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Szanowni Państwo,
Gmina Miasto Augustów to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy i o który
powinniśmy dbać. To od nas samych zależy, jak będzie wyglądać nasze Miasto i jak będzie się w nim żyło.
Dokładam wszelkich starań, aby sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom. Równolegle pracujemy
w wielu sferach, aby każdy z mieszkańców miasta i każda z grup społecznych czuła, że działamy tam,
gdzie tego potrzebują. Na jakość naszego życia wpływa wiele czynników. Zaczynając od poziomu edukacji
poprzez zajęcia organizowane dla mieszkańców po sprawne działania interwencyjne czy aktualne
materiały na stronie internetowej. Cały program, który staram się konsekwentnie realizować, ma za
zadanie poprawiać poziom życia mieszkańców naszego królewskiego miasta. W samorządzie program
nie jest tylko chwytem marketingowym z ulotki. W samorządzie jest to swoista umowa z mieszkańcami.
Efektem realizacji tej umowy jest ilość wykonanych inwestycji. Jednak najważniejsze jest
zadowolenie mieszkańców. Jestem dumny z Augustowa i zrobię wiele, aby podobne poczucie mogli mieć
w sobie wszyscy mieszkańcy.

Mirosław Karolczuk
Burmistrz Augustowa
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WSTĘP
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz.U z 2018 r., poz. 130) wprowadziła do ustawy o samorządzie gminnym obowiązek sporządzania przez
burmistrza raportu o stanie gminy.
Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi oceny i brak w nim
komentarzy na temat poszczególnych działań. Fakty przedstawione są w czytelny sposób, tak aby to
czytelnik mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Chcemy aby dokument ten posłużył do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego. Zadania samorządu są bardzo
szerokie: od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację. A suma wszystkich działań składa
się na jakość życia mieszkańców.

POŁOŻENIE
Miasto Augustów położone jest w północnej części województwa podlaskiego, na granicy dwóch
mezoregionów fizycznogeograficznych, tj.: Pojezierza Ełckiego oraz Równiny Augustowskiej. Zarówno na
terenie miasta, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu występują cenne elementy środowiska
przyrodniczego objęte różnymi formami ochrony przyrody. Miasto zajmuje powierzchnię 80,9 km2 i
pełni funkcje stolicy powiatu augustowskiego. Augustów jest ważnym węzłem komunikacyjnym oraz
ośrodkiem przemysłowym i turystycznym województwa podlaskiego. Z punktu widzenia liczby ludności
stanowi czwarty z kolei ośrodek miejski regionu po stolicy województwa – Białymstoku oraz ośrodkach
subregionalnych Suwałk i Łomży. Miasto jest jedynym w województwie podlaskim, poza Supraślem,
miastem o funkcjach uzdrowiskowych.

Rysunek 1. Położenie Gminy Miasto Augustów wraz z układem komunikacyjnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOO oraz Open Street Map.
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MIESZKAŃCY
Dane dotyczące ludności przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 1.Liczba mieszkańców Miasta Augustowa w latach 2017-2019
Zameldowania czasowe

Zameldowania stałe

Ogółem

Stan na
koniec

M

K

razem

M

K

razem

M

K

razem

2017

200

235

435

13557

15401

28958

13757

15636

29393

2018

196

221

417

13500

15317

28817

13696

15538

29234

2019

213

213

426

13400

15199

28599

13613

15412

29025

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2.Liczba urodzeń i zgonów zarejestrowanych w Augustowie w latach 2017-2019
Rok

urodzenia

zgony

2017

265

307

2018

238

279

2019

250

350

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 3.Struktura wieku wg grup ekonomicznych wieku w latach 2017-2019 w Augustowie:
Przedział wieku

na dzień 31.12.2017

na dzień 31.12.2018

na dzień 31.12.2019

M

K

razem

M

K

razem

M

K

razem

0 – 17

2580

2455

5035

2564

2436

5000

2546

2424

4970

18 – 59/64

9293

8880

18173

9194

8692

17886

9232

8740

17972

60/65+

1884

4301

6185

1938

4410

6384

1835

4248

6083

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Migracje.
2017

2018

2019

839

942

919

Pobyt stały
Ilość zameldowań na pobyt stały
w tym cudzoziemców

8

10

10

Ilość zameldowań spoza gminy

157

285

221

Ilość wymeldowań z pobytu stałego

1033

1091

1137

w tym cudzoziemców

7

8

2

207

283

347

Pobyt czasowy
Ilość zameldowań na pobyt czasowy
w tym cudzoziemców

8

59

127

Ilość wymeldowań z pobytu
czasowego

28

46

38

W tym cudzoziemców

3

4

4

Ilość urodzeń

265

238

250

Ilość zgonów

307

279

350

Zdarzenia USC

Źródło: opracowanie własne.
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
Rada Miejska w Augustowie to organ stanowiący i kontrolny Gminy Miasta Augustów. W drodze
uchwał Rady przyjmowane są m.in. statut gminy, budżet jst, wysokość podatków i plany
zagospodarowania przestrzennego.
Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu
Wyborczego) trwa 5 lat.
W Radzie Miejskiej w Augustowie zasiada 21 radnych. Pracami Rady Miejskiej kieruje
Przewodniczący Rady Miejskiej przy pomocy jednego Wiceprzewodniczącego.
Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań,
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje to organy pomocnicze Rady Miejskiej, których
członkami są radni. Możliwość funkcjonowania komisji przewiduje ustawa o samorządzie gminnym.
Najbardziej charakterystycznym zadaniem komisji jest udział w procesie legislacyjnym.
Przy Radzie Miejskiej w Augustowie funkcjonują następujące komisje stałe i doraźne:
 Komisja do spraw Budżetu,
 Komisja Społeczno-Oświatowa,
 Komisja Rewizyjna,
 Komisja Rozwoju,
 Komisja Uzdrowiskowa,
 Komisja Skarg, wniosków i petycji,
 Komisja Statutowa.
W 2019r. odbyło się 14 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w Augustowie, z czego 13 sesji było
sesjami zwyczajnymi, 1 sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym.
Podczas 14 posiedzeń sesji, podjęto łącznie 154 uchwały.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym uchwały podjęte przez Radę Miejską w Augustowie
przekazywane są do Wojewody Podlaskiego. Uchwały finansowe dodatkowo otrzymuje Regionalna Izba
Obrachunkowa w Białymstoku. Natomiast uchwały stanowiące akty prawa miejscowego przekazywane
są niezwłocznie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wszystkie podjęte przez Radę Miejską uchwały są publikowane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Augustowa.
Rada Miejska w Augustowie w 2019 roku podjęła m.in.:




10 uchwał zmieniających budżet miasta,
10 uchwał w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowe Miasta Augustowa,
uchwałę uchwalającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 20202033
 uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Augustów wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania,
 uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa absolutorium za 2018
rok,
 uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok,
oraz uchwały w następujących sprawach tj.
 przystąpienia
do
sporządzenia
Miejscowych
Planów
Zagospodarowania
Przestrzennego/Części Miasta Augustowa zwanego Ślepsk V,
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pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację przebudowy drogi
powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie,
wyboru ławników do sądów powszechnych,
ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej,
zmian dotyczących funkcji pełnionych przez radnych w Radzie Miejskiej oraz zmian
w składach Komisji Rady Miejskiej,
wspierania rozwoju sportu w Augustowie,
zmian w statucie Miasta Augustowa.

Podjęta została uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Rada wytypowała
do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy Mirosława Karolczuka.
Rada Miejska w Augustowie w 2019 roku przyjęła również stanowisko w sprawie idei
upamiętnienia w Augustowie Ofiar Obławy Augustowskiej. 23 września 2019 r. odbyły się uroczystości
związane z odsłonięciem pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej w Augustowie.
W zakresie ustawowych kompetencji, Rada Miejska w Augustowie rozpatrywała skargi (7),
wnioski (2) i petycje (2). W ramach realizacji tych uchwał przekazywane były zawiadomienia o sposobie
załatwienia skarg, wniosków i petycji.
Wykaz wszystkich podjętych przez Radę Miejską w Augustowie w 2019 r. uchwał z opisem ich
realizacji stanowi Załącznik nr 1 do raportu.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTA AUGUSTÓW
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014 – 2020 została przyjęta Uchwałą
nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 23 czerwca 2015 r. Głównym celem Strategii jest wzrost
zamożności mieszkańców. Zakłada on w perspektywie roku 2020 utworzenie atrakcyjnych warunków
życia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyniających się do wzrostu dobrobytu mieszkańców
Augustowa.
W Strategii wskazano możliwość realizacji jednego z trzech scenariuszy:


„Scenariusz rezygnacji z funkcji uzdrowiskowej” zakładający rezygnację z funkcji
uzdrowiskowej i odblokowanie możliwości rozwoju różnych dziedzin produkcji na terenie
miasta.
 „Scenariusz dalszej niewiadomej” zakładający, że wciąż możliwości rozwoju produkcji
ograniczane będą specyficzną sytuacją stref uzdrowiskowych w Augustowie.
 Scenariusz „Rozwoju poprzez synergię funkcji uzdrowiskowych i produkcyjnych”
najbardziej oczekiwany przez wszystkie środowiska biorących udział w procesie
budowania Strategii. Zakłada podjęcie szybkich działań prowadzących do zlikwidowania
ograniczeń, jakie wynikają z ustawy o uzdrowiskach, bez rezygnacji z funkcji
uzdrowiskowej.
Samorząd Augustowa podjął realizację trzeciego, ze wskazanych wyżej scenariuszy. Działania
samorządu opierały się o hasło: Augustów- najlepszym miejscem do życia, rozwoju i inwestycji!
Główny cel, wskazany w Strategii, realizowany jest poprzez następujące cele strategiczne:



Budowa nowoczesnej gospodarki z atrakcyjnymi miejscami pracy,
Wysoka jakość życia.
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Cele strategiczne realizowane są poprzez cele operacyjne. Cele strategiczne zazębiają się,
dlatego realizacja niektórych celów operacyjnych oddziałuje zarówno na cel związany z gospodarką, jak
i cel dotyczący jakości życia. Cele operacyjne realizowane są poprzez konkretne kierunki działań.
W ramach realizacji celu strategicznego 1 tj. Budowa nowoczesnej gospodarki z atrakcyjnymi
miejscami pracy, w 2019 roku podjęto lub kontynuowano podjęte wcześniej działania w zakresie
wszystkich celów operacyjnych. Wśród najważniejszych działań celu operacyjnego 1.1. Dynamiczny
rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku funkcji przemysłowo- usługowych wskazać należy
przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. W 2019 roku odbyły się spotkania się
z augustowskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi możliwością inwestowania w Augustowskiej
Strefie Aktywności Gospodarczej.
W 2019 roku rozstrzygnięto pięć przetargów na sprzedaż nieruchomości znajdujących się
w Strefie. Szczegółowe informacje na temat Strefy Aktywności Gospodarczej zostały opisane w dalszej
części raportu.
W 2019 r. obowiązywał atrakcyjny system zachęt podatkowych skierowanych do mikro, małych
i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Augustowie.
Działania wskazane w celu operacyjnym 1.2. Rozwój postaw przedsiębiorczych realizowane są,
między innymi, poprzez uwzględnianie zasady wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości
i kreatywności w szkołach, w edukacyjnych projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
W 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 zakończono realizację projektu
„2 jest OK – Indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
Szkoły Podstawowej Nr 2.
Realizacja celu operacyjnego 1.3. Budowa nowoczesnego, chętnie odwiedzanego przez
kuracjuszy i turystów uzdrowiska opierała się na m.in. na aktywnej promocji uzdrowiska Augustów
poprzez nawiązanie współpracy z mediami ogólnopolskimi oraz współpracę ze Stowarzyszeniem Gmin
Uzdrowiskowych RP.
Cel operacyjny 1.4. Utworzenie wysokiej renomy ośrodka turystyki aktywnej oraz cel operacyjny
1.5. Utworzenie spójnego marketingu terytorialnego realizowane były poprzez ciągłe wzmacnianie
wizerunku miasta, jako przodującego w skali ośrodka turystyki aktywnej wykorzystującego m. in. wody
śródlądowe, ale również potencjał Puszczy Augustowskiej poprzez spójny system promocji turystycznej,
oraz organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Cel strategiczny 2. Wysoka jakość życia realizowany jest przez 5 celów operacyjnych
Główne działania, związane z celem operacyjnym 2.1. Wysoka jakość edukacji obejmowały
modernizacje bazy oświatowej, zarówno szkół, przedszkoli, jak i miejskiego żłobka, które gwarantują
wysokiej jakości zaplecze dydaktyczne i komfortowe warunki nauki oraz projekty edukacyjne
współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, w ramach których doposażono placówki oświatowe oraz
realizowano zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy edukacyjne, programy stypendialne.
Realizacja w 2019 roku celu operacyjnego 2.2. Rozwój całorocznej infrastruktury kulturalnej
i sportowej obejmowała modernizacje istniejących obiektów sportowych oraz budowę nowej
infrastruktury:
Zakończono realizację zadania „Budowa ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy”
współfinansowanego w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Budowa
obiektu specjalistycznego, spełniającego standardy międzynarodowe obejmuje modernizację przystani
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kajakowej, a w szczególności: 1. Budowa budynku głównego z pomieszczeniami. 2. Plac manewrowy
w sąsiedztwie magazynu. 3. Dojazd do projektowanego Ośrodka Sportów Wodnych – budynku Bazy
Kajakarzy wraz dodatkowym parkingiem. 4. Zakup niezbędnego wyposażenia sportowego.
W ramach zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji z budżetu obywatelskiego wybudowano
w bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru zespół skałek wspinaczkowych.
Cel operacyjny 2.3. Powszechny dostęp do infrastruktury sieciowej obejmuje kierunki działań
w zakresie rozwoju infrastruktury ciepłowniczej, energetycznej, wodociągowo- kanalizacyjnej,
modernizację dróg lokalnych, budowę sieci gazowej.
Priorytetem samorządu Augustowa jest konsekwentna realizacja programu „Rozwoju sieci dróg
miejskich” zainicjowanego przez Radę Miejską w Augustowie w 2016 r. Program zakłada przebudowę,
czyli utwardzenie jezdni poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej bądź kostki brukowej betonowej na
ulicach, których mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej partycypują w kosztach realizacji
przedsięwzięcia, zakładając komitety budowy swoich ulic. W 2019 wybudowano przebudowano lub
zmodernizowano 25 ulic.
W 2019 r. Gmina Miasto Augustów przekazała środki finansowe na przebudowę ulicy
powiatowej Nr 2561B- Wojska Polskiego.
Cel operacyjny 2.4. Zapewnienie wysokiej jakości ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej
potrzebującym mieszkańcom.
Działania samorządu skierowane były na wzmocnienie systemu pomocy społecznej i działania na
rzecz integracji społecznej. Władze miasta współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oferującym różnorodne formy pomocy mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej, Augustowską Radą
Działalności Pożytku Publicznego oraz Radą Seniorów Miasta Augustowa. Gmina Miasto Augustów
przekazała środki finansowe na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, z zakresu ochrony promocji zdrowia,
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób starszych.
Cel operacyjny 2.5 Nowoczesna Administracja
W ramach realizacji tego celu operacyjnego samorząd podejmował działania poprawiające
przepływ informacji i komunikację Urzędu Miejskiego z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami
pozarządowymi, poprzez systemy:
 Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 Indywidualna Kartę Podatnika,
 SMS.
W 2019 roku na bieżąco aktualizowano portal informacyjny www.urzad.augustow.pl, na którym
publikowano informacje o pracy urzędu i zadaniach wykonywanych na rzecz mieszkańców Augustowa,
a także o otrzymywanych dotacjach, podpisywanych umowach. W 2019 roku funkcjonował telefon
interwencyjny, za pośrednictwem którego od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 20.00, a w weekendy
i święta w godz. 10.00-14.00 zgłosić można było problemy związane z infrastrukturą miejską dotyczące
m. in. funkcjonowania oświetlenia ulicznego, koszy na śmieci, ławek czy miejskich dróg. Zgłoszenia
przyjmowali pracownicy Urzędu Miejskiego, a następnie przekazywali je właściwym jednostkom w celu
podjęcia jak najszybszych działań naprawczych.
W celu systematycznego informowania mieszkańców Augustowa o najważniejszych
wydarzeniach i działaniach Urzędu Miejskiego współpracowano z lokalnymi i regionalnymi mediami.
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Informacje przekazywane były w formie informacji prasowych przygotowywanych przez pracowników
urzędu oraz zleconych artykułów i audycji.
W 2019 r. kontynuowano prace nad systemem powiadamiania SMS mieszkańców o ważnych
wydarzeniach, terminach, działaniach urzędu.
W ciągu roku kalendarzowego kontynuowana była realizacja zadania „Termomodernizacja
i adaptacja budynku przy. ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.

BUDŻET, FINANSE I INWESTYCJE
Budżet Miasta Augustowa na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/41/18 z dnia
17 grudnia 2018 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia
17 stycznia 2019 r., pod pozycją 469.
W trakcie roku wielokrotnie dokonywano zmian budżetu, zarówno uchwałami Rady Miejskiej,
jak i zarządzeniami Burmistrza.
Na dzień 31.12.2019 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:
Tabela 5. Dochody i wydatki miasta Augustów w 2019 r.
Wydatki

Plan pierwotny

136 071 809,00

158 337 694,00

Plan po zmianach

141 014 980,48

162 960 864,48

Wykonanie

145 808 101,74

152 538 862,43

Miliony

Dochody

Dochody i wydatki Miasta Augustów w 2019
162,69
r.
158,34

170,00
160,00
150,00

136,07

141,01

152,54

145,81

140,00
130,00
120,00
DOCHODY
Plan pierwotny

WYDATKI
Plan po zmianach
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Dynamikę zmian dochodów budżetu w latach 2010 – 2019 przedstawia poniższy wykres:

MILIONY

DOCHODY BUDŻETU MIASTA AUGUSTÓW W
LATACH 2010 - 2019

150,00
100,00

70,84

70,68

73,79

2010

2011

2012

85,22

90,46

93,10

2013

2014

2015

109,56

124,28 132,40

145,81

50,00
Dochody ogółem

0,00
2016

2017

2018

2019

Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu Miasta Augustowa w 2019 r. (podobnie jak w latach
poprzednich) stanowiły dochody z tytułu podatków i opłat (w tym przede wszystkim z podatku od
nieruchomości), udziały w podatkach PIT i CIT, Dotacje na zadania zlecone oraz subwencje.
Porównanie struktury dochodów wykonanych w latach 2017 - 2019 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 6. Struktura dochodów budżetu Miasta Augustów w latach 2017-2019 r.

