sporadycznie TOI TOI Polska  

Sp. z o.o. w Warszawie. 

 

Program Gminy Goniądz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 

Dnia 10 października 2008 r. została podjęta Uchwała Nr XXVI/160/08  

Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie przyjęcia „Programu Gminy Goniądz usuwania 

azbestui wyrobów zawierających azbest”. Wykonując dyspozycję ustawy o odpadach 
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Burmistrz Goniądza prowadzi bazę azbestową zawierającą dane dotyczące 

zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych. W ramach realizacji programu w 2021r. 

na terenie Gminy Goniądz prowadzone były działania w ramach złożonego wniosku 

o dofinansowanie usuwania, transportu i zagospodarowania odpadów zawierających 

azbest. Firmą realizującą powyższe zadanie wyłonioną w postepowaniu przetargowym 

została firma REVOL Sp. z o. o. sp. k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź. Z terenu 

Gminy Goniądz w związku z realizacją zadania zdemontowano, przygotowano  

do transportu i unieszkodliwienia 8,46 Mg, oraz przygotowano do transportu  

i unieszkodliwienia 35,735 Mg. 

W związku z przedmiotowym zadaniem wydatkowano 24 920,78 zł. Zadanie została 

rozliczone z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Goniądz  

z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 14 105,50 zł, oraz wpłaty mieszkańców  

10 816,28 zł. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz 2021-2025 z perspektywą  

do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 W 2021 r. został sporządzony Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na 

lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Powyższy dokument na etapie przygotowywania był wyłożony do wglądu mieszkańcom,  

a obwieszczeniem Burmistrza Goniądza poddany został konsultacjom społecznym  

w okresie od 23 lipca do 16 sierpnia 2021 r. Powyższy dokument został przyjęty Uchwałą  

nr XXXVII/219/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021-2025  

z perspektywą do 2027 r.” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021 – 2025 z perspektywą do 2027 r.”. 

Podstawę prawną opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na 

lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.” stanowi art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).  

Zgodnie z zapisami tej ustawy organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska sporządza właściwy dla danej gminy program ochrony środowiska (gminny 

program ochrony środowiska). Gmina Goniądz zakłada, że wdrożenie przedmiotowego 

programu przyczyni się do poprawy środowiska przyrodniczego, w tym również wzrostu 

atrakcyjności gminy, zarówno dla obecnych i potencjalnych mieszkańców, jak i przyszłych 

możliwych inwestorów. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz uwzględniono następujące 

części: charakterystykę gminy, uwzględniającą dane: demograficzne, gospodarcze oraz  

o stanie infrastruktury, jak również i środowiska; uwarunkowania zewnętrzne  

i wewnętrzne realizacji Programu Ochrony Środowiska na szczeblu gminnym;  

cele i priorytety ekologiczne dla Gminy Goniądz; analizę jakości środowiska na terenie 

gminy wraz z planowanymi działaniami ekologicznymi; harmonogram realizacji działań 

ekologicznych na terenie Gminy Goniądz; propozycję systemu wdrażania oraz 

monitorowania Programu. 
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Nadrzędnym przyjętym celem strategicznym Programu jest: poprawa stanu 

środowiska naturalnego i wybór drogi gospodarki regeneracyjnej dla długotrwałego 

polepszenia jakości życia mieszkańców gminy. Wymienione w Programie priorytety 

ekologiczne dla gminy Goniądz to: optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej; Ochrona 

powietrza atmosferycznego; Ochrona wód (powierzchniowych i podziemnych); Ochrona 

powierzchni ziemi i zasobów geologicznych; Ochrona przed hałasem i promieniowaniem 

elektromagnetycznym; Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu; 

Przeciwdziałanie awariom; Nieodwracalne i stopniowe ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych oraz wzmocnienie ich pochłaniania przez naturalne i inne pochłaniacze; 

Właściwa gospodarka odpadami; Edukacja ekologiczna. W programie tym, mieszkańcy 

znajdą również wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, które realizować maja 

postawione w Programie cele (tabela pod nazwą: Cele, kierunki interwencji oraz zadania).  

Program Ochrony Środowiska jest także związany z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Goniądz na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu 

Nr XXVI/208/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Cele wymienione w obu dokumentach  

są zbieżne i uzupełniają się.  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2021 r. 