2017

2018

2019

W
przeliczeniu
na
mieszkańca

Dochody ogółem

124 284 599,82

132 396 025,87

145 808 101,74

5 023,53

Dochody bieżące

113 748 447,05

124 257 195,76

133 046 595,94

4 583,86

Dochody z tytułu udziału w CIT i PIT

24 063 661,14

29 710 070,93

31 392 327,86

1 081,56

Podatki i opłaty

25 450 003,30

28 855 666,35

27 546 644,67

949,07

16 156 561,05

16 720 087,50

16 272 212,39

560,63

Subwencje ogólne

21 102 528,00

22 458 858,00

24 954 963,00

859,77

Dotacje na zadania zlecone

27 947 928,20

28 146 044,17

34 533 196,41

1 189,77

Środki na projekty UE

6 062 840,77

3 773 990,64

3 814 533,53

131,42

Dochody majątkowe

10 536 152,77

8 138 830,11

12 761 505,80

439,67

w tym za sprzedaży majątku

2 180 891,22

3 960 718,04

3 574 483,01

123,15

w tym dotacje i środki na inwestycje

8 281 541,65

4 112 874,57

8 961 315,84

308,74

w tym podatek od nieruchomości

Źródło: opracowanie własne.
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Dynamikę zmian dochodów budżetu Miasta Augustowa w latach 2010 – 2019 przedstawia
poniższy wykres:

MILIONY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA AUGUSTÓW W
LATACH 2010 - 2019

200,00
150,00
100,00

79,60

74,52

75,21

85,22

85,27

90,10 103,51

129,73 134,92

152,54

50,00
Wydatki ogółem

0,00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Źródło: opracowanie własne.

Strukturę wydatków budżetu Miasta Augustowa w latach 2017-2019 r. z wyodrębnieniem
głównych kierunków wydatków (wg działów klasyfikacji budżetowej) przedstawia poniższa tabela oraz
wykres:
Tabela 7. Struktura wydadków budżetu Miasta Augustów w latach 2017-2019 r.
2017

2018

2019

Wydatki ogółem

129 731 628,72

134 918 901,83

152 538 862,43

Wydatki bieżące

101 088 601,58

106 564 735,18

119 118 566,54

Wydatki majątkowe

28 643 027,14

28 354 166,65

33 420 295,89

801 Oświata i wychowanie

35 924 363,28

42 706 991,64

39 889 914,18

855 Rodzina

27 828 460,16

29 813 102,94

34 946 516,99

600 Transport i łączność (w tym utrzymanie i modernizacja dróg)

14 423 736,32

13 548 779,86

15 732 762,17

926 Kultura fizyczna i sport

5 668 447,61

10 362 624,44

9 503 347,40

900 Gospodarka komunalna

15 188 613,67

9 215 350,63

13 419 857,85

750 Administracja publiczna

8 373 717,85

8 506 976,95

17 544 263,12

852 Pomoc społeczna

7 540 573,08

7 545 310,75

8 176 042,90

700 Gospodarka mieszkaniowa

5 994 907,86

6 121 720,35

5 500 416,73

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 635 895,63

2 943 196,88

3 069 055,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1 199 208,87

1 145 310,96

1 200 128,87

851 Ochrona zdrowia

2 297 590,31

1 001 705,68

1 066 840,72

757 Obsługa długu publicznego

702 956,02

837 528,44

869 610,59

Wydatki wg wybranych działów (kierunków wydatkowania):

Źródło: opracowanie własne.
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Struktura wydatków budżetu na 2019
rok

926 Kultura fizyczna i
sport
6,23%

921 Kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego
2,01%

600 Transport i
łączność
10,31% 700 Gospodarka
mieszkaniowa
3,61%

900 Gospodarka
komunalna
8,80%

750 Administracja
publiczna
11,50%

855 Rodzina
22,91%
854 Edukacyjna
opieka
wychowawcza
0,79%

757 Obsługa długu
publicznego
0,57%

852 Pomoc
społeczna
5,36%

851 Ochrona
zdrowia
0,70%

801 Oświata i
wychowanie
26,15%

Wydatki majątkowe w 2019 r. wykonano w kwocie 33420295,89 zł i stanowiły one ok. 21,91%
ogółu wykonanych w tym roku wydatków. Wykonanie wydatków majątkowych, głównie o charakterze
inwestycyjnym w latach 2010 – 2019 przedstawia poniższy wykres.

Miliony

Wydatki majątkowe w latach 2010 - 2019
40,00
30,00

13,69
8,50

20,00
10,00
0,00
2010

2011

28,64 28,35 33,42

14,12
5,55

2012

10,34
10,14

8,94
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Realizacje wydatków majątkowych w układzie zadań przedstawia poniższa tabela:
Tabela 8 Wydatki majątkowe w układzie zadań
Dz.

Roz.

Zad.

Par.

1

2

3

4

Plan na dz. 201912-31
5

600 - Transport i łączność
60014 - Drogi publiczne powiatowe

13 729 663,00
1 703 970,00
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Dz.

Roz.

Zad.

Plan na dz. 201912-31

Par.

INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B
Wojska Polskiego w Augustowie
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
60016 - Drogi publiczne gminne
INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu
"Południe" w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku
administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy
Augustów
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa
ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy
Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni
ciągów pieszo-jezdnych
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w
Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy
Rybackiej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w
Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul.
Wiklinowej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz
modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej,
Grzybowej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60095 - Pozostała działalność
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji
drogowych
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
630 - Turystyka
63095 - Pozostała działalność
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1 703 970,00

1 703 970,00

1 703 970,00

1 703 970,00

11 980 346,00

11 778 604,13

1 556 617,00

1 556 492,77

1 556 617,00
305 000,00
305 000,00
3 000,00
3 000,00

1 556 492,77
252 996,26
252 996,26
0,00
0,00

268 153,00

268 152,30

268 153,00

268 152,30

520 400,00

505 252,42

520 400,00

505 252,42

1 977 584,00

1 975 049,79

1 977 584,00

1 975 049,79

366 480,00

366 470,23

366 480,00
897 000,00
897 000,00
901 692,00
901 692,00

366 470,23
893 953,10
893 953,10
900 818,18
900 818,18

1 516 245,00

1 514 231,01

1 516 245,00

1 514 231,01

62 000,00

61 020,40

62 000,00
50 000,00
50 000,00

61 020,40
44 381,31
44 381,31

1 352 586,00

1 352 536,64

1 352 586,00

1 352 536,64

1 502 926,00

1 471 674,03

1 502 926,00

1 471 674,03

615 663,00

615 575,69

615 663,00

615 575,69

85 000,00

0,00

85 000,00
45 347,00

0,00
22 283,66

45 347,00

22 283,66

45 347,00
751 280,00
751 280,00

22 283,66
722 520,07
722 520,07
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Dz.

Roz.

Zad.

Plan na dz. 201912-31

Par.

BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych
przy trasie Green Velo do Sajenka - BO
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby
zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki
Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe,
sportowe, rekreacyjne i kulturalne
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo –
narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa
strona – etap II
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i
placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w
Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszorowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul.
Zygmuntowska 30 w Augustowiez termomodernizacją i
wykonaniem nowego pokrycia dachowego
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70095 - Pozostała działalność
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul.
Turystycznej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710 - Działalność usługowa
71035 - Cmentarze
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w
Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 - Administracja publiczna
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertującego
(kopertownicy)
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
75095 - Pozostała działalność
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy
ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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59 810,00

45 143,00

59 810,00

45 143,00

261 100,00

261 061,88

261 100,00

261 061,88

260 450,00

260 450,00

260 450,00

260 450,00

35 000,00

30 750,00

35 000,00

30 750,00

4 920,00

0,00

4 920,00
130 000,00
130 000,00
1 684 495,00
16 845,00

0,00
125 115,19
125 115,19
1 324 833,69
2 829,00

16 845,00

2 829,00

16 845,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
67 650,00

2 829,00
1 254 354,69
1 254 354,69
1 254 354,69
67 650,00

67 650,00

67 650,00

67 650,00
5 535,00
5 535,00

67 650,00
0,00
0,00

5 535,00

0,00

5 535,00
8 538 128,00
80 485,00
16 000,00

0,00
8 113 559,24
58 557,40
15 842,40

16 000,00

15 842,40

29 800,00

29 800,00

29 800,00

29 800,00

34 685,00

12 915,00

34 685,00

12 915,00

8 457 643,00
346 400,00
346 400,00

8 055 001,84
94 348,20
94 348,20

8 111 243,00

7 960 653,64

4 838 455,00

4 687 866,15
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Dz.

Roz.

Zad.

Plan na dz. 201912-31

Par.

605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 - Ochotnicze straże pożarne
INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy
budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
758 - Różne rozliczenia
75818 - Rezerwy ogólne i celowe
R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy
inwestycyjne
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w
ramach budżetu obywatelskiego
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole
Podstawowej Nr 6
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej
Nr 2
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole
Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80104 - Przedszkola
INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w
Przedszkolu Nr 1
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w
Przedszkolu Nr 6
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
INW01/316/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w
Przedszkolu Nr 4
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
80195 - Pozostała działalność
UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
852 - Pomoc społeczna
85203 - Ośrodki wsparcia
INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na
potrzeby Domu Seniora
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
855 - Rodzina
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
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2 126 985,00
1 145 803,00
15 300,00
15 300,00

2 126 984,54
1 145 802,95
15 268,00
15 268,00

15 300,00

15 268,00

15 300,00
137 175,00
137 175,00

15 268,00
0,00
0,00

6 900,00

0,00

6 900,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

30 275,00

0,00

30 275,00
270 809,00
87 290,00

0,00
270 498,50
87 288,87

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

37 290,00

37 289,44

37 290,00

37 289,44

25 000,00

24 999,43

25 000,00
48 720,00

24 999,43
48 661,02

28 200,00

28 141,02

28 200,00

28 141,02

20 520,00

20 520,00

20 520,00
35 000,00

20 520,00
34 750,00

35 000,00

34 750,00

35 000,00

34 750,00

99 799,00

99 798,61

68 106,00

68 105,70

41 524,00
26 582,00
31 693,00

41 523,70
26 582,00
31 692,91

31 693,00

31 692,91

70 000,00
70 000,00

0,00
0,00

70 000,00

0,00

70 000,00
149 700,00
149 700,00

0,00
149 604,97
149 604,97
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Dz.

Roz.

Zad.

Plan na dz. 201912-31

Par.

INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na
terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie

Wyk. na dz. 201912-31

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

99 700,00

99 604,97

99 700,00

99 604,97

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

9 390 728,00
1 250 000,00

5 312 887,17
273 000,00

1 250 000,00

273 000,00

1 250 000,00

273 000,00

195 775,00

175 957,33

52 900,00

52 898,99

52 900,00

52 898,99

INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia
ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego

9 840,00

0,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 840,00

0,00

9 840,00

0,00

9 840,00
25 595,00
25 595,00

0,00
25 595,00
25 595,00

51 000,00

50 952,00

51 000,00
31 600,00
31 600,00
15 000,00
15 000,00
7 944 953,00
132 915,00
132 915,00

50 952,00
31 599,00
31 599,00
14 912,34
14 912,34
4 863 929,84
132 885,20
132 885,20

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

750 000,00

0,00

750 000,00

0,00

2 296 510,00

1 107,00

56 460,00
1 250 275,00

1 107,00
0,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/317/1 - Zakup kuchni gazowej i zmywarko wyparzarki
w Żłobku Nr 1
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu
Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia
ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i
Zakole
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095 - Pozostała działalność
BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz
akcji w spółkach komunalnych
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych
GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii na terenie Augustowa
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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Dz.

Roz.

Zad.

Plan na dz. 201912-31

Par.

605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na
terenie Augustowa
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92118 - Muzea
PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek
Kultury na wkład własny w ramach projektu
współfinansowanego środkami UE dotyczącego
uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi
Augustowskiej
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
926 - Kultura fizyczna
92601 - Obiekty sportowe
BO01/010/1 - Skałki wspinaczkowe - BO
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
92604 - Instytucje kultury fizycznej
INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku
pływalni
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
92695 - Pozostała działalność
INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza
kajakarzy wodnych w Augustowie
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

989 775,00

0,00

2 687 529,00

2 684 926,40

73 273,00
1 596 904,00
1 017 352,00
777 999,00
386 418,00
391 581,00
117 000,00
117 000,00

71 449,55
1 596 471,91
1 017 004,94
745 011,24
386 417,64
358 593,60
117 000,00
117 000,00

117 000,00

117 000,00

117 000,00

117 000,00

4 045 909,00
257 000,00
177 000,00
177 000,00
20 000,00

3 889 266,46
220 662,00
142 311,00
142 311,00
18 450,00

20 000,00

18 450,00

60 000,00
60 000,00
152 000,00
65 000,00
65 000,00
69 000,00
69 000,00

59 901,00
59 901,00
33 880,00
15 990,00
15 990,00
0,00
0,00

18 000,00

17 890,00

18 000,00
3 636 909,00

17 890,00
3 634 724,46

3 636 909,00

3 634 724,46

3 636 909,00

3 634 724,46

38 905 722,00

33 420 295,89

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2019 przeprowadzono następujące inwestycje drogowe:
 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie
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Przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej, Lipowej w Augustowie



Budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie



Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie
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Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie



Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie



Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie
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Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie



Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie



Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie



Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie



Wykonanie nawierzchni ulicy Weterynaryjnej w Augustowie z mieszkanki kruszywa
łamanego wykonana w ramach inicjatywy lokalnej.



Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby
Urzędu Gminy Augustów
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Naprawa osuwiska na ulicy Sucharskiego w Augustowie



Modernizacja dojazdu do Żłobka Nr 1 w Augustowie



Modernizacji chodnika przy ulicy Śródmieście 3



Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Gmina Miasto Augustów
udzieliło pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Augustowie w kwocie
1.703.970,00 złotych.

INWESTYCJE KUBATUROWE


Wybudowano ogólnodostępne toalety przy plaży miejskiej nad jeziorem Necko.



Kontynuowano inwestycję termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul.
Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego



Zakończono budowę bazy sportów wodnych

INNE INWESTYCJE


zrealizowano zadanie polegające na budowie oświetlenia przy następujących
ulicach: Złota, Krzywa, Prosta, Zakole, Portowa i Kręta,
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wybudowano zastawę wodną na rowie melioracyjnym usytuowanym na działce nr
318/1 w Augustowie



w ramach Programu Augustów bez Barier dostosowano ok. 80 przejść dla pieszych
do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez obniżenie krawężników i
wbudowanie płytek ostrzegawczych koloru żółtego z wypustkami na ulicach
gminnych



wykonano remont slipu przy molo Radiowej Trójki



poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oświatowej.
Były to m. in.:
o



modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1

w dzielnicy Lipowiec działaniom rewitalizacyjnym poddano Park Herberta
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We współpracy z BAT powstał napis



wybudowano plac zabaw w dzielnicy Baraki przy ulicy Ustronie



w ramach ABO wybudowano psi park

W załączniku nr 2 do raportu przedstawiono wykaz dróg gminnych na terenie miasta Augustowa.

str. 24

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA AUGUSTÓW ZA 2019 ROK

POMOC SPOŁECZNA
Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Augustów, realizujące na terenie Miasta Augustowa
zadania w zakresie pomocy społecznej to:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek został powołany uchwałą Nr VI/40/90 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 października 1990 r. Przedmiotem działania Ośrodka jest umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Augustowie współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową,
ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami i innymi podmiotami
realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych.
Środowiskowy Dom Samopomocy – „ Zielony Parasol” w Augustowie, zlokalizowany jest przy
ulicy Tytoniowej 12 i działa od 01 grudnia 2003 roku. Obecnie dom obejmuje wsparciem terapeutycznym
i posiada 38 uczestników. Spotykają się w nim ludzie o różnej kondycji psychofizycznej. ŚDŚ jest
ośrodkiem wsparcia dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób z upośledzeniem
umysłowym. Zapewnia wsparcie psychologiczne oraz kompleksową terapię i rehabilitację dla osób
dorosłych, starszych oraz samotnych potrzebujących pomocy. W ramach świadczonych usług Ośrodek
współpracuje z rodzinami (opiekunami) uczestników, organami administracji rządowej i samorządowej,
ośrodkami pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami, organizacjami
pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami oświatowymi, ośrodkami WTZ
i innymi ŚDS.
W roku 2019 w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie wchodziły
również:


placówka wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” z siedzibą przy ul. Nowomiejskiej
41 w Augustowie,
 2 mieszkania chronione.
Na podstawie pozwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Augustowa na terenie Augustowa
funkcjonowały cztery placówki wsparcia dziennego prowadzone przez następujące organizacje
pozarządowe:



Społeczną Organizację Przyjaciół Dzieci „Przystań” ul. Tytoniowa 5 w Augustowie,
Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom Hospicjum w Augustowie ul. 29 Listopada 12
w Augustowie,
 Fundację „CORDIS” ul. Jeziorna 31 w Augustowie,
 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Oddział w Augustowie ul. Wojska Polskiego
53 w Augustowie.
W Augustowie działał ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy.
Ogółem plan finansowy MOPS w Augustowie w 2019 r. wyniósł 41 309 010,26 zł i został
zrealizowany w 98,9% tj. na kwotę 40 850 690,66 zł.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 poz. 1507
z późn. zm.) pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem

str. 25

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA AUGUSTÓW ZA 2019 ROK
pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom wyżej opisanym przez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
W roku 2019 z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie na podstawie
ustawy o pomocy społecznej skorzystało w podziale na rodziny 822 rodzin, w których łącznie było 1 496
osób. Liczba osób, którym przyznano pomoc decyzją – 1 222.
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej.
Świadczenia o charakterze pieniężnym: zasiłek stały, okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy zostały
przyznane decyzją 1 028 osobom. Świadczenia o charakterze niepieniężnym: (praca socjalna, usługi
opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania, usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznym i pobyt w ośrodkach wsparcia, pobyt w mieszkaniu chronionym, posiłek, schronienie,
ubranie, sprawienie pogrzebu, pobyt w domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne) zostały przyznane 353 osobom.
Tabela 9. Główne powody przyznania pomocy mieszkańcom Augustowa w roku 2019.
Główne powody przyznania pomocy mieszkańcom Augustowa w roku 2019
Powód przyznania pomocy

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

444

778

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

64

64

Potrzeba ochrony macierzyństwa:
w tym wielodzietność

31
31

176
176

Bezrobocie

410

834

Niepełnosprawność

159

219

Długotrwała lub ciężka choroba

535

925

199

323

29
11

72
63

Przemoc w rodzinie

7

20

Alkoholizm

60

82

Bezradność w sprawach opiek. – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne

Narkomania

5

6

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

15

18

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą

0

0

Zdarzenia losowe

6

6

Sytuacja kryzysowa

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Augustowie.

W roku 2019 schronienie zostało udzielone 27 osobom w 4 Ośrodkach, 6987 świadczeń na łączną
kwotę 125 628,20 zł.
Potrzebujący mieszkańcy Augustowa mieli zapewniany posiłek w ramach realizacji uchwały Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w spawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu na lata 2019-2023”. 1 017 osób spełniło kryteria zawarte w dokumencie i otrzymało pomoc.
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniają kryteriów otrzymania
pomocy w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023” przyznany jest posiłek finansowany
ze środków gminy. W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystało 8 osób, łączny koszt realizacji zadania
to 4 374,00 zł.
W ramach zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie dofinansowuje
zakup artykułów spożywczych do przygotowania dożywiania dzieci w placówkach wsparcia dziennego
działających na terenie Gminy Miasto Augustów na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta
Augustowa. W Augustowie działa 5 placówek wsparcia dziennego: jedna prowadzona przez MOPS
w Augustowie, pozostałe przez organizacje pozarządowe. W roku 2019 sfinansowano zakup artykułów
spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w 5 placówkach wsparcia dziennego na łączną kwotę
51 626,55 zł.
W 2019 roku przyznano zasiłki okresowe 384 rodzinom (777 osób w rodzinie) przełożyło się to
na 2 060 świadczeń, na łączną kwotę 750 439,72 zł. Zostało wydanych 948 decyzji.
W roku 2019 przyznano zasiłki celowe 363 rodzinom – 812 osób w rodzinie, na kwotę 96 947,62
zł, zostało wydanych 381 decyzji. 6 rodzin otrzymało pomoc na kwotę 14.000,00 zł na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej przeprowadzili 2 339 wywiadów środowiskowych.
Pomoc w postaci pracy socjalnej została udzielona 811 rodzinom, których było 1 379 osób. Zostało
zawartych 28 kontraktów socjalnych.
W roku 2019 r. usługami opiekuńczymi zostało objęte 86 osób, przepracowano łącznie
16 692 godzin. Łączny koszt wykonania tego zadania to 567.988,36 zł. W 2019 r. została podpisana
umowa Nr PS/8/2019/PUO w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2019 r. środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych”. Wojewoda przekazał dla Gminy Miasta Augustów środki w wysokości 17 776 zł na
realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W okresie od kwietnia do grudnia
2019 r. opieką objętych było 7 osób, wykonano 1.687 godzin. Całkowity koszt świadczenia usług
opiekuńczych przyznanych decyzją wyniósł 36 610,00 zł, w tym z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych (808 godzin) na wartość 17 776, 00 zł i ze środków Gminy (879 godzin) na
wartość 18 834,00 zł.
W roku 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie podjął realizację nowego
działania – prowadzenia mieszkań chronionych. W roku 2019 z dwóch mieszkań chronionych skorzystało
8 osób, w tym 2 umieszczonych w roku 2019 i 6 umieszczonych w 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Augustowie podjął się nowego zadania w celu rozwoju mieszkalnictwa chronionego
i w roku otrzymał dotację w wysokości 38.500,00 zł przy wkładzie Gminy Miasto Augustów 16 500,00 zł
na remont i wyposażenia trzeciego mieszkania chronionego. Całkowity koszt realizacji zadania to
225 248,07, w tym 55 000,00 koszt remontu i wyposażenie trzeciego mieszkania i 170 248,07 koszt
utrzymania dwóch mieszkań chronionych.
W roku 2019 ze środków gminy zostało sprawionych 5 pogrzebów, na które wydatkowano
łącznie 9 020,00 zł.
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W roku 2019 w 10 domach pomocy społecznej przebywało 33 mieszkańców Augustowa. Za
pobyt 32 osób gmina ponosi częściową odpłatność (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej),
jedna osoba ponosi pełną odpłatność za DPS. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 853 262,11 zł.
Zasiłki stałe w roku 2019 przyznano 140 osobom (140 rodzin, 178 osób w rodzinach), wypłacono
1 283 świadczeń na kwotę 671 130,88 zł. Wydano 149 decyzji administracyjnych dotyczących
postępowań w przyznawaniu zasiłków stałych.
W roku 2019 wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczyły osób
pobierających zasiłek stały i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie oraz osób
wychodzących z bezdomności i wynosiły – łącznie 59 345,07 zł.
W roku 2019 ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób, których dochód
przekracza kryterium dochodowe przyznano 190 rodzinom/osobom zasiłki celowe specjalne (liczba osób
w rodzinach – 318), liczba świadczeń 364 na kwotę 118 477,33 zł.
W roku 2019 została zamówiona dokumentacja budowlana dotycząca utworzenia miejsca
wsparcia osób starszych. Została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy. W dniu 28 maja
2019 r. podpisano umowę nr 11/2019 dnia 28.05.2019 r. w sprawie opracowania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru
autorskiego zadania pn.: „Rozbudowa budynku, wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb
Ośrodka Wsparcia Pobytu Dziennego”. Zgodnie z zapisami umowy i aneksu dokumentacja została
przekazana w dniu 7 stycznia 2020r.
Ośrodek jest jednym z podmiotów, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne dla
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace
społecznie użyteczne zorganizowane były w okresie od lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Prace
wykonywało 15 osób (miesięcznie przeciętnie 9 osób). Osobom wykonującym prace społecznie
użyteczne wypłacono świadczenia na łączną kwotę 28 932,40 zł.
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 28 osób, w tym 21 osób dorosłych,
7 dzieci autystycznych i z innymi zaburzeniami psychicznymi. Łączny koszt świadczonych
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wyniósł 288 515,18 zł (środki z dotacji). Przepracowano w usługach specjalistycznych 7 557 godzin.
W roku 2019 na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie
kurateli dla 2 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych przekazane było łączne wynagrodzenie
w kwocie 9 600,00 zł. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez
sąd.
Świadczenia realizowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Wydatki na realizację zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 22 850.980,55zł: dotacja 22 800.579,17 zł i środki
własne gminy 50 401,38 zł.
Wydatki z dotacji:





22 503.016,69 zł – wypłaty świadczeń wychowawczych – 45.269 świadczeń,
288 185,63 zł – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego zadania,
5 217,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia: głównie artykuły biurowe, druki, tonery,
3 053,16 zł – licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń, przesyłki pocztowe,
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27,01 zł – różne opłaty i składki – koszty egzekucyjne od nienależnie pobranych
świadczeń,
 1 079,68 zł – szkolenia pracowników i koszty dojazdu.
Nienależne koszty obsługi w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. wyniosły 1,5% otrzymanej
dotacji. Od lipca do grudnia 2019 r. – 1,2% otrzymanej dotacji. Ogółem 298.427,00 a wydatki
297.562,48 zł.
Wydatki ze środków gminy:


47 341,84 zł – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych),
 3 059,54 zł – pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
Wydatki na świadczenia rodzinne w roku 2019 łącznie wyniosły 9 137 263,19 zł, w tym dotacja
8 757 857,61 zł i środki własne 379 405,58 zł.
Wydatki z dotacji:







6 420 389,62 zł wypłaty świadczeń rodzinnych – 35.445 świadczeń,
775 248,30 zł wypłata świadczeń rodzicielskich – 858 świadczeń,
882 360,74 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.383 świadczeń,
81 840,00 zł zasiłek dla opiekuna – 133 zasiłków,
24 000,00 zł – „Za życiem” – 6 świadczeń,
331 212,33 zł – składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające
świadczenia.
Łącznie 8 515 050,99 zł.
Pozostałe wydatki (6,25%) dotyczą kosztów obsługi – 571 065,35 zł i finansowane były z dotacji
242 806,62 zł i ze środków własnych gminy 328 258,73 zł.
Tabela 10. Świadczenia wypłacane rodzinom w 2019 r.
w tym:

Kwota w złotych

liczba świadczeń

świadczenia rodzinne

6 420 389,62

35445

świadczenia rodzicielskie

775 248,30

858

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

882 360,74

2383

zasiłek dla opiekuna

81 840,00

133

„Za życiem”

24 000

6

składki na ubezpieczenie społeczne

331 212,33

846

Łączna kwota świadczeń –

8 515 050,99 zł

Źródło: opracowanie MOPS w Augustowie.
Tabela 11. Świadczenie wychowawcze
świadczenie wychowawcze

Kwota w złotych

liczba świadczeń

22 503 016,69

45269

Kwota w złotych

liczba świadczeń

983 700,00

3279

Źródło: opracowanie MOPS w Augustowie.
Tabela 12. Świadczenie „Dobry start”
Świadczenie „Dobry start”

Źródło: opracowanie MOPS w Augustowie.
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Łącznie wypłacono 82 557 świadczeń, wydano 8 617 decyzji administracyjnych (przyznających
świadczenia, zmieniających, odmownych, uchylających, w sprawie nienależnie pobranych świadczeń
oraz postanowień, w tym informacji w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych oraz świadczeń
w ramach rządowego programu „Dobry start”). Dla porównania w roku 2018: wypłacono 77 934
świadczeń, wydano 8 854 decyzji administracyjnych.
Ponadto sporządzono 439 zaświadczeń potwierdzających korzystanie ze świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych, świadczeń „Dobry start”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla
opiekuna. Wydano 988 zaświadczeń dotyczących pobierania świadczeń dla celów pomocy społecznej.
W 2019 r. odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w wysokości: 128 882,79 zł.
W 2019 roku wydano 6 decyzji dotyczących świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, wypłacono
24 000 zł (6 świadczeń).
Tabela 13. Zestawienie dotyczące przyznanych dodatków mieszkaniowych w roku 2019.
Zasoby

Kwota wypłaconych
dodatków
mieszkaniowych

Liczba wypłaconych
dodatków

Wskaźnik udziału kwoty
dodatków
mieszkaniowych [%]

Średnia roczna kwota
dodatku
mieszkaniowego

Ogółem

283 876,81

1934

100

146,78

Źródło: opracowanie MOPS w Augustowie.

W 2019 r. wypłacono dodatki energetyczne:




gospodarstwo domowe 1 osobowe – liczba dodatków: 336, kwota – 3 818,24 zł.
gospodarstwo domowe 2 – 4 osobowe – liczba dodatków: 378, kwota – 5 968,26 zł.
gospodarstwo domowe co najmniej 5 osobowe – liczba dodatków: 66, kwota –
1 250,24 zł.
Łączna kwota dodatków energetycznych wypłaconych w 2019 r. wyniosła: 11 036,74 zł, łączna
liczba świadczeń – 780. Koszt obsługi świadczeń zamknął się kwotą– 220,73 zł (tj. 2%), zaś całkowity koszt
realizacji zadania kwotą – 11 257,47 zł.
Do sytemu Karta Dużej Rodziny zostało wprowadzonych 367 wniosków o przyznanie Karty Dużej
Rodziny, przedłużenie terminu ważności Karty, uzupełnienie rodziny, dodanie członka rodziny. Łącznie
wydano 822 osobom Karty (361 rodzinom), w tym 585 rodzicom/opiekunom i 237 dzieciom.
Na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Augustowa do załatwiania spraw i wydawania
decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym
świadczeniobiorcom z dnia 1 października 2007 r. zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1973
z późniejszymi zmianami) wydano:


47 decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego na
podstawie wywiadów środowiskowych,
 7 decyzji wygaszających.
W roku 2019 w ramach realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Miasto Augustów na lata 2017 – 2025 zostały przeprowadzone działania skierowane do dzieci
z rodzin wieloproblemowych, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością i osób starszych.
Wszystkie działania zostały przeprowadzone w ramach działalności Ośrodka. Łączne wydatki MOPS
w Augustowie na realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Augustów
na lata 2017-2025 wyniosły – 10 999,57 zł.
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 został przyjęty Uchwałą
Nr XXXII/294/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2017 r. W 2019 r. zostały zrealizowane
zadania zapisane w Programie zgodnie z założeniami i w miarę możliwości finansowych.
Tabela 14. Sprawozdanie z realizacji Programu.
Cel szczegółowy 1: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodzin
Zadanie

Wskaźnik

Termin realizacji

Realizatorzy

Źródła
finansowania

1. Zapewnienie pomocy
materialnej rodzinom
wymagającym wsparcia

Liczba rodzin objętych
wsparciem: 767

2019

MOPS Augustów

dotacja z budżetu
państwa
środki gminy

2. Dożywianie dzieci

Liczba dzieci objętych
dożywianiem: 340

2019

MOPS Augustów
organizacje pozarządowe

dotacja z budżetu
państwa
środki gminy

3. Zapewnienie pomocy osobom
doznającym przemocy
w rodzinie, w tym bezpiecznego
schronienia w specjalistycznym
ośrodku wsparcia dla ofiar
przemocy

Liczba prowadzonych
Niebieskich Kart: 146
Liczba osób, którym udzielono
pomocy w formie schronienia
w specjalistycznym ośrodku
wsparcia dla ofiar przemocy: 3

2019

Zespół Interdyscyplinarny
- MOPS Augustów

środki gminy

4. Zabezpieczenie środków
finansowych na
współfinansowanie pobytu
dziecka w pieczy zastępczej

Kwota przeznaczona na
współfinansowanie pobytu
dziecka w pieczy zastępczej:
297.397,72 zł

2019

MOPS Augustów

- środki gminy

Cel szczegółowy 2: Poprawa sytuacji dzieci z rodzin wieloproblemowych
Zadanie

Wskaźnik

Termin realizacji

Realizatorzy

Źródła
finansowania

1. Utworzenie placówki
socjoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży

- Liczba utworzonych
placówek: 0

2019

- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

-

- Liczba placówek wsparcia
dziennego działających na
terenie Augustowa rozwijające
swoją działalność np. poprzez
realizację zadań publicznych
w ramach otwartych
konkursów, wprowadzanie
nowych form pracy z dziećmi
i młodzieżą: 5

2019

- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

- środki gminy

2019

- Gmina Miasto Augustów
- Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

- środki gminy

2019

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

- środki gminy

2. Rozwijanie działalności
placówek wsparcia dziennego
funkcjonujących na terenie
miasta Augustowa

3. Udostępnienie wsparcia
specjalistycznego dzieciom
z rodzin wieloproblemowych

- Liczba miejsc
specjalistycznego wsparcia
skierowanego do dzieci
z rodzin wieloproblemowych: 3

4. Wyrównywanie szans
edukacyjnych, rozwojowych
dzieciom z rodzin
wieloproblemowych

- Liczba przeprowadzonych
inicjatyw na rzecz
wyrównywania szans
edukacyjnych, rozwojowych
dzieciom z rodzin
wieloproblemowych: 13
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5. Rozwój form wsparcia
skierowanego do dzieci i
młodzieży np. wychowawcy
podwórkowego

- Liczba podmiotów
prowadzących usługi
społeczne skierowane do
dzieci i młodzieży np.
wychowawcy podwórkowego: 1

6. Praca środowiskowa
promująca właściwe wzorce
rodziny

- Liczba rodzin objętych
wsparciem asystentów rodziny:
25
- Liczba rodzin objętych pracą
socjalną: 811
- Liczba rodzin wspierających:
0

7. Rozwijanie systemu wsparcia
dla rodziny (lub jej
poszczególnych członków)
zróżnicowanego ze względu na
różnorodność problemów i
potrzeb społecznych

- Liczba przeprowadzonych
kampanii: 1

2019

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

-

2019

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

- dotacja z budżetu
państwa
- środki gminy

2019

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- MKRPA Augustów
- organizacje
pozarządowe

- środki gminy

Cel szczegółowy 3: Poszerzenie możliwości wsparcia rodzin w pełnieniu roli opiekuńczej
Zadanie

Wskaźnik

Termin realizacji

Realizatorzy

Źródła
finansowania

1. Organizacja Klubu Rodzica
zajmującego się wspieraniem
rodzin w pełnieniu roli
opiekuńczej

- Liczba działających Klubów
Rodzica: 0

2019

- Gmina Miasto Augustów
- organizacje
pozarządowe

-

2. Pomoc specjalistyczna dla
rodzin mających trudności w
prawidłowym pełnieniu roli
opiekuńczej

- Liczba podmiotów
świadczących pomoc
specjalistyczną dla rodzin
mających trudności
w prawidłowym pełnieniu roli
opiekuńczej: 5

2019

- Gmina Miasto Augustów
- Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

3. Tworzenie miejsc spotkań dla
rodziców

- Liczba przedsięwzięć
mających na celu tworzenie
miejsc spotkań dla rodziców: 1

2019

- Gmina Miasto Augustów

4. Tworzenie grup wsparcia dla
rodziców przy zastosowaniu
zasady pomocniczości

- Liczba działających grup
wsparcia: 2

2019

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

5. Pomoc rodzinom
posiadającym trudności we
właściwym sprawowaniu opieki
nad dziećmi w formie w formie
pracy socjalnej, asystentury
rodziny, placówki wsparcia
dziennego oraz
specjalistycznego poradnictwa

- Liczba rodzin posiadających
trudności we właściwym
sprawowaniu opieki nad
dziećmi objętych wsparciem
asystentów rodziny: 25
- Liczba rodzin korzystających
z pomocy MOPS w Augustowie
z powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i potrzeby
ochrony macierzyństwa: 230
- Liczba dzieci korzystających z
placówek wsparcia dziennego:
150

2019

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

- dotacja z budżetu
państwa
- środki gminy
- środki własne
organizacji
pozarządowych

6. Prowadzenie kampanii
informacyjnych dla rodzin, na
rzecz prawidłowego pełnienia roli
opiekuńczej, Organizacja Klubu
Rodzica zajmującego się

- Liczba kampanii
informacyjnych dla rodzin na
rzecz prawidłowego pełnienia
roli opiekuńczej: 0

2019

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów

-
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wspieraniem rodzin w pełnieniu
roli opiekuńczej
7. Monitorowanie rodzin
zagrożonych kryzysem przez
pracowników socjalnych,
asystentów rodziny i pedagogów
szkolnych

- Liczba rodzin objętych pracą
socjalną: 811
- Liczba rodzin objętych
wsparciem asystentów rodziny:
25

2019

- MOPS Augustów

- środki gminy

Cel szczegółowy 4: Tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze wspierania rodziny
Zadanie

Wskaźnik

Termin realizacji

Realizatorzy

Źródła finansowania

1. Zabezpieczenie środków
finansowych na utrzymanie
dzieci z terenu Augustowa
umieszczonych w pieczy
zastępczej

- Liczba dzieci z terenu
Augustowa umieszczonych w
pieczy zastępczej: 54
- Wysokość środków
finansowych Gminy Miasta
Augustów wydatkowanych na
utrzymanie dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej: 297.397,72 zł

2019

- MOPS Augustów

- środki gminy

2. Zapewnienie warunków do
rozwoju kwalifikacji asystentów
rodziny i pracowników socjalnych
i innych osób zawodowo
związanych z pracą z rodziną
wieloproblemową

- Liczba szkoleń, w których
wzięli udział asystenci rodziny:
5
- Liczba szkoleń, w których
wzięli udział pracownicy
socjalni: 16
- Liczba szkoleń skierowanych
do osób zawodowo związanych
z pracą z rodziną
wieloproblemową
zorganizowanych na terenie
Augustowa: 1

2019

- Gmina Miasto
Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

- środki gminy
- środki zewnętrzne

2019

- Gmina Miasto
Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje
pozarządowe

- środki zewnętrzne

3. Podejmowanie innych zadań
wynikających z rozeznanych
potrzeb społecznych
mieszkańców Augustowa, np.
lokalnych programów

- Liczba lokalnych programów:
1

Źródło: opracowanie MOPS w Augustowie.