 

Koszty realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2021 r.” poniesione 

przez Gminę Goniądz przedstawione zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

Rok 

Środki finansowe zabezpieczone ze 

Związku Komunalnego Biebrza 

dotyczące realizacji zadania 

sterylizacji i kastracji psów 

posiadających właściciela na terenie 

Gminy Goniądz 

Uśredniony koszt realizacji 

Gminy Goniądz programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

2021 1 500,00 zł 112 000,00 zł 

   

Realizacja zadania dotycząca kastracji i sterylizacji psów na terenie Gminy Goniądz 

w 2021 roku finansowana jest w całości ze Związku Komunalnego Biebrza. 

Na realizację zadania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Goniądz w 2021 r.”, zabezpieczono 

kwotę 112 000,00 zł. Koszty dotyczące w/w programu w rozbiciu na poszczególne firmy 

obsługujące Gminę Goniądz, przedstawiają się to następująco: 

 Schronisko GREEN HOUSE, Mateusz Oblacewicz - 102 000,00 zł 

 Firma Energoutil zajmująca się wywozem i utylizacją - 4 536,00 zł 

 EMWT Gabinet Wet. Monika Chojnowska - całodobowa pomoc lek. wet. – 5 148,00 zł 
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19. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

W 2021 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 100% powierzchni miasta i gminy. 

W obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zarówno Miasta Goniądz jak 

i Gminy Goniądz w roku 2021 r. nie wprowadzano zmian. 

20. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 

W roku 2021 tak jak w latach poprzednich wiele spraw administracyjnych 

dotyczyło zadań z zakresu drogownictwa. Działania prowadzone w tym zakresie to także 

uzgodnienia dotyczące lokalizacji infrastruktury niezwiązanej z drogami w pasach 

drogowych dróg gminnych i późniejsze wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego 

tychże dróg w celu wykonywania robót oraz umieszczania urządzeń. W ww. zakresie 

wydano w 2021 roku łącznie 20 decyzji, z czego 9 decyzji to decyzje dotyczące uzgodnień 

lokalizacji, natomiast 11 decyzji dotyczyło zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 

przeprowadzenie robót i umieszczenie urządzeń czy elementów infrastruktury 

niezwiązanych z obsługą dróg. Najczęściej roboty te dotyczyły umieszczenia w pasie 

drogowym urządzeń sieci elektroenergetycznych (przyłączy). Krótki czas rozpatrywania 

spraw i wydawania decyzji w tym zakresie , przekłada się bezpośrednio na standard 

obsługi inwestorów branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w naszej gminie,  

z czego wymierne korzyści czerpią mieszkańcy gminy.  

Z zakresu Ochrony Środowiska w 2021 r. rozpatrzono 77 wniosków w sprawie 

usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, zgodnie z ustawa o ochronie 

przyrody, występując też w przypadkach przewidzianych ustawą o uzgodnienia na 

wycinkę drzew/krzewów rosnących na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego do 

Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, natomiast drzewa/krzewy rosnące  

w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku. Powyższe 

postępowania administracyjne w zależności od posiadanego prawa własności zmierzały 

do wydania decyzji na usunięcie drzew lub postępowań zmierzających do braku 

sprzeciwu na usunięcie drzew.  

W 2021 r. przeprowadzono 2 postępowania administracyjne o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających w głównej mierze 

na budowie lub rozbudowie budynków inwentarskich. W każdy przypadku występowano 

o uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku. O wydawanych postanowieniach i decyzjach informowano 

społeczeństwo w zależności od ilości stron postępowania poprzez zawiadomienie lub 

obwieszczenie o etapach prowadzonego postępowania. Od powyższych decyzji nie 

wnoszono odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. 
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Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)  

w 2021 roku przeprowadzono 12 postępowań w sprawie podziału nieruchomości 

zakończonych decyzją administracyjną. 

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)  

w 2021 r. przeprowadzono 1 postępowanie rozgraniczeniowe zakończone decyzja 

administracyjną, natomiast 1 postępowanie umorzono w całości z uwagi na 

bezprzedmiotowość postępowania, wydano decyzję o umorzeniu postępowania. 

Na podstawie art. 7 ust. 3, ust. 1 c w związku z art. 6 ust. 2 pkt 10, 17, 19 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) oraz art. 104  

i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w 2021 r. przeprowadzono 1 postępowanie o czasowym 

odebraniu psa rasy mieszanej, zakończone decyzją administracyjną. 