Uchwałą Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. uchwalono Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie
Miasta Augustowa na lata 2019-2021. Przygotowanie programu poprzedziła diagnoza oparta na analizie
danych pochodzących od podmiotów prowadzących różnorodne działania w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców Augustowa. Przeprowadzono również konsultacje społeczne
dokumentu w dniach 14-28 grudnia 2018 r.
Mieszkańcy Augustowa w trudnej sytuacji życiowej z powodu doświadczania przemocy
w rodzinie, konfliktów i kryzysów w rodzinie, otrzymali wsparcie od pracowników socjalnych w postaci
pracy socjalnej oraz byli informowani na temat możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy
specjalistycznej: prawnej, psychologicznej.
W roku 2019 pracą socjalną w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskiej Karty” zostało
objętych 141 osób. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie były udzielane
bezpłatne porady prawne i psychologiczne w ramach projektu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Społecznej w Augustowie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie pod
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tytułem „Każdy ma szanse na lepsze jutro 2019 – wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej”
współfinansowanego przez Gminę Miasto Augustów.
Psycholog zatrudniony w Ośrodku prowadził grupy wsparcia dla osób doświadczających
przemocy oraz grupy wsparcia opiekuńczo – wychowawcze „Szkoła Rodzica”. Grupa wsparcia „Szkoła
Rodzica” skierowana jest do osób korzystających ze wsparcia Ośrodka, w tym również wsparcia
asystentów rodzin. W roku sprawozdawczym odbyły się dwie edycje grupy wsparcia dla osób
doświadczających przemocy oraz dwie edycje grupy wsparcia opiekuńczo – wychowawczej „Szkoła
Rodzica”. Psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w roku 2019 udzielił 319
porad indywidualnych. Pomoc psychologiczna była również udzielana w miarę potrzeby w miejscu
zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie (198 – porad psychologa
w miejscu zamieszkania klientów).
Tabela 15. Formy pomocy specjalistycznej.
Forma pomocy specjalistycznej

Liczba osób

Prawna – Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie pod tytułem „Każdy ma szanse na lepsze jutro 2019 – wsparcie
rodzin w trudnej sytuacji życiowej”.

70

Psychologiczna – Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie pod tytułem „Każdy ma szanse na lepsze jutro 2019 – wsparcie
rodzin w trudnej sytuacji życiowej”.

37

Psychologiczna – MOPS Augustów: poradnictwo indywidualne

75

Psychologiczna – MOPS Augustów: grupa wsparcia opiekuńczo – wychowawcza „Szkoła Rodzica”

14

Psychologiczna – MOPS Augustów: grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

7

Praca socjalna – MOPS Augustów w ramach prowadzonej procedury „Niebieskiej Karty”

141

Źródło: opracowanie MOPS w Augustowie.

W związku ze wszczęciem procedury „Niebieskiej Karty” jedna osoba wraz z dwójką małoletnich
dzieci została skierowana do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Kolnie. W roku 2019 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Augustowie wpłynęło 110 formularzy
„Niebieskiej karty” – A.

Tabela 16. „Niebieskie karty” w Augustowie w 2019 r.
Instytucja zakładająca „Niebieską Kartę”

Liczba
formularzy

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

84

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

9

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

12

Placówki oświatowe

5

Źródło: opracowanie MOPS w Augustowie.
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5%
8%

11%

76%

KPP w Augustowie

MKRPA

MOPS

Placówki oświatowe

Rysunek 2. Struktura formularzy Niebieskiej Karty założonych w 2019 r. wg instytucji zakładającej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie MOPS w Augustowie.

Zostało powołanych 89 grup roboczych w celu rozwiązania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Prowadzono łącznie 145 grup
roboczych, w tym 56 grup roboczych, które zostały powołane w 2018 r. W okresie od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r. odbyło się 315 posiedzeń grup roboczych. W toku pracy grup roboczych
zakończono 130 procedur „Niebieskiej Karty”.
Realizując Gminny Program przeprowadzono jedną kampanię informacyjną. Rozdysponowano
ulotki informacyjne oraz plakaty tematyczne wśród placówek oświatowych z terenu miasta Augustów
oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta
Augustowa oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na rok 2019
realizowano następujące działania:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne), w tym:




finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży - ilość
udzielonych porad: 446,
finansowanie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym – ilość udzielonych porad: 302.
finansowanie grupy wsparcia dla dorosłych z problemem alkoholowym, dla osób
uzależnionych, utrzymujących abstynencję, z rodzin uwikłanych w przemoc domową, nie
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radzących sobie z agresją i z trudnościami w relacjach partnerskich – stała liczba
uczestników (5-7 osób), ogółem w grupie wsparcia wzięły udział 23 osoby,
finansowanie dodatkowych działań profilaktycznych zwiększających dostępność usług
dla mieszkańców miasta Augustowa takich jak zajęcia i programy ponadpodstawowe
oraz dalszego zdrowienia typu: sesje terapii pogłębionej indywidualnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu miasta Augustowa oraz sesje
terapii pogłębionej grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
z terenu miasta Augustowa – ilość udzielonych porad: 270.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert).
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w tym:






prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym z uwzględnieniem między innymi zespołu FAS (alkoholowy zespół
płodowy) – w zajęciach wzięło udział ok. 40 dzieci (łącznie przepracowano z dziećmi 1800
godzin),
warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów szkół
podstawowych,
szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Augustowie,
pozostałe działania w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień.
Poradnictwo prawne i psychologiczne dla mieszkańców Augustowa będących w trudnej sytuacji
życiowej w związku z uzależnieniem od alkoholu, nadużywających alkoholu i doświadczających przemocy
w rodzinie (Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie) – udzielono 48 godzin
poradnictwa prawnego i psychologicznego.
5. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form
wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych).
6. Wspomaganie działalności organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert).
7. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne), w tym:



finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – ilość
udzielonych porad: 326
finansowanie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem
uzależnień – ilość udzielonych porad: 202

8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień – warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla
uczniów szkół podstawowych.
9. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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W 2019 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie
wpłynęło 130 wniosków o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Do Sądu Rejonowego w Augustowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich skierowano 41 wniosków
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Umorzono 78 procedur, niektóre z nich były
prowadzone od roku 2017. Powodem umarzania w/w spraw było:






podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego przez osobę zgłoszoną ( 5 procedur),
brak przesłanek wskazanych w przepisach art. 24 i art. 25 Ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (57 procedur),
zmiana miejsca zamieszkania (6 procedur),
wyjazd za granicę (6 procedur),
śmierć osoby zgłoszonej (1 procedura),



zarządzenie kary pozbawienia wolności (3 procedury).

Zespół motywujący odbył 109 posiedzeń (w tym 16 wyjazdowych przy współudziale
dzielnicowego do miejsca zamieszkania osoby zgłoszonej).
Rysunek 3. Ilość rozmów ze sprawcami i ofiarami przemocy w toku prowadzonych postępowań.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MKRPA w Augustowie.

W sprawach wpływających do Komisji związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie
członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowali następujące
działania:



Założono 12 procedur „Niebieskiej Karty” (4 procedury dotyczyły małoletnich dzieci),
Złożono 9 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Augustowie o możliwości
popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną (art. 207 Kodeksu Karnego),
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Złożono 1 zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Augustowie o zagrożeniu życia
i zdrowia nienarodzonego dziecka, informacja przekazana do organów ścigania dotyczyła
kobiety ciężarnej nadużywającej alkoholu,
 Złożono 2 wnioski do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Augustowie
o przyspieszenie czynności eksmisyjnych w związku z nadużywaniem alkoholu oraz
demoralizacją małoletnich,
 Informacja do kuratora zawodowego o zachowaniu dozorowanego (6).
Skierowano do Sądu Rejonowego w Augustowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
 11 wniosków o wgląd w sytuację małoletnich dzieci,
 2 wnioski o skontrolowanie wykonywania władzy rodzicielskiej.
Zespół kontrolny przeprowadził 23 kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych (łącznie 38 punktów). Zespół kontrolny w 11 placówkach handlowych stwierdził
nieprawidłowości i w związku z tym zostały w nich przeprowadzone rekontrole.
Praca Zespołu Kontrolnego MKRPA oparta jest o najnowsze raporty i wytyczne Najwyższej Izby
Kontroli. Przeprowadzane procedury kontrolne od roku 2016 przyczyniają się systematycznie do
znacznego wzrostu wpływów do budżetu Gminy Miasta Augustów z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Środki pochodzące z w/w budżetu wydatkowane są zgodnie
z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zaleceniami
Najwyższej Izby Kontroli i przeznaczane są w całości na przeciwdziałanie problemom wynikających
z uzależnień od alkoholu i środków odurzających.
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Rysunek 4. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2015-2019.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MKRPA w Augustowie.

str. 38

dynamika w %

opłata w tys. zł

100%

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA AUGUSTÓW ZA 2019 ROK
Zespół Opiniujący odbył 14 posiedzeń, na których rozpatrzył 40 wniosków o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano 40 pozytywnych postanowień dotyczących sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. W tym 7 postanowień dotyczących sprzedaży poza miejscem
sprzedaży i 33 pozytywnych postanowień dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w miejscu sprzedaży.
Tabela 17. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ważnych w 2019 roku (stan na 31.12.2019 r.).
Poza miejscem sprzedaży (detal)
1

2

3

do 4,5% (oraz
piwa)

od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem
piwa)

66

64

W miejscu sprzedaży (gastronomia)
4

5

6

7

pow.
18%

Razem

do 4,5%
(oraz
piwa)

od 4,5 do
18% (z
wyjątkiem
piwa)

pow.
18%

61

191

79

44

46

8
9. Ogółem
(suma
Razem
kolumn
4+8)
169

360

Źródło: opracowanie własne.
Detal

Gastronomia

do 4,5% (oraz
piwa)
od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem
piwa)
pow. 18%

do 4,5% (oraz
piwa)
32%

od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem
piwa)
pow. 18%

35%

33%

27%
47%
26%

Rysunek 5. Struktura zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu detalicznym oraz gastronomii
w 2019 r. (stan na 31.12.2019 r.)
Źródło: opracowanie własne.

EDUKACJA
Zadania oświatowe Miasta Augustów wynikają w szczególności z postanowień:
 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 17 ze zm.),
 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.) oraz
przepisów wykonawczych do tych ustaw.
Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Miasta Augustów było zabezpieczenie
na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez miasto środków finansowych
na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków
komunalnych, a także środków finansowych w formie dotacji do działających szkół i placówek
niepublicznych.
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Tabela 18. Wykaz szkół, przedszkoli i żłobka prowadzonych przez Miasto Augustów.
Szkoła/Placówka

Adres

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Augusta

ul. Rajgrodzka 1

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

ul. Mickiewicza 1

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej

ul. Marii Konopnickiej 5

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej

ul. Tartaczna 21

Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka

ul. Waryńskiego 57

Przedszkole Nr 2

ul. Kopernika 24

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Tytoniowa 12

Przedszkole Nr 4

ul. Kilińskiego 10a

Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka

ul. Mickiewicza 2b

Żłobek Nr 1

ul. Kilińskiego 6

Źródło: opracowanie własne.

Remonty i inwestycje


Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na potrzebę jadalni na kwotę
24 999,43 – szpachlowanie, malowanie, usunięcie starych płytek,
 Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 na kwotę 37 289,44 – przebudowa
pomieszczeń na łazienki dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym,
 Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 25 000,00 – wymiana
lamp na oświetlenie led,
 Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6 na kwotę 20 520,00 –
założenie trawnika na posesji przedszkola,
 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 4 na kwotę 34 750,00,
 Wymiana drzwi do klas na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę
100 000,00,
 Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 81 600,00.
 Modernizacja kanalizacji w Przedszkolu Nr 6 na kwotę 15 720,63,
 Remont wynajętych pomieszczeń w Przedszkolu Nr 6 (przystosowanie ppoż) na kwotę
128 342,39,
 Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1 na kwotę 35 000,00.
Dodatkowo na bieżące remonty i naprawy przeznaczono następujące kwoty:
 Szkoły – 193 990,87,
 Przedszkola i żłobek – 36 055,89.
W świetle powyższego znacznie poprawiły się warunki lokalowe w jednostkach prowadzonych
przez miasto Augustów.
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Liczba uczniów i oddziałów
Tabela 19. Szkoły podstawowe I-VIII w 2019 r.
Ogółem
oddziałów

Liczba uczniów

Szkoła
kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

kl. V

kl. VI

Kl. VII

Kl. VIII

Razem

Szkoła Podstawowa Nr 2

93

70

44

117

125

76

96

105

726

31

Szkoła Podstawowa Nr 3

115

105

41

158

163

117

113

145

957

43

Szkoła Podstawowa Nr 4

32

48

22

66

46

43

38

29

324

16

Szkoła Podstawowa Nr 6

16

23

9

23

27

16

23

20

157

9

Razem

256

246

116

364

361

252

270

299

2164

99

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 20. Szkoły podstawowe IX-XII 2019 r.
Liczba uczniów
kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

kl. V

kl. VI

Kl. VII

Kl. VIII

Razem

Ogółem
oddziałów

Szkoła Podstawowa Nr 2

87

93

71

46

117

125

77

95

711

30

Szkoła Podstawowa Nr 3

115

120

108

43

155

160

116

114

931

42

Szkoła Podstawowa Nr 4

44

33

47

23

64

48

42

36

337

16

Szkoła Podstawowa Nr 6

20

16

23

9

24

28

16

24

160

9

Razem

266

262

249

121

360

361

251

269

2139

97

Szkoła

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 21. Klasy gimnazjalne I-VIII.2019 r.
Liczba uczniów
kl. I

kl. II

kl. III

Ogółem
oddziałów

-

-

20

1

101

4

Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 3

66

3

Razem

187

8

Klasy gimnazjalne
Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 4
Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 2

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 22. Przedszkola w 2019 r.
I-VIII.2019 r.
Przedszkole

IX-XII.2019 r.

Liczba
dzieci

Ogółem
oddziałów

Liczba
dzieci

Ogółem
oddziałów

Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka

116

5

118

5

Przedszkole Nr 2

195

8

219

9

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

120

6

115

6

Przedszkole Nr 4

120

5

119

5

Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka

171

7

148

7

Razem

722

31

719

32

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 23. Liczba uczniów/wychowanków w poszczególnych szkołach i placówkach niepublicznych w 2019 r.
I-VIII.2019 r.

IX-XII.2019 r.

Nazwa placówki

Liczba
uczniów/wychowanków

Liczba
uczniów/wychowanków

Społeczna Szkoła Podstawowa - 130 Oddział Przedszkolny - 10

140

144

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let’s Talk

9

24

Przedszkole Zgromadzenia s. Urszulanek S.J.K.

54

48

Przedszkole Niepubliczne „Fantazja”

46

45

Niepubliczne Przedszkole Językowe U Kubusia Puchatka

224

236

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Let’s Talk”

43

48

Przedszkole Niepubliczne Beniamin

67

65

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Stacyjkowo”

31

30

Przedszkole Montessori

52

72

Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

13

15

Punkt Przedszkolny „Wesoła Przystań”

10

9

Ogółem

689

736

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 24. Dotacja dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych w 2019 r.
Placówka

Kwota dotacji 2019 r.

Społeczna Szkoła Podstawowa STO

957 919,78

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let’s Talk

159 882,00

Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK

454 829,91

Przedszkole Niepubliczne Beniamin

609 221,48

Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka”

2 026 466,86

Niepubliczne Przedszkole Językowe Let’s Talk

442 439,34

Przedszkole Niepubliczne Fantazja

503 514,19

Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo

264 577,54

Przedszkole Montessori

730 555,90

Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

77 417,95

Punkt Przedszkolny Wesoła Przystań

168 174,26

Ogółem

6 394 999,21

Źródło: opracowanie własne.

Pomoc materialna dla uczniów
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół,
którzy zamieszkują na terenie miasta Augustów. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania
pomocy określone zostało ustawowo i wynosiło - 514 zł na jednego członka rodziny. Stypendia szkolne
przyznawane były w wysokości 105 i 110 zł miesięcznie, a zasiłki szkolne (jednorazowo) – 620 zł.
Kwota 200 175,00 przeznaczona została na wypłatę stypendiów:
 dotacja celowa 160 140,00
 wkład własny 40 035,00
Łącznie przyznano stypendia 272 uczniom.
Kwota 8 308,00 przeznaczona została na zasiłki szkolne:
 dotacja celowa 6 944,00
 wkład własny 1 364,00
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Ponadto przyznano stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia
sportowe uczniom szkół podstawowych. Na ten cel została wydatkowana kwota z budżetu miasta
w wysokości – 49 977,00 zł.
Innym ważnym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników szkolnych w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna ”. Z tej formy pomocy
skorzystało ogółem – 41 uprawnionych uczniów. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową
w kwocie – 13 632,00 zł.

Osiągnięcia uczniów
Tabela 25. Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Nazwa konkursu

Szkoła

Osiągnięcia

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

SP2

Laureat

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

SP2

Finalista

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

SP3

Finalista

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

SP3

Laureat

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

SP3

Laureat

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

SP3

Finalista

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

SP3

Laureat

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

SP3

Laureat

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

SP3

Finalista

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

SP3

Finalista

„KANGUR”

SP 4

Wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

SP 6

4 Finalistów

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 26. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach (szkoły od poziomu wojewódzkiego).
Nazwa konkursu

Szkoła/przedszkole

Osiągnięcia

,,Zdrowym być”- XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu
muzyczno-recytatorskiego – Białystok

P3

Wyróżnienie dla każdego dziecka

,,Mój Przyjaciel Śmiałek”- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
z programu ,,Śmiało rozmawiamy”

P3

Praca wystawiona na stronie internetowej
Organizatora www.smialorozmawiamy.pl

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

SP2

Wyróżnienia i wyniki bardzo dobre

Ogólnopolski Konkurs „Odyseja umysłu”

SP2

Udział w etapie regionalnym

Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży

SP2

III miejsce i 2 wyróżnienia

XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej TurystycznoKrajoznawczy PTTK

SP2

Etap wojewódzki – I miejsce,
etap ogólnopolski – XII miejsce

,,Baje bajki, bajeczki…” konkurs recytatorski na etapie
wojewódzkim

SP3

I miejsce

Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny „LWOĄTKO”

SP3

wyróżnienie KAON

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

SP3

wyróżnienie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II (Olimpus)

SP3

IX miejsce – laureat

Konkurs plastyczny „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

SP3

wojewódzki - I miejsce

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękne są nasze barwy
ojczyste”

SP3

wojewódzki - nagroda

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2019
” w kategorii MALUCH

SP3

wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Ekologicznej „Różnorodność
biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

SP3

wojewódzki - tytuł finalisty
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Nazwa konkursu

Szkoła/przedszkole

Osiągnięcia

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żeglarskiej "RAFA" w
Radomiu

SP3

III miejsce

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żeglarskiej w Radomiu
„RAFA”

SP3

I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej
"50 mil" w Poznaniu.

SP3

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękne są nasze barwy
ojczyste”

SP3

Ogólnopolski Konkurs "Erlebnisreise mit Deutsch"

SP3

II miejsce

Konkurs Plastyczny "Piękne są nasze barwy ojczyste"

SP3

wojewódzki - nagroda

Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego

SP3

I miejsce w konkursie „OLIMPUS 2019”

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK

SP3

Wyróżnienie – srebrny dyplom

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2019

SP3

Wyróżnienie

Konkurs Plastyczny „Rupaki, dziwaki i inne utwory Danuty
Wawiłow”

SP3

Nagroda główna

Międzynarodowy Turniej Robotów ROBOEAST
na Politechnice Białostockiej

SP3

IV i V miejsce w kategorii FREESTYLE

Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii i ochrony
środowiska EKOTEST

SP3

Wyróżnienie

XXV Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym

SP3

IV miejsce w finale wojewódzkim

Wojewódzki konkurs „112 ratuje życie”

SP 6

Laureatka

1 miejsce
nagroda

Wojewódzki konkurs ekologiczny

SP 6

Finalista

IX edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność
biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

SP 6

Finalista

Powiatowe igrzyska dzieci w piłce nożnej chłopców

SP 6

I miejsce (drużyna)

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 27. Ważniejsze osiągnięcia uczniów szkół w sporcie (od poziomu wojewódzkiego I-VI miejsce)
Nazwa konkursu

Szkoła

Osiągnięcia

Igrzyska Woj. Podlaskiego w Aerobicu Dziewcząt

SP2

8 miejsce

Mistrzostwa Województwa w Drużynowych Biegach
Przełajowych Dziewcząt

SP2

Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce Dziewcząt – bieg
na 500 m

SP2

Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce Dziewcząt – bieg
na 60 m

SP2

13 miejsce
14 miejsce
10 miejsce

Mistrzostwa Województwa w Łyżwiarstwie Szybkim

SP2

Mistrzostwa Województwa w Drużynowych Biegach
Przełajowych Chłopców

8 miejsce

SP2

Igrzyska Młodzieży w Lekkiej atletyce – bieg na 1000 m

SP2

4 miejsce

Igrzyska Młodzieży w Lekkiej atletyce – bieg na 300 m

SP2

5 miejsce

Finał Wojewódzki Indywidualna Lekkoatletyka Chłopców – bieg
na 300 m

SP2

Finał Wojewódzki Indywidualna Lekkoatletyka Chłopców – bieg
na 1000 m

SP2

4 miejsce

6 miejsce
7 miejsce

Finał Wojewódzki Drużynowe Biegi Przełajowe Chłopców

SP2

I miejsce

Mistrzostwa Polski Drużynowe Biegi Przełajowe Chłopców

SP2

I miejsce

Sztafeta lekkoatletyczna o Puchar Urzędu Marszałk.
Województwa Podlaskiego /sztafeta olimpijska: 800 m + 400 m
+ 200 m + 100 m

SP3

I miejsce Finał Wojewódzki
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Nazwa konkursu

Szkoła

Sztafetowe biegi przełajowe 10x800 m

SP3

I miejsce Finał Wojewódzki

Piłka koszykowa

SP3

VII miejsce Finał Wojewódzki

Igrzyska Młodzieży w Drużynowych Biegach Przełajowych –
rocznik 2005

SP3

Drużynowe biegi przełajowe

SP3

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach
przełajowych

SP3

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłkę ręczną

SP3

Finał Wojewódzki – III miejsce

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA

SP3

Finał Wojewódzki – I miejsce kula,
Finał Wojewódzki – II miejsce dysk

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt

SP3

Półfinał wojewódzki V miejsce

SP3

Zawody okręgowe(międzynarodowe):
I miejsce ( 100m stylem zmiennym)
II miejsce (50m stylem dowolnym) w
roczniku 2008

SP3

Zawody okręgowe(międzynarodowe):
II miejsce (50m stylem grzbietowym)
III miejsce ( 100m stylem zmiennym)
II miejsce – klasyfikacji najlepszej
zawodniczki zawodów
w roczniku 2008

VIII Zawody Pływackie Pod Patronatem Starosty Sokólskiego 13.10.18 r. - Sokółka

SP3

Zawody okręgowe(międzynarodowe):
II miejsce ( 50m stylem klasycznym)
III miejsce (50m stylem grzbietowym) w
roczniku 2007

VIII Zawody Pływackie Pod Patronatem Starosty Sokólskiego 13.10.18 r. - Sokółka

SP3

Zawody okręgowe(międzynarodowe):
II miejsce ( 50m stylem motylkowym) w
roczniku 2007

SP3

Zawody okręgowe(międzynarodowe):
I miejsce (50m stylem dowolnym)
II miejsce (50m stylem motylkowym)
III miejsce ( 100m stylem dowolnym)
w roczniku 2008

VII Mistrzostwa Michałowa w Pływaniu z okazji 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości - 10.11.18 r. – Michałowo

SP3

Zawody okręgowe(międzynarodowe):
I miejsce (50m stylem dowolnym)
II miejsce (50m stylem motylkowym)
II miejsce ( 100m stylem zmiennym)
II miejsce – klasyfikacji najlepszej
zawodniczki zawodów
w roczniku 2008

VII Mistrzostwa Michałowa w Pływaniu z okazji 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości - 10.11.18 r. – Michałowo

SP3

Zawody okręgowe (międzynarodowe)/
III miejsce (50m stylem motylkowym)
w roczniku 2008

SP3

Zawody okręgowe(międzynarodowe):
II miejsce (50m stylem motylkowym)
II miejsce (50m stylem klasycznym)
w roczniku 2007

SP3

Zawody okręgowe:
II miejsce (100m stylem dowolnym)
II miejsce (50m stylem dowolnym)
II miejsce (50m stylem grzbietowym)
II miejsce ( 100m stylem zmiennym)

VIII Zawody Pływackie Pod Patronatem Starosty Sokólskiego 13.10.18 r. - Sokółka

VIII Zawody Pływackie Pod Patronatem Starosty Sokólskiego 13.10.18 r. - Sokółka

XIV Zawody Pływackie z okazji 100 - letniej rocznicy Odzyskania
Niepodległości – 3-4.11.18 r. – Giżycko

VII Mistrzostwa Michałowa w Pływaniu z okazji 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości - 10.11.18 r. – Michałowo

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar
Prezydenta Miasta Suwałk - 30.11.18 r. - Suwałki
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Nazwa konkursu

Szkoła

Osiągnięcia
I miejsce – klasyfikacji najlepszej
zawodniczki zawodów
w roczniku 2008

SP3

Zawody okręgowe:
I miejsce (50m stylem grzbietowym)
I miejsce ( 100m stylem zmiennym)
III miejsce (50m stylem motylkowym)
III miejsce (50m stylem dowolnym)
III miejsce – klasyfikacji najlepszej
zawodniczki zawodów
w roczniku 2008

SP3

Zawody okręgowe
II miejsce (50m stylem grzbietowym)
II miejsce ( 100m stylem zmiennym)
II miejsce (50m stylem klasycznym)
III miejsce – klasyfikacji najlepszego
zawodnika zawodów
w roczniku 2008

SP3

Zawody okręgowe/
II miejsce (100m stylem dowolnym)
III miejsce ( 100m stylem zmiennym)
w roczniku 2008

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar
Prezydenta Miasta Suwałk - 30.11.18 r. - Suwałki

SP3

Zawody okręgowe/
II miejsce (100m stylem klasycznym)
II miejsce (50m stylem klasycznym)
III miejsce ( 50m stylem motylkowym)
w roczniku 2007

Igrzyska Dzieci Szkolnej - Pływanie drużynowe dziewcząt

SP3

Awans do Finału wojewódzkiego III
miejsce

Igrzyska Dzieci Szkolnej - Pływanie drużynowe dziewcząt sztafety

SP3

Awans do Finału wojewódzkiego III
miejsce - sztafety

Igrzyska Dzieci Szkolnej - Pływanie drużynowe dziewcząt

SP3

Awans do Finału wojewódzkiego V
miejsce indywidualnie 50m. stylem
dowolnym

Igrzyska Dzieci Szkolnej - Pływanie drużynowe dziewcząt

SP3

Awans do Finału wojewódzkiego VI
miejsce indywidualnie 50m. stylem
grzbietowym

Igrzyska Dzieci Szkolnej – Pływanie drużynowe chłopców

SP3

Awans do Finału wojewódzkiego

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w łyżwiarstwie drużynowym
dziewcząt

SP3

Międzynarodowy Festiwal Siatkówki w kategorii Młodzików

SP3

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców z okazji 100
lecia Polski i Litwy w Solecznikach ( Litwa )

SP3

Ogólnopolski Turniej Siatkówki „POLNA CUP” w Warszawie

SP3

II miejsce

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce chłopców

SP3

IV miejsce w finale województwa.

Liga województwa Podlaskiego w siatkówce chłopców w
kategorii Młodzików

SP3

Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej w kategorii
Młodzików

SP3

VIII Zawody Pływackie pod patronatem starosty Sokólskiego
(MIĘDZYNARODOWE)

SP3

VII Międzynarodowe Mistrzostwa Michałowa w Pływaniu z okazji
100rocznicy odzyskanie niepodległości

SP3

Finał Grupy Północnej w Pływaniu – sztafeta 6x25

SP3

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar
Prezydenta Miasta Suwałk - 30.11.18 r. - Suwałki

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar
Prezydenta Miasta Suwałk - 30.11.18 r. - Suwałki

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar
Prezydenta Miasta Suwałk - 30.11.18 r. - Suwałki
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA AUGUSTÓW ZA 2019 ROK
Nazwa konkursu

Szkoła

Osiągnięcia

Finał Grupy Północnej w Pływaniu – drużyna

SP3

wojewódzki III miejsce

Sztafetowe biegi przełajowe 10x800m. I miejsce Powiat

SP3

III m. Finał Wojewódzki

Finał Grupy Północnej - chłopcy w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Pływaniu - awans do finału województwa

SP3

II miejsce w finale Grupy Północnej dziewczęta w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Pływaniu - awans do finału województwa

SP3

Narciarstwo biegowe

SP3

III miejsce finał wojewódzki

Łyżwiarstwo

SP3

V miejsce finał wojewódzki

Łyżwiarstwo szybkie

SP3

IV miejsce wojewódzkie

VIII miejsce w województwie
XIII miejsce w województwie

Narty biegowe

SP3

V miejsce wojewódzkie

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Bieg na orientację

SP3

I miejsce Finał Wojewódzki

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłka siatkowa-plażowa

SP3

VII m. Finał Wojewódzki

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Biegach
Przełajowych

SP4

III miejsce (drużynowe)
I miejsce (indywidulne)

Wojewódzkie IMS w LA na 600m.

SP4

II miejsce

Wojewódzkie IMS w biegach przełajowych

SP4

III miejsce

Wojewódzkie Igrzyska LA w pchnięciu kulą

SP4

III miejsce

Powiatowe igrzyska dzieci w piłce nożnej chłopców

SP6

I miejsce (drużyna)

Źródło: opracowanie własne.

Egzamin gimnazjalny
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych
na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
 Humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka
polskiego.
 Matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu
matematyki.
 Języka obcego nowożytnego.
Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język,
którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie
rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się
również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą
sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum,
ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie
zdać.
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu, a w przypadku języka obcego nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu. Zwolnienie jest
równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub z części trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym
i rozszerzonym najwyższego wyniku.
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Tabela 28. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach podstawowych w Augustowie w roku szkolnym 2018/2019.
Średni wynik procentowy
Część humanistyczna

Cześć matematycznoprzyrodnicza

Języki obce

Wyszczególnienie
Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

Język
angielski
poziom
podstawowy

Język
angielski
poziom
rozszerzony

Język
niemiecki
poziom
podstawowy

Język
rosyjski
poziom
podstaw
owy

54%

44%

46%

69%

49%

52%

-

63%

60%

41%

53%

72%

54%

47%

-

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Marii Konopnickiej
w Augustowie

47%

41%

25%

35%

53%

33%

39%

45%

Powiat augustowski

64%

57%

45%

50%

70%

-

53%

-

Województwo
podlaskie

62%

59%

44%

50%

68%

-

48%

-

Kraj

63%

59%

43%

49%

68%

-

51%

-

Język
polski

Historia i
wiedza o
społeczeństwie

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Zygmunta Augusta w
Augustowie

66%

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich
w Augustowie

Źródło: opracowanie własne.

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został
przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać,
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń,
który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do
niego w czerwcu. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
 pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
 drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
 trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymał zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany był wynik procentowy oraz wynik na
skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył
za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do
liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
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Tabela 29. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Augustowie w roku szkolnym 2018/2019.
Średni wynik procentowy
Wyszczególnienie
Język polski

Matematyka

Język
angielski

Język
rosyjski

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

66%

47%

63%

-

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

63%

44%

55%

55%

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

61%

40%

61%

-

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie

63%

50%

67%

-

Powiat augustowski

62%

44%

55%

-

Województwo podlaskie

60%

46%

58%

-

Kraj

63%

45%

59%

-

Źródło: opracowanie własne.

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dyrektorzy szkół i przedszkoli na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznych podejmują działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. W celu realizacji zaleceń organizowane są m.in. zajęcia rewalidacyjne, korekcyjnokompensacyjne, nauczanie indywidualne, terapie (logopedyczne, psychologiczne, ruchowe,
biofeedback, tomatis, artterapia, integracja sensoryczna).
Na realizację zaleceń, zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci
w przedszkolach i szkołach, przeznaczono kwotę w wysokości 3 292 970,30zł.

Nauczyciele
Tabela 30 Liczba nauczycieli ogółem w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach wg stopnia awansu
zawodowego (w etatach).

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi

1,04

7,14

10,97

Przedszkole Nr 4

0,09

3,00

7,00

Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna
Szósteczka
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Zygmunta Augusta
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1
Pułku Ułanów Krechowieckich
Szkoła Podstawowa Nr 4 im.
Marii Konopnickiej

0,11

2,75

3,55

1,33

1,14
3,47

0,18

1,23

2,00

6,17

3,59

5,24

2,38

10,08

3,55

18,28

0,09

2,06

8,33

4,80

2,21

9,29

11,25

0,32

10,83

71,02

0,61

1,88

3,24

67,74

9,28

101,28

0,50

1,19

9,69

92,19

6,50

32,71

6,78

31,06
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2,00

dyplomowany

6,86

mianowany

4,46

1,04

kontraktowy

5,48

Przedszkole Nr 2

stażysta

3,77

Przedszkole Nr 1 im. Akademia
Bystrzaka

brak

dyplomowany

5,20

stażysta

2,11

Jednostki

brak

mianowany

IX-XII.2019

kontraktowy

I-VIII.2019

1,00
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52,25

256,74

332,61

1,61

4,23

dyplomowany

18,38

stażysta

11,87

brak

5,84

mianowany

5,12

1,50

kontraktowy

0,11

dyplomowany

Ogółem

mianowany

Szkoła Podstawowa Nr 6 im.
Armii Krajowej

IX-XII.2019

kontraktowy

stażysta

Jednostki

brak

I-VIII.2019

1,15

2,64

13,29

16,34

38,73

253,84

314,75

Źródło: opracowanie własne.

Żywienie dzieci i uczniów w przedszkolu i w szkole
Kuchnie, w których przygotowuje się i wydaje posiłki, zorganizowane są we wszystkich
przedszkolach (P1, P2, P3, P4, P6) oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
w Augustowie.
Stołówki, w których wydaje się posiłki, zorganizowane są w SP2, SP4 i SP6.
Posiłki do tych szkół przygotowuje stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich w Augustowie, a dowóz posiłków organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Augustowie.
Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne. Koszt jednego obiadu (złożonego z zupy, drugiego
dania i kompotu) dla ucznia w szkole wynosił 4 zł. Natomiast stawka żywieniowa w przedszkolach za trzy
posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 6,00 zł.
W roku 2019 koszt ponoszony przez miasto na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniósł –
586 752,62 zł, a przedszkolnych – 927 303,98 zł.
Przeciętna liczba obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3
wynosi ok. 750.
Posiłki, które są przygotowywane w przedszkolach są zróżnicowane i dostosowane do potrzeb
dzieci. Jadłospisy są zgodne z zasadami higieny i dietetyków, zawierają m.in. diety z wykluczeniem
niektórych produktów.

Programy i projekty oświatowe







Zrealizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w SP3. W ramach programu
wyremontowano kuchnię w SP3 na kwotę 113 346,68 (w tym dotacja celowa 79 877,34).
Corocznie realizowany jest program „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych
– Wychowanie Wodne”. W 2019 r. przeznaczono na ten cel 58 149,11. W ramach
programu ponad 500 uczniów klas I i II szkoły podstawowej uczestniczyło w lekcjach
nauki wpływania na miejskim basenie.
W latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
realizowany jest projekt pn. EDUKOMPETENTNI. Projekt realizowany jest na podstawie
umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0019/15-00 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce
dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne
oprogramowanie i sprzęt do terapii. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele
poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i studiach podyplomowych. Zrealizowano
również wyjazdy edukacyjne dla uczniów. W ramach projektu w 2019 r. odbyło się 867 h
zajęć dla 570 uczniów.
W latach 2018-2019 w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka realizowany jest
projekt p. SŁONECZNA SZÓSTECZKA. Projekt realizowany jest na podstawie umowy
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nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0134/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do
prowadzenia zajęć, wyposażenie. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele
poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. W ramach projektu przeprowadzono
w 2019 r. 900 h dla 90 dzieci w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.
W latach 2019-2020 w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka realizowany jest
projekt p. TRAMPOLINKA. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDARPPD.03.01.01-20-0276/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia
zajęć, wyposażenie. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział
w specjalistycznych szkoleniach. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie
1568 h dla 47 dzieci w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.
Po raz pierwszy przystąpiono do realizacji projektu Politechnika Białostocka –
Augustowski Uniwersytet Dziecięcy. 50 uczniów augustowskich szkół podstawowych cały
rok akademicki będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Politechnice
Białostockiej. W 2019 r. odbyły się 3 zjazdy.
W celu wspierania rozwoju edukacji w Mieście Augustów ustanowiono granty na
realizację projektów edukacyjnych, których zadaniem było:
wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych służących rozwijaniu,
indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, jak również organizujących czas wolny,
inspirowanie szkół do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej,
inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania
środowiska lokalnego.
„Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” Projekt był
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr UDARPPD.03.01.01-20-0261/17 zawartej 29 sierpnia 2018 r.
Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolach Nr 1, Nr 2,
Nr 3 i Nr 4 w Augustowie oraz zniwelowanie dysproporcji i barier w dostępie do edukacji
przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównymi zadaniami
podejmowanymi w projekcie były: dostosowanie istniejących pomieszczeń i przestrzeni
w Przedszkolach Nr 1 i Nr 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; organizowanie
dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolach Nr 1, Nr 2
i Nr 3 w zakresie stwierdzonych deficytów; doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 oraz wsparcie rodziców; pomoc
w kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci ze wszystkich przedszkoli kompetencji kluczowych
oraz właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projekt był realizowany:
01.07.2018 - 31.12.2019
„2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacji Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”. Projekt był
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0006/15 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-200006/15-00 zawartej dnia 24.05.2017 r. Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności
ukierunkowane na rozwiązanie problemów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta
Augusta w Augustowie oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rzecz uczniów
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i nauczycieli. Głównymi problemami podejmowanymi w projekcie były: potrzeba
kształtowania i rozwijania u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych; konieczność
doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli; chęć stworzenia warunków dla
nauczania metodą eksperymentu; wsparcie wykorzystania TIK; nowe metody
indywidualizacji pracy z uczniem. Projekt był realizowany: 01.03.2017 - 28.02.2019
Nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Augustów wystąpili z inicjatywą
organizacji działań o charakterze: edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym, dzięki którym dzieci
i młodzież rozwijały swoje pasje i zainteresowania. W ramach pierwszej edycji grantów zorganizowano
łącznie 325 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których wzięło udział 310 dzieci/uczniów.

KULTURA
Realizację lokalnej polityki kulturalnej w Augustowie wykonują Augustowskie Placówki Kultury,
samorządowa instytucja kultury powołana Uchwałą Rady Miejskiej w 1991 r.
W myśl ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej – „jednostki samorządu terytorialnego
organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie
takiej działalności jest podstawowym celem statutowym” – wyznaczonym przez samorząd.
W skład APK wchodzą: Miejski Dom Kultury (Ryn. Z Augusta), Muzeum Ziemi Augustowskiej
(w budynku MBP ul. Hoża) wraz z działem Muzeum Kanału Augustowskiego (ul. 29 Listopada), Miejska
Biblioteka Publiczna (ul. Hoża) wraz z dwiema Filiami (jedna przy ul. Nowomiejskiej oraz powstała po
przejęciu Biblioteki Pedagogicznej, Filia na ul. Komunalnej).
Tabela 31. Zestawienie sekcji działających przy MDK w Augustowie w latach 2017-2019.
l.p.

Nazwa zajęć

2017

2018

2019

1.

Koło Plastyczne

2 grupy

2 grupy

2 grupy

2.

Grupa plastyczna dla dorosłych

1 grupa

1 grupa

1 grupa

3.

Grupa tkacka

1 grupa

1 grupa

1 grupa

3.

Warsztaty szycia

1 grupa

1 grupa

1 grupa

4.

Zespół taneczny

1 grupa

1 grupa

1 grupa

5.

Zespoły wokalne dla seniorów

-

-

1 grupa

6.

Zespoły wokalne dla dorosłych

1 grupa

1 grupa

1 grupa

7.

Zespół wokalno – instrumentalne dziecięce

1grupy

2grupy

1 grupa

8.

Zespoły wokalne dla dzieci i młodziezy

1 grupa

3 grupy

3 grupy

9.

Teatr Piosenki

1 grupa

1 gr. dorosła
1gr. młodzieżowa

1 grupa

10.

Tetr Pneumatyczny

-

1 grupa

1 grupa

11.

Warsztaty teatralne Impro

-

1 grupa

1 grupa

12.

Grupa reprezentacyjna ZTL Bystry

1 grupa

1 grupa

1 grupa

13.

Kapela ZTL Bystry

1 grupa

1grupa

1 grupa

14.

Orkiestra dęta

1 grupa

1 grupa

1 grupa

15.

Zajęcia gry na instrumentach

4 sekcje

4 sekcje

4 sekcje

16.

Warsztaty emisji głosu

2 grupy

3 grupy

3 grupy

17.

Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon”

Około 45 spotkań

Około 53 spotkań

Około 98 spotkań

18.

Dyskusyjny Klub Filmowy dla dzieci „Kinochłonek”

1 grupa

1 grupa

1 grupa

19.

Klub seniora „Bądźmy razem”

1 grupa

1 grupa

1 grupa

Źródło: opracowanie własne.
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Ilość uczestników stałych w kołach i zespołach APK
2017 – około 205 miesięcznie,
2018 – około 234 miesięcznie,
2019 – około 300 miesięcznie.
Tabela 32. Imprezy zorganizowane przez Placówkę.
l.p.

Wyszczególnienie wydarzeń

Ilość wydarzeń
w 2016

Ilość wydarzeń
w 2017

Ilość wydarzeń
w 2018

1.

Seanse filmowe

52

56

60

2.

Wystawy

13

13

12

3.

Festiwale i przeglądy artystyczne

4

6

7

4.

Koncerty

92

94

96

5.

Konkursy

11

12

12

6.

Pokazy teatralne wraz z Teatrem Piosenki

13

12

16

7.

Warsztaty

24

24

26

8.

Imprezy interdyscyplinarne

5

4

6

9.

Prelekcje, spotkania, wykłady

18

18

20

10.

Imprezy targowe

4

3

4

Źródło: opracowanie własne.

Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie została założona w 1945 roku. Siedziba główna
znajduje się na osiedlu Śródmieście. W bibliotece funkcjonują:
 wypożyczalnia dla dzieci,
 wypożyczalnia dla dorosłych,
 czytelnia książek oraz czasopism.
Organizowane są tu lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.
Jest to również miejsce działania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Tabela 33.Stan księgozbioru w MBP w Augustowie w latach 2016-2019.
Rodzaj

2016

2017

2018

2019

literatura piękna dla dorosłych

32619 wol.

31 966 wol.

30 905 wol.

29 045 wol.

literatura piękna dla dzieci

24985 wol.

25 309 wol.

25 054 wol.

24 536 wol.

inna literatura

64041 wol.

62 761 wol.

6 0461 wol.

59 291 wol.

zbiory specjalne

1326 w tym 286
audiobooków

975 w tym 348
audiobooków

975 w tym 348
audiobooków

1178 w tym 532
audiobooków

czasopisma oprawne

2033 wol.

2033 wol.

1680 wol.

1582 wol.

Razem

125.004

123.044

122.069

115.632

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Struktura czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej wg grup wiekowych w latach 2016-2019.
Źródło: opracowanie własne.

Wypożyczenia w latach sprawozdawczych:
W roku 2016 zarejestrowanych czytelników MBP posiadało 4.843 wypożyczono łącznie 70.085 pozycji.
Rok 2017 - zarejestrowano 4. 750 czytelników, wypożyczenia w ciągu roku wyniosły: 70 083 wol.
Rok 2018 - zarejestrowano ogółem 4. 692 czytelników, którzy wypożyczyli 58 927 wol. (powód:
zamkniecie biblioteki podczas remontu).
Rok 2019 – zarejestrowano 4. 721 czytelników, wypożyczenia w ciągu roku wyniosły 66 656 wol.

Muzeum Ziemi Augustowskiej
Muzeum Ziemi Augustowskiej funkcjonuje od 1973 roku. W swych zbiorach posiada 1463
muzealiów, w tym 808 etnograficznych oraz 16 depozytów.
Placówka prowadzi działalność popularnonaukową i oświatową, współpracując ze szkołami
(lekcje muzealne i konkursy), z Archiwum Państwowym w Suwałkach, placówkami muzealnymi regionu,
z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym.
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W roku 2019 Muzeum Ziemi Augustowskiej odwiedziło łącznie 6288 osób, w tym:



Dział Historii Kanału Augustowskiego 4332 osób,
Dział Etnograficzny 1956 osób.

Nagrody i stypendia Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2019 r.
Nagrody i stypendia przyznawane są na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Augustowie od
2017 r. W lutym 2019 r. Burmistrz Miasta Augustowa przyznał nagrody i stypendia za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Laureatami nagród
i stypendiów zostały osoby o wybitnych osiągnięciach wnoszące ogromny wkład w rozwój życia
kulturalnego Augustowa.
Nagrodę za całokształt działalności kulturalnej otrzymała Elżbieta Granacka - pedagog, którego
ogromne zaangażowanie i sukcesy edukacyjno-wychowawcze doceniła nie tylko augustowska
społeczność, ale również Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznając Medal Komisji Edukacji
Narodowej w 2001 r., a w 2006 r. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Od 2008 roku Pani Elżbieta
pracuje jako instruktor muzyczny w Augustowskich Placówkach Kultury. Z jej inicjatywy powstało wiele
zespołów, które odnoszą liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Komponuje muzykę instrumentalną oraz piosenki, pisze teksty, jest animatorką życia kulturalnego
Augustowa. Elżbieta Granacka otrzymała również stypendium Burmistrza Miasta Augustowa 2019
w kategorii powyżej 26 roku życia.
Nagrodę za wybitne osiągnięcia o wysokim znaczeniu otrzymała Krystyna Fiodorow - od 1986
roku pracuje w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie i przez cały ten czas
z wielką pasją, zaangażowaniem i niesłabnącym entuzjazmem działa na rzecz upowszechniania
czytelnictwa dzieci i młodzieży.
Nagrodę za wybitne osiągnięcia o wysokim znaczeniu otrzymał Erazm Stefanowski - poeta,
prozaik, eseista, felietonista, autor artykułów sportowych i wywiadów. Laureat kilkudziesięciu
regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich, poetyckich i prozatorskich. Autor dwóch książek
poetyckich: "Zaprawione mirrą" i "Oskarżony Jezus Ch." oraz tomu poezji "Nie wiary godne". Erazm
Stefanowski został również stypendystą Burmistrz Miasta Augustowa 2019 r. w kategorii powyżej
26 roku życia.
Stypendystką w kategorii do 26 lat włącznie została Wiktoria Zapolnik – tancerka tańca
towarzyskiego w Klubie Sportowym Promenada w Augustowie. Wielokrotna laureatka i finalistka
turniejów ogólnopolskich. Wraz z partnerem zdobyła tytuł Mistrza Okręgu Podlaskiego w tańcach
latynoamerykańskich w kategorii wiekowej Młodzież. Na Mistrzostwach Polski w najwyższej klasie
tanecznej A w kategorii wiekowej Młodzież + Dorośli zajęła 9 miejsce.
Drugim stypendystą w kategorii do 26 lat włącznie został Oskar Tomecki – tancerz tańca
towarzyskiego w Klubie Sportowym Promenada w Augustowie. Wielokrotny laureat i finalista turniejów
ogólnopolskich. W grudniu 2018 r zdobył, wraz z partnerką tytuł Mistrza Okręgu Podlaskiego w tańcach
latynoamerykańskich w kategorii wiekowej Młodzież. Na Mistrzostwach Polski w najwyższej klasie
tanecznej A w kategorii wiekowej Młodzież + Dorośli zajął 9 miejsce.
Trzecią stypendystką w kategorii do 26 lat włącznie została Karolina Kuśmierz – laureatka
kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Jednym z największych
dotychczasowych sukcesów Karoliny Kuśmierz jest zdobycie I miejsca w „Golden Classical Music Awards”
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International Competition w Carnegie Hall w Nowym Yorku. Zdobyła również I miejsce podczas
International Music Competition „Salzburg” Grand Prize Virtuoso w Austrii 2018.
Stypendystką w kategorii powyżej 26 lat została Barbara Gałczyńska – Pudlik, która od wielu lat
realizuje pasje do malarstwa, literatury oraz fotografii. Eksponowała swoją twórczość na około 30
wystawach, m.in. we Włoszech, na Litwie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. Tworzy
w technice olejnej i akrylowej oraz akwareli. W swoich pracach często sięga po tematy związane z naturą
oraz z motywami architektury. Maluje również portrety muzyków. Kolejną pasją Pani Barbary
Gałczyńskiej – Pudlik jest działalność literacko-publicystyczna. Jej wiersze publikowane były m.in.
w Klubie Literackim Nauczycieli w Białymstoku.

SPORT
Zadania w zakresie sportu realizuje samorządowa jednostka budżetowa Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie.
W skład Centrum Sportu i Rekreacji wchodzą następujące obiekty:







Pływalnia kryta przy ul. mjr H. Sucharskiego 15,
Stadion wielofunkcyjny przy ul. Tytoniowej 1,
Korty Tenisowe przy ul. Tytoniowej 1,
Boisko sportowe „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” ul. Tytoniowej 1,
Wyciąg Nart Wodnych nad jez. Necko,
Molo z miejscem wykorzystywanym do kąpieli przy Plaży „Radiowej Trójki”, przy
ul. Zarzecze nad jeziorem Necko,
 Pomosty przy Plaży „POSTiW”, nad jeziorem Necko,
 Plaża „Bielnik” wraz z infrastrukturą ( zewnętrzna siłownia i boiska do piłki plażowej).
 Lodowisko przy ul. mjr H. Sucharskiego 15,
 Baza sportów wodnych.
Do podstawowych zadań CSiR jakie nakłada statut, należy bieżące i nieprzerwane zaspakajanie
potrzeb w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług dla ludności w zakresie sportu, rekreacji,
rehabilitacji ruchowej oraz odnowy biologicznej a w szczególności:








organizowanie i współorganizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowo
rekreacyjnych,
wspomaganie i prowadzenie sportu wyczynowego (sekcji sportowych) oraz rekreacji dla
szkół, zakładów pracy i rodzin,
prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie odnowy biologicznej, rehabilitacji dzieci
i dorosłych,
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
i organizacji szkoleń,
współpraca z organizacjami kultury fizycznej, klubami i sekcjami sportowymi, szkołami,
zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie realizacji
statutowych Centrum,
realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.
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Do pozostałej działalności Centrum należy:







prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Centrum,
gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
udostępnianie, dzierżawa i wynajem obiektów lub części obiektów na działalność:
sportową, rekreacyjną, rehabilitacji ruchowej, widowiskową, wystawienniczą, biurową,
handlową i inną,
zagospodarowanie, właściwa eksploatacja, rozbudowa, modernizacja i konserwacja
obiektów i terenów rekreacyjnych,
prowadzenie innej działalności usługowej (np. handel, gastronomia, wypożyczanie
sprzętu sportowo rekreacyjnego) możliwej do wykonania w administrowanych
obiektach.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r.










zadanie inwestycyjne – „Skałki wspinaczkowe – BO”: 142 311,00zł w ramach Budżetu
Obywatelskiego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie 3 skałek bulderowych wraz
z przygotowaniem bezpiecznego podłoża.” Skałki o rozmiarach 3m, 2m i 0,7m zostały
umiejscowione przy Amfiteatrze Miejskim. Obiekt jest całoroczny i ogólnodostępny
z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży,
zadanie inwestycyjne – „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego”: 59 901,00zł –
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stadionu
lekkoatletycznego oraz budynku szatni z zapleczem socjalno – gospodarczym wraz
z nadzorem autorskim.
zadanie inwestycyjne – „Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni”:
17 890,00zł – modernizacja sieci lokalnej, bezprzewodowej –zwiększenie wydajności
sieci, podniesienie bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych
przez urządzenia do niej podpiętych (komputery, serwer, rejestrator, kamery IP),
zastosowanie zaawansowanego sprzętowego firewalla z systemem IPS/IDS, który
zapewnia odpowiedni poziom ochrony infrastruktury teleinformatycznej , podzielenie
sieci za pomocą VLAN (tzw. podsieci: administracji, kasa, rejestrator + kamery, WiFi),
zadanie inwestycyjne – „Modernizacja budynku pływalni”: 15 990,00zł – wykonanie
dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno – wywiewnej i ciepła technologicznego w pływalni wraz
z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.
zakup inwestycyjny – zakup frezarki do lodu EDGER: 18 450,00zł – urządzenie do
pielęgnacji lodu na lodowiskach. Służy do wycinania lodu przy bandach co jest przydatne
na lodowiskach otwartych. Opady deszczu, które spływają po bandach zamarzając
tworzą nierówności, które utrudniają jazdę na łyżwach. Systematyczne wyrównywanie
lodu w dużym stopniu poprawiają komfort użytkownikom. Urządzenie jest łatwe
w obsłudze i eksploatacji, posiada:
o bezstopniowa regulacja głębokości pracy urządzenia,
o sterowanie obrotami silnika,
o maszyna posiada stacyjkę i uruchamiana jest za pomocą rozrusznika,
o system frezujący posiada dwie płytki o bardzo dużej twardości, każda płytka
ma 8 krawędzi tnących,
o specjalnie zaprojektowane ślizgacze, każdy o 4 ostrych krawędziach
pozwalają na lepsze prowadzenie maszyny po płycie lodowiska,
o precyzyjnie wyprofilowany i regulowany wyrzutnik lodu.
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Tabela 34. Wydarzenia sportowe zorganizowane przez CSiR w Augustowie w roku 2019.
L.p.

Okres

Nazwa

Liczba
uczestników

1.

Styczeń - marzec

Augustowska Liga Piłki Siatkowej - runda wiosenna sezonu 2018/2019

6 drużyn

2.

27.01.2019 r.

Turniej Piłki Halowej o Puchar Dyrektora CSiR

8 drużyn

3.

21.01-03.02.2019

Ferie na wesoło i sportowo na pływalni CSiR (pływalnia)

4.

28.01.2019

LodoDisco - Gry i zabawy na Lodowisku w rytmie muzyki

120 osób

5.

Sstyczeń - luty

Wypożyczalnia Nart Biegowych

130 osób

6.

17.02.2019

Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza

8 drużyn

7.

03.03.2019

Bieg Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych

215 osób

8.

10.03.2019

VII Mistrzostwa Augustowa w Piłce Halowej

8 drużyn

9.

14.04.2019

5 Marsz nad Bystrym i III Augustowski Marsz Seniora

64 osoby

10.

Kwiecień

Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego w pływaniu drużynowym - współorganizacja

200 osób

11.

08.04.2019

Augustowski Final Four w Siatkówce

4 drużyny

12.

Maj

Mistrzostwa Województwa grupy północnej w biegach przełajowych SZS współorganizacja

200 osób

13.

25.05.2019

III Międzynarodowy Turniej Brydża sportowego z okazji dni Augustowa.

68 osób

14.

31.05.2019

Dzień Dziecka na pływalni - Wodny Tor Przeszkód

15.

05.06.2019

Mistrzostwa w Pływaniu klas II Augustowskich Szkół Podstawowych

130 osób

16.

09.06.2019

Maratony Kresowe - Współorganizacja

416 osób

17.

16.06.2019

Garmin Iron Triathlon Augustów

392 osoby

18.

29.06.2019

Dzika Rospuda UltraTrial – Współorganizacja Augustowski cross - 10 km

60 osób

19.

06.07.2019

III Międzynarodowy Rekreacyjny Marsz Nordic Walking "Szlakiem Papieskim"

30 osób

20.

31.08.2019

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora CSiR dla dzieci

16 osób

21.

06.10.2019

IX Półmaraton Augustowski i Augustowska Dycha

234 osoby

22.

06.10.2019

Bieg Charytatywny - Biegając Pomagamy

199 osób

23.

11.10.2019

Turniej Jednego Seta - piłka siatkowa

6 drużyn

24.

17.11.2019

6 Marsz Nordic Walking Nad Bystrym IV Augustowski Marsz Seniora

80 osób

25.

Listopad grudzień

Augustowska Liga Piłki Siatkowej - runda jesienna sezonu 2019/2020

11 drużyn

26.

6 - 8 grudnia

Weekend Mikołajkowy na Pływalni - Wodny Tor Przeszkód

27.

22 - 29.12.2019

Wodny Tor Przeszkód Na Pływalni

Źródło: opracowanie własne.

Stypendia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
Przyznano stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. 10 zawodnikom na ogólną kwotę
30 150,00 zł.
Przyznano nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. 5 trenerom i 9 zawodnikom na ogólną
kwotę 14 200,00 zł.

Wsparcie rozwoju sportu
Udzielono dotację na wsparcie rozwoju sportu w Mieście następującym klubom:



Augustowski Klub Sportowy „SPARTA” w kwocie 255.000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „CENTRUM” w kwocie 45 000,00 zł.
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ROZWÓJ GOSPODARCZY
W ciągu 2019 r. podejmowano szereg działań związanych z promocją przedsiębiorczości
i możliwości inwestowania w Augustowie. Jedną z form wsparcia przedsiębiorców była zorganizowana
z inicjatywy Burmistrza Augustowa oraz Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach
w marcu 2019 r. konferencja „Formy wsparcia przedsiębiorców”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu
przedsiębiorców z Augustowa oraz powiatu augustowskiego. Skupiła ona także interesujące grono
prelegentów – z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiej
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy przedstawili aktualny stan prac nad wdrażaniem przepisów
ułatwiających działalność gospodarczą czy możliwości pozyskania wsparcia na badania, rozwój czy
rozbudowę firmy.
Dla władz Miasta wspieranie przedsiębiorców jest jednym z priorytetów. Zgodnie ze Strategią
Rozwoju Augustowa strategicznym wyzwaniem jest budowa nowoczesnej gospodarki z atrakcyjnymi
miejscami pracy. Działania podejmowane przez Burmistrza Miasta służą realizacji tych założeń. Od
połowy 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w
Polsce. Wsparcie w zakresie ulg w podatku dochodowym można uzyskać inwestując na wszystkich
terenach, które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, nie tylko w na terenach,
które są wydzielone jako specjalne strefy. Szczegółowe informacje dotyczące procedur, wysokości ulg
a także niezbędnych działań ze strony przedstawił na konferencji p. Jan St. Kap – wiceprezes Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach. W trakcie konferencji p. Zbigniew Wojciechowski z-ca dyr.
Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
przedstawił zmiany w prawie wspomagające i ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej
w różnych jej aspektach. Poruszane kwestie dotyczyły wdrażaniem ustawowych uproszczeń dla
przedsiębiorstw w prawie podatkowym i gospodarczym, o zarządzie sukcesyjnym, czy rozwiązaniach
mobilizujących dłużników transakcji handlowych do dokonywania zapłaty w ustalonych terminach.
Przedsiębiorcy szczególnie byli zainteresowani możliwościami pozyskania funduszy europejskich
na wsparcie działalności gospodarczej. Harmonogram konkursów a także cele, na które można uzyskać
wparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego przedstawiła p. Emilia
Malinowska – dyr. Dep. Innowacji i Technologii Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc również można
uzyskać z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) a także w ramach konkursów realizowanych przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wśród innych działań promocyjnych wspierających rozwój gospodarczy można wymienić:
1) przygotowanie polsko – angielskiego folderu ASAG w Augustowie w nakładzie 200 szt.,
2) udział w targach i kongresach:






Dyplomatycznym Otwarciu Roku w Warszawie w dn. 19 stycznia 2019 r. – w spotkaniu
wzięło udział prawie 300 przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, firm, samorządów
a także reprezentantów władz. Po raz pierwszy, swoje materiały promocyjne, szczególnie
dotyczące możliwości inwestowania w Augustowie, przedstawiło Miasto Augustów
a otrzymali je wszyscy przedstawiciele ambasad i konsulatów,
China (Poland Trade Fair 2019 w dn. 29.05.19 w Nadarzynie k/Warszawy),
Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie w dn. 26.08.2019,
Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 9 września 2019 w Warszawie.
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3) wykonanie balonu promocyjnego „Invest in Augustów” wykorzystywanego podczas imprez
plenerowych,
4) umieszczenie w każdym nrze Informatora Miejskiego informacji o działkach w Strefie
przeznaczonych do sprzedaży,
5) prezentacja potencjału inwestycyjnego oraz możliwości inwestowania w Augustowie podczas wizyty
w październiku 2019 r. radców handlowych z 40 państw.
Ponadto w wydaniu specjalnym w polsko-angielskiej edycji magazynu branżowego "Tereny
Inwestycyjne Info Magazyn" umieszczona była całostronicowa reklama terenów inwestycyjnych w
Augustowie. Magazyn dystrybuowano nieodpłatnie podczas Targów Expo Real w Monachium w terminie
7-9.10.2019.

Strefa Aktywności Gospodarczej Augustów
Strefa Aktywności Gospodarczej to jedna z najważniejszych inwestycji prorozwojowych
realizowanych przez samorząd Augustowa. Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni prawie 17 ha
w istotny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną Augustowa oraz mają duże znaczenie dla rozwoju
gospodarczego miasta. W 2019 roku zrealizowano 2 niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzenia
działalności gospodarczej w strefie inwestycje – budowa stacji transformatorowej oraz doprowadzenie
linii światłowodowej. Oprócz powyższych zadań Polska Spółka Gazownictwa przedłożyła projekt budowy
stacji regazyfikacji na jednej z działek (717/28), rozpoczęcie budowy stacji nastąpi w połowie bieżącego
roku a jej powstanie pozwoli uzyskać inwestorom na strefie ekologiczne i nieograniczone źródło energii
zarówno do ogrzewania hal produkcyjnych lub pomieszczeń biurowych jak i do ewentualnych procesów
technologicznych. Do dnia dzisiejszego na strefie sprzedane zostało 6 nieruchomości o łącznej
powierzchni prawie 6 ha. W dalszym ciągu zapraszamy inwestorów do nabycia pozostałych atrakcyjnych
nieruchomości na tym terenie.
Burmistrz Miasta szczególną uwagę zwracał na promocję terenów inwestycyjnych zarówno w
ASAG jak i innych m.in. położonych przy ul. Turystycznej czy Nad Nettą. Po raz pierwszy oferta
Augustowa była przedstawiana podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku w Warszawie jak również
podczas październikowej wizyty radców handlowych z ponad 40 ambasad w naszym mieście. Oferta była
prezentowana również podczas jednych z największych targów inwestycyjnych w Monachium.
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Powierzchnia nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Działka nr 717/17 pow. 0,800 ha (przetarg w 2018 r. akt notarialny w 2018 r.)
Działka nr 717/20 pow. 1,0995 ha (przetarg w 2018 r. akt notarialny w 2019 r.)
Działka nr 717/16 pow. 0,5000 ha (akt notarialny z dnia 18.07.2019 r.)
Działka nr 717/18 pow. 1,1082 ha (przetarg 2019)
Działka nr 717/31 pow. 2,7795 ha(przetarg 2019)
Działka nr 717/19 pow. 1,3555 ha (przetarg 2019)
Działka nr 717/29 pow. 0,8314 ha (akt notarialny z dnia 25.09.2019 r.)
Działka nr 717/26 pow. 1,2378 ha (akt notarialny z dnia 04.12.2019 r.)
Działka nr 717/28 pow. 0,3104 ha (działka zarezerwowana dla PSG – ZG Białystok)
Działka nr 1980 pow. 1,3534 ha (akt notarialny z dnia 04.12.2019 r.)
Działka nr 1979 pow. 1,8197 ha (przetarg 2019)
Działka nr 717/9 pow. 3,9551 ha (poza terenem Podstrefy SSSE w Suwałkach).

Powstanie SAG jest efektem realizacji projektu „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności
Gospodarczej w Augustowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach którego uzbrojono
grunty, wyposażając je w sieć wodociągową, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę
dróg wewnętrznych i oświetlenie uliczne.

Inne tereny inwestycyjne
Miasto oferuje potencjalnym inwestorom inne tereny inwestycyjne. Należą do nich:


Działka przy ul. Turystycznej (tzw. Silikaty) o powierzchni 4,3 ha, przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji usługowej na poziomie parteru
budynków,
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Działka przy ul. Nad Nettą o powierzchni 8,6 ha, przeznaczona na działalność turystyczną,
zabudowę usług nieuciążliwych związanych ze sportem, boiska i urządzenia sportowe
oraz plaża ogólnodostępna,
Działka przy plaży POSTiW o powierzchni 0,33 ha z przeznaczeniem na usługi turystyczne
w szczególności związane ze sportem i wypoczynkiem.

Poniższe tabele prezentują różne formy działalności gospodarczej występujące na terenie miasta
Augustowa.
Tabela 35. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Augustowie wg sekcji PKD 2007 w latach 20162019.
Ogółem
Augustów

2016

2017

2018

2019

2 077

2 108

2 159

2186

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu GUS.
Tabela 36. Podmioty gospodarki narodowej w Augustowie wg formy prawnej w latach 2016-2019.
2016

2017

2018

2019

Przedsiębiorstwa państwowe ogółem

0

0

0

0

Spółdzielnie ogółem

10

10

6

6

Spółki handlowe ogółem

148

147

141

147

Spółki cywilne ogółem

180

183

183

186

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu GUS.
Tabela 37. Podmioty gospodarcze w Augustowie wg grup rodzajów działalności PKD 2007.
2016

2017

2018

2019

ogółem

2 764

2 783

2 825

2860

rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
rybactwo

43

40

38

35

przemysł i
budownictwo

498

506

542

555

pozostała
działalność

2 223

2 237

2 245

2780

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu GUS: https://bdl.stat.gov.pl
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Augustowa przyjęte zostało Uchwałą Nr XXXV/324/17 Rady Miejskiej w Augustowie w dniu
30 maja 2017 roku. Dokument ten zastąpił poprzednio obowiązujące Studium z 2000 roku. Nowe
Studium zostało dostosowane do aktualnych potrzeb inwestycyjno-rozwojowych gminy, jej
mieszkańców oraz pozostałych inwestorów, przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych i
uzdrowiskowych miasta. W dokumencie wskazuje się na działania mające wpływ na rozwój funkcji
uzdrowiskowej, szeroko rozumianej działalności gospodarczej, utrzymanie całorocznego ruchu
turystycznego, rozwój funkcji turystyczno-sportowej i uporządkowanie struktury przestrzennej miasta z
jednoczesną korektą systemu transporotowego. Mając na uwadze powyższe, w Studium dokonano
m.in.:










wyznaczenia nowych terenów pod lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” ochrony
uzdrowiskowej w oparciu o tereny stanowiące własność miasta oraz uwzględnienia złoża
borowiny „Silikaty”,
wyznaczenia nowych terenów pod funkcje produkcyjno-usługowe, składy i magazyny –
głównie w południowej części miasta oraz w północnej przy zakładach tytoniowych,
wyznaczenia nowych terenów pod usługi turystyczne – nad jeziorem Białym,
Studzienicznym oraz Sajnem,
wyznaczenia terenu pod lokalizację cmentarza komunalnego – w zachodniej części
miasta,
wyznaczenia nowych terenów z możliwością lokalizowania zabudowy mieszkaniowej –
głównie w dzielnicach zwanych zwyczajowo Ślepsk, Lipowiec i Sajenek,
zniesienia wymogu zachowania 1500 m2 jako minimalnej powierzchni działki dla
nieruchomości położnych poza centrum miasta oraz nie będących działkami
plombowymi,
wyznaczenia alternatywnego przebiegu drogi krajowej nr 16.

Ocena aktualności nowego Studium w myśl art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie została jeszcze dokonana. Ostatnia ocena aktualności przeprowadzona w roku 2016
oraz podjęta w jej następstwie Uchwała Nr XXX/281/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, odnosiły się do
poprzedniego opracowania z 2000 r. Uwzględniając krótki okres obowiązywania nowego Studium,
dokument ten generalnie należy uznać w dalszym ciągu za aktualny. Wprawdzie podjęte zostały
3 uchwały intencyjne w zakresie zmian, w tym jedna w 2019 roku, jednak będą to zmiany wyłącznie
punktowe. Zmiany te dotyczyć będą wprowadzenia, w związku z uwzględnieniem wniosków
inwestorów, funkcji wielorodzinnej (5 lokalizacji), produkcyjnej (1 lokalizacja) oraz, z uwagi na
ewentualne przyszłe potrzeby inwestycyjne gminy, poszerzenia terenu sportowo-rekreacyjnego
w południowej części miasta przy jeziorze Sajno i wprowadzenia funkcji usługowej w sąsiedztwie Kanału
Bystrego w pobliżu ulicy Pamięci Narodowej. Dzięki dostosowaniu nowego Studium do aktualnych
uwarunkowań prawnych, jest ono przystosowane do przeprowadzania zmian punktowych. Zakończenie
sporządzenia projektu zmiany studium jest planowane na rok 2020. Uchwalenie zmiany studium stworzy
m.in. podstawy formalno-prawne do lokalizowania ww. inwestycji budownictwa wielorodzinnego bez
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konieczności zmiany planu miejscowego tj. trybie przewidzianym ustawą z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
Rysunek 7. Orientacyjne lokalizacje zmiany studium stan na 31 grudnia 2019 roku.

Źródło: opracowanie własne.

Na terenie miasta obowiązuje 45 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które
obejmują swym zasięgiem 2676 ha, co stanowi 33,07% całej powierzchni gminy (włącznie z obszarem
jezior, lasów i terenów rolnych). Obowiązujące plany, zgodnie z opracowaną Oceną aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego planów miejscowych miasta Augustowa, sporządzoną w 2016 roku
i obejmującą okres sierpień 2015 - listopad 2016, uchwalane były w różnych stanach prawnych, część
z nich wymaga aktualizacji. Również ze względu na wnioski o zmianę planu, część obowiązujących
opracowań wymaga zmiany. Powyższe fakty nie powodują jednak nieważności tych dokumentów,
a sama ich aktualizacja jest sukcesywnie dokonywana. Zestawienie planów aktualnych, nieaktualnych
w całości lub częściowo zostało ujęte w ww. uchwale w sprawie aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Augustowa. Klasyfikacja planów została przyjęta na dzień podjęcia
przedmiotowej uchwały, część planów wymienionych jako aktualne utraciła ten status, najczęściej
w związku z uzasadnionymi wnioskami o zmianę planu. W roku 2019 zostały uchwalone 2 nowe
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W uchwalonych planach miejscowych zostały
przede wszystkim wyznaczone nowe tereny pod produkcję i usługi z możliwością realizacji farm
fotowoltaicznych o mocy powyżej 100kW oraz złoże borowiny „Silikaty”. Na koniec roku 2019 w trakcie
sporządzania było 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 466
ha, z czego 398 ha stanowią tereny posiadające plany, które w zmienianej części zostaną zastąpione
nowymi opracowaniami, natomiast 68 ha stanowią tereny nie posiadające planów. Co najmniej pięć
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planów jest przewidzianych do sporządzenia w roku 2020, zgodnie z Planem pracy Rady Miejskiej na
2020 rok.
Rysunek 8. Zasięg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących i sporządzanych.

Źródło: opracowanie własne.

BEZPIECZEŃSTWO
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego jest jednym z zadań własnych gminy.
W celu jego realizacji gminy m.in. wspierają finansowo Policję, Straż Pożarną oraz Straż Graniczną a także
organizują pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach budżetu miasta funkcjonuje Ochotnicza
Straż Pożarna, która również realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na terenie Miasta Augustowa funkcjonuje jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP
Augustów – Lipowiec. Obszar operacyjny działania jednostki obejmuje granice administracyjne gminy
i miasta Augustowa. Jednostka w roku 1997 została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego, a od 2005 r. w szeregach jednostki działa Sekcja Ratownictwa Wodnego. Obecnie liczy 60
członków, z czego 30 należy do Jednostki Operacyjno – Technicznej biorącej czynny udział w akcjach
ratowniczo – gaśniczych. Strażacy od wielu lat prowadzą akcje szkoleniowe, organizują manewry
i ćwiczenia również na poziomie powiatowym i wojewódzkim oraz zabezpieczają imprezy masowe
organizowane na terenie miasta Augustowa.
Tabela 38. Zespoły i drużyny wchodzące w skład OSP Lipowiec w Augustowie
Nazwa

Liczba

Liczba członków

MDP chłopcy i dziewczęta

1

15

Orkiestra

1

12

Źródło: opracowanie własne
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Jednostka dysponuje następującym sprzętem do działań ratowniczo – gaśniczych:






















Samochód ratowniczo – gaśniczy typu średniego – 1 szt.
Samochody do ratownictwa technicznego i wodnego typu lekkiego – 1 szt.
Samochód operacyjny typu lekkiego – 1 szt.
Łódź ratownicza typu RIB – 1 szt.
Sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego – 1 kpl.
Motopompy pływające – 2 szt.
Motopompa szlamowa – 2 szt.
Torby ratownictwa medycznego R1 – 3 szt.
Sanie do ratownictwa lodowego – 1 szt.
Piła do cięcia stali i betonu – 1 szt.
Radiotelefony samochodowe – 2 szt.
Radiotelefony nasobne – 14 szt.
Aparaty oddechowe – 4 kpl.
System alarmowania e-remiza – 1 kpl.
Alarmowanie sms – 1 kpl.
Piły mechaniczne do drewna – 4 szt.
Aparaty bezruchu – 4szt.
Agregaty prądotwórcze – 2 szt.
Skafandry ratownicze i nurkowe – 8 kpl.
Kamizelki ratunkowe i asekuracyjne – 12 szt.
Sprzęt do ratownictwa lodowego.

Rysunek 9. Interwencje OSP Augustów – Lipowiec w 2019 r.
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Źródło: opracowanie własne
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Poza wymienioną statystyką jednostka OSP zabezpieczała:













Powitanie Nowego Roku.
„Dni Augustowa”.
Wyścigi Łodzi Wytrzymałościowych.
Półmaraton Augustowski.
Augustowskie Moto – Noce.
Triatlon Garmin.
Imprezy towarzyszące organizowane przez APK.
Akcja „Znicz”.
„Pływanie na byle czym”.
„Marsz dla Życia Rodziny”.
„Mistrzostwa osób niepełnosprawnych”.
Inne uroczystości i imprezy lokalne.

W zakresie działalności informacyjno – szkoleniowej zorganizowano jedenaście pogadanek, w tym
dziewięć dla dzieci i młodzieży.
Inne działania prewencyjne: pokazy sprzętu strażackiego, pokazy ratownictwa lodowego, pokazy
ratownictwa wodnego, instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Spotkania z MDP, spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, spotkania z harcerzami
szkolenia i zabawy pożarnicze.
Zrealizowano następujące zadania remontowe w budynku Remizy OSP Augustów – Lipowiec:



Wykonano remont elewacji budynku Remizy OSP Augustów – Lipowiec.
Wykonano nową nawierzchnie parkingu Remizy OSP Augustów – Lipowiec.

Pozyskano środki finansowe w wysokości: 4 000,00 zł. z Zarządu Województwa Podlaskiego na
zakup sprzętu ratowniczego - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ponadto w ramach realizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2019 r. Miasto
wsparło finansowo:




Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku w wysokości 38 000,00 zł z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów pobytu dodatkowych patroli Policji, którzy realizowali zadania
z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Augustowa.
Straż Graniczną w Augustowie w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup
sprzętu.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska jest jednym z ważnych elementów lokalnych polityk prowadzonych
w gminie. Jest to proces złożony i wieloaspektowy. Składają się na niego działania podejmowane w wielu
różnych sektorowych politykach i programach miejskich. Ochrona środowiska obejmuje między innymi
takie sfery: ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona gleby, ochrona przyrody, ochrona przed hałasem,
ochrona przed polem elektromagnetycznym, gospodarka odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu
poprawa efektywności energetycznej budynków czy działania związane z zachowaniem dziedzictwa
przyrodniczego.
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W 2019 roku Gmina Miasto Augustów rozpoczęła realizację Programu redukcji niskiej emisji
Airgustów na terenie Gminy Miasto Augustów na podstawie Uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. Dotacja w ramach Programu udzielana jest na dofinansowanie
kosztów:



wymiany starego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci
gazowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz instalacji pompy ciepła,
zainstalowanie nowego źródła ciepła tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci
gazowej, zainstalowanie zbiornika na gaz płynny, zakup i montaż pompy ciepła w nowo
budowanych budynkach.

Do realizacji zadania zakwalifikowano 49 wniosków, na łączną kwotę dotacji 343 000,00 zł.
W rezultacie podpisano 42 umowy, na łączną kwotę dotacji 294 000,00 zł, z czego:


28 na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,



7 na podłączenie do sieci gazowej,
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3 na instalację zbiornikową na gaz płynny,

4 na instalację pompy ciepła.

W 2019 r. zrealizowano 39 umów, w tym:





27 na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, w kwocie
189 000,00 zł
6 na podłączenie do sieci gazowej, w kwocie 42 000,00 zł,
3 na instalację zbiornikową na gaz płynny, w kwocie 21 000,00 zł,
3 na instalację pompy ciepła, w kwocie 21 000,00 zł.

Tabela 39. Realizacja Programu Airgustów w 2019 r.
Zadanie

Podpisane
umowy

Rozwiązane
umowy

Umowy
zrealizowane

Łączna kwota dotacji (zł)

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

28

1

27

189 000,00

Podłączenie do sieci gazowej

7

1

6

42 000,00

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny

3

0

3

21 000,00

Instalacja pompy ciepła

4

1

3

21 000,00

Łącznie

42

3

39

273 000,00

Źródło: opracowanie własne.
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, na
podstawie Umowy nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0017/17-00 zawartej dnia 2 października 2018 r. był
realizowany projekt wymiany pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa.
Wartość projektu: 2 678 543,85 zł
Dofinansowanie 1 596 471,91 zł
Projekt ten dzielił się na 4 zadania. Pierwsze z nich zakładało wymianę starych kotłów na nowe
ekologiczne. Wartość tego zadania opiewała na kwotę 2 124 443,61 zł (w tym dofinansowanie
1 278 600,31 zł). W ramach tego etapu Miasto zlikwidowało 152 kotły węglowe.

W zamian takich kotłów, jak powyżej, zamontowano:










15 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 10 kW w budynkach mieszkalnych,
4 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 12 kW w budynkach mieszkalnych,
38 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 15 kW w budynkach mieszkalnych,
19 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 16 kW w budynkach mieszkalnych,
44 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 20 kW w budynkach mieszkalnych,
4 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 24 kW w budynkach mieszkalnych,
25 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 25 kW w budynkach mieszkalnych,
za 1 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 28 kW w budynkach mieszkalnych,
za 2 szt. kotłów na biomasę o mocy min. 38 kW w budynkach mieszkalnych.
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W ramach tego programu drugim zadaniem był montaż stacji monitoringu powietrza. Wartość
tego zadania to 489 033,24 zł przy dofinansowaniu 317 876,60 zł. Stacja została zamontowana przy
amfiteatrze i działa od 5 listopada 2019 r. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/11916
Zadanie 3 polegało na sporządzeniu dokumentacji przygotowawczej. Całość kosztów w wysokości
27 675,00 zł poniosła Gmina Miasto Augustów.
Przeprowadzenie audytów uproszczonych kwotą 37 392,00 zł obciążyło budżet Gminy w ramach
Zadania 4.
Program Ochrony Środowiska Miasta Augustów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 20192022 stanowi aktualizację i kontynuację dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska Miasta
Augustów na lata 2010-2014. Aktualizacja została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/15
z dnia 23 czerwca 2015 r. Zadania zawarte w opracowaniu pozwalają zapewnić odpowiednie warunki
życia mieszkańców przy zakładanym rozwoju gospodarczym i jednoczesnym poszanowaniu zasobów
i stanu środowiska naturalnego. Wyznaczono w nim cele ekologiczne oraz działania, jakie należy podjąć
w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta, stanowiące podstawę do realizacji inwestycji i działań
na przestrzeni kilku lat. Zadania te zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska
przyrodniczego na terenie miasta i przewidywanych kierunków jego rozwoju.
Program swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:







ochronę środowiska przyrodniczego,
gospodarkę wodną (wody powierzchniowe i podziemne),
ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,
bezpieczeństwo ekologiczne,
kształtowanie świadomości ekologicznej,
propagowanie proekologicznych form działalności gospodarczej.

Realizacja Programu wiąże się z polepszeniem i utrzymaniem jakości środowiska oraz warunków
jego ochrony.
Działania zrealizowane w roku 2019 dotyczyły udzielania dotacji w programie redukcji niskiej
emisji Airgustów, realizacji projektu „Wymiany pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”,
budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zakupu i montażu stacji monitoringu
jakości powietrza, rozbudowy sieci ciepłowniczej i gazowej, modernizacji istniejących sieci
wodociągowych, modernizacji dróg, działań termomodernizacyjnych, tworzenia planów
zagospodarowania przestrzennego z zapisami zapewniającymi ochronę środowiska, utrzymywania
terenów zieleni, edukacji ekologicznej przeprowadzanej głównie w przedszkolach i szkołach.
W 2019 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. wybudowało
956,8 mb nowych sieci i przyłączy cieplnych w systemie rur preizolowanych o średnicach od DN25 do
DN50.
Przyłączono do sieci cieplnej 70 nowych odbiorców, w tym 52 nowe węzły cieplne o łącznej nowej
mocy zamówionej przez odbiorców w wysokości 1095,7 kW.
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Tabela 40. Główne zadania z zakresu rozbudowy sieci MPEC zrealizowane w Augustowie w roku 2019.
L p.

Główne zadania

Wartość zadania [zł netto]

1

Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy cieplnych do budynków

890 895,15

2

Budowa modułów przyłączeniowych

63 733,12

3.

Razem

954 628,27

Źródło: opracowanie własne

Mając na uwadze ochronę środowiska gmina od lat działa w kierunku usuwania azbestu. Plan
ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Augustowa został wprowadzony przez Radę Miejską w Augustowie uchwałą Nr XXVIII/167/08 z
dnia 5 grudnia 2008 r. Głównym celem Planu jest wymiana eternitowych pokryć dachowych
zawierających azbest na materiały pokryciowe nie zawierające azbestu oraz bezpieczne dla środowiska
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Zakłada się, że proces oczyszczania terytorium miasta
z azbestu będzie procesem długoterminowym, rozłożonym na lata 2008 – 2032. Realizacja niniejszego
Planu powinna przyczynić się do stworzenia właściwych zdrowotno – sanitarnych warunków życia
mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego. Aktualną ilość występujących wyrobów
azbestowych (głównie są to pokrycia dachowe zawierające azbest) na terenie Miasta Augustowa,
zgodnie z danymi zawartymi w tzw. bazie azbestowej prezentuje poniższa tabela.
Tabela 41. Wyroby zawierające azbest w Augustowie w 2019 r.
Zinwentaryzowane (kg)
Lp.

Miejscowość

1.

Augustów

Unieszkodliwione(kg)

pozostałe do unieszkodliwienia (kg)

razem

osoby
fizyczne

osoby
prawne

razem

osoby
fizyczne

osoby
prawne

razem

osoby
fizyczne

osoby
prawne

1 536 623

1 221 993

314 630

424 594

290 930

133 664

1 112 030

931 063

180 967

Źródło: opracowanie własne.

Usuwanie materiałów zawierających azbest na terenie Miasta Augustowa rozpoczęto w roku 2008
i finansowanie w formie dotacji ze środków finansowych uzyskanych przez Gminę Miasto Augustów
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środków własnych Gminy Miasta
Augustów.
Większość dotacji została udzielona osobom fizycznym w terenu Miasta Augustowa na usuwanie
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Gospodarka odpadami
Działania związane z gospodarką odpadami również wpisują się w tematykę ochrony środowiska.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Augustowie w dnia 25 listopada 2019 r. z mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek segregacji
odpadów komunalnych, a także nałożyła na organ stanowiący obowiązek zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
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mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
w kompostowniku przydomowym.

bioodpady

stanowiące

odpady

komunalne

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Augustów, pomimo
ciągłego wzrostu, zarówno kosztów zagospodarowania odpadów, jak i ilości oddawanych odpadów, nie
ulegały zmianom od 2013 roku.

Edukacja ekologiczna
W 2019 roku udzielono dotacji w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi. Z dofinasowania skorzystały cztery Przedszkola oraz cztery
Szkoły Podstawowe. Zostały przeprowadzone następujące zadania:















„Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas III”;
„Segregacja – szkolna akcja”;
„Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien”,
„Recykling czyli coś nowego ze starego”,
„Recykling – drugie życie odpadów”,
Dzień Ziemi pod hasłem: „Segregacja – szkolna akcja”;
I Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla klas I Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla klas VI
pod hasłem: „Uratujmy Ziemię dla przyszłych pokoleń”,
Szkolny Konkurs Selektywnej Zbiórki Odpadów „ Polskie Dni Recyklingu”,
Program Ekologiczny „Recykling zmienia świat”,
„Przyrodę szanujemy – recykling stosujemy”,
„Recykling czyli coś nowego ze starego – recyklingowe mini zoo”,
„Rady na odpady”,
„Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien”
„Unieszkodliwienie odpadów – konkurs na projekt edukacyjny”.

W celu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi przeprowadzane są postępowania w sprawie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane
są dla planowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (dla których
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne) lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane). Rodzaje przedsięwzięć wskazane są
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. W ramach zadań, dotyczących postępowań w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko, na wniosek inwestorów, wydawane są również opinie w zakresie kwalifikowania
planowanych zamierzeń inwestycyjnych, co do potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. W 2019 r. prowadzono 10 postępowań dotyczących decyzji środowiskowych oraz
wydano 2 opinie.
Działając na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 Miasto Augustów
przystąpiło do programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” i jednocześnie otrzymało tytuł Gminy
Przyjaznej Pszczołom.
Celem programu jest podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia
pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom:



tworzenie na swoim balkonie, skwerze, w ogródku – Miejsc Przyjaznych Pszczołom,
sadzenia gatunków roślin rodzimych,
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 używanie nawozów naturalnych,
 niewypalanie traw i pozostałości roślinnych.
Otrzymanie tego tytułu jest nie tylko powodem do dumy, ale zarazem zobowiązaniem władz
samorządowych do działań na rzecz ochrony owadów zapylających i zachowania różnorodności
biologicznej.
W celu promocji tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom coroczny konkurs na najładniejszą
posesję odbył się pod hasłem: „Augustowskie ogrody i balkony przyjazne pszczołom”. Przeprowadzony
był w 3 kategoriach: najładniejszy ogródek przydomowy, najładniejszy ogródek działkowy oraz
najładniejszy taras i balkon.

SPÓŁKI KOMUNALNE
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie
Właścicielem Spółki jest Gmina Miasto Augustów, która posiada wszystkie udziały.
Spółka funkcjonuje w swojej aktualnej strukturze organizacyjnej od 01.01.1997. Spółka jest
podmiotem branży energetycznej, która w ramach posiadanych koncesji, wydanych przez Urząd
Regulacji Energetyki, prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.
Spółka eksploatuje następujące źródła ciepła:


Ciepłownię Miejską, zlokalizowaną przy ul. Obrońców Westerplatte 16, łączna moc
zainstalowana 51,0 MW, w tym kotły wodne węglowe: 2 x WR-10, 1 x WR-5 oraz kotły
wodne olejowe: 1 x KD-10, 1 x KOG7.
 Kotłownie lokalne olejowe, zlokalizowane przy ul. Tartaczna 19, ul. Obrońców
Westerplatte 40, ul. Turystyczna 20B, ul. Rosiczkowa 4A, o łącznej mocy zainstalowanej
221 kW.
Zamówiona moc cieplna przez Odbiorców (stan na 31.12.2019) – 44,572910 MW.
Produkcja energii cieplnej w 2019 – 332 233,3 GJ, sprzedaż energii cieplnej – 274 448,4 GJ.
Dane charakterystyczne systemu ciepłowniczego, według stanu na dzień 31.12.2019:


długość sieci cieplnej eksploatowanej przez Spółkę – 46,547 km, w tym preizolowanych
42,861 km.
 ilość węzłów cieplnych przyłączonych do sieci cieplnej – 775.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała 53 osoby.
Sytuacja finansowa Spółki w 2019 roku: Przychody: 17.352.491,86 zł ; Koszty: 17.466.414,56 zł ;
Podatek dochodowy: 68.630,00 zł. Rok 2019 Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 182.552,70 zł
Spółka realizowała w roku 2019 prace konserwacyjne i remontowe związane z bieżącą
eksploatacją i utrzymaniem majątku Spółki, w tym sieci cieplnej, węzłów cieplnych oraz Ciepłowni
Miejskiej. Celem tych prac był wzrost efektywności produkcji oraz zwiększenia niezawodności miejskiego
systemu ciepłowniczego, jak również maksymalizowania korzyści dla społeczności lokalnej Augustowa
poprzez świadczenie usług o najwyżej jakości.
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Na główne prace remontowe Spółka wydała w 2019 roku kwotę 361 164,61 zł netto, aa
inwestycje Spółka wydała w 2019 roku kwotę 954 628,27 zł netto, w tym na:
 budowa sieci rozdzielczych i przyłączy cieplnych do budynków - 890 895,15 zł netto,
 budowa modułów przyłączeniowych - 63 733,12 zł netto.
W 2019 roku Spółka wybudowała 956,8 mb nowych sieci i przyłączy cieplnych w systemie rur
preizolowanych o średnicach od DN25 do DN50. Przyłączono do sieci cieplnej 70 nowych odbiorców,
w tym 52 nowe węzły cieplne o łącznej nowej mocy zamówionej przez odbiorców w wysokości
1095,7 kW.
Przyłączono do sieci cieplnej nowe budynki przy ulicach: 29 Listopada, Arnikowa, Bluszczowa,
Chwalczewskiego, Hoża, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kilińskiego, M. Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki,
Kopernika, Kwaśna, Liliowa, Łazienna, Mickiewicza, Mostowa, Nadrzeczna, Nowomiejska, Os. Polanica,
Partyzantów, Portowa, Przemysłowa, Raginisa, Rajgrodzka, Ramotowskiego, Rybacka, Rynek Z. Augusta,
Sienkiewicza, Storczykowa, Wojska Polskiego, Wypusty.

Augustowskie TBS „KODREM” sp. z o.o.
Przedmiotem działalności Augustowskiego TBS KODREM Sp. z o. o. jest budowanie domów
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
Spółka prowadzi działalność w zakresie:


Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Dzierżawi
Targowisko Miejskie zarządzając jego działalnością,
 Zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie administrując majątkiem
Gminy oraz zarządzając wspólnotami mieszkaniowymi,
 Projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – posiada cztery własne
budynki wielomieszkaniowe oraz budynek biurowy, warsztatowo-socjalny, portiernię,
budynek przy ul. Łaziennej 6 jak również lokale usługowe,
 Wykonuje pozostałe roboty budowlane wykończeniowe, remontowe, konserwacyjne.
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią kwotę 16 188 092,47 zł.
Przychody, koszty, wynik na koniec 2019 roku :




Przychody - 3 014 770,66
Koszty - 2 948 639,51
Zysk brutto - 66 131,15
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Opis realizowanych działań, w tym inwestycji w 2019 roku.
Inwestycje rozpoczęte to: Tytoniowa 8A i 8C oraz Łazienna 6.
Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kodrem” Sp. z o.o. zarządza:


70 budynkami wchodzącymi w skład 60 wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni
użytkowej lokali w tych budynkach 69 751,74 m²,
 własnymi budynkami mieszkalnymi TBS.
Łączna powierzchnia użytkowa lokali zarządzanych to 76 396,45 m2.
ATBS „Kodrem” administruje jednocześnie:


66 budynkami mieszkalnymi i mieszkalno – użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej
lokali 12 769,07 m2 oraz powierzchnia lokali użytkowych 2 660,99 m2, co łącznie daje
powierzchnię lokali administrowanych 15 430,06 m².
 miejskimi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w budynkach wspólnot
mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę, o łącznej powierzchni użytkowej lokali
22 606,62 m2,
 miejskimi lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach wspólnot
mieszkaniowych w obcym zarządzie, o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 067,62 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa lokali administrowanych: 40 104,30 m2.
W ostatnim roku Spółka podjęła następujące działania z zakresu gospodarki komunalnej:

















Przygotowanie inwestycji przy ul. Turystycznej, łącznie z pozyskaniem finansowego
wsparcia na realizację tego zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 40%
wartości inwestycji, w wyniku której mieszkaniowy zasób gminy zostanie powiększony
o 28 nowych lokali mieszkalnych.
Przygotowanie i wprowadzenie podwyżki czynszów w lokalach komunalnych.
Przygotowanie remontu (łącznie z wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem stosownych
pozwoleń) w budynku przy ul. Zygmuntowska 30 po pożarze, remont budynku w trakcie.
Współpraca z ubezpieczycielem w celu odzyskania jak największych środków
odszkodowania w budynkach po pożarach (dwa razy więcej niż proponuje pierwotnie
ubezpieczyciel).
Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 21.
Remonty bieżące w lokalach komunalnych: wymiana instalacji elektrycznych, stolarki
okiennej i drzwiowej itp.
Remont mieszkań komunalnych przeznaczonych na mieszkania chronione na zlecenie
MOPS na ulicach 29 listopada i Armii Krajowej
Remonty części wspólnych budynków we wspólnotach mieszkaniowych
z większościowym udziałem gminy np. termomodernizacja Przemysłowa 1 A i 1 B.
Pozyskanie środków na wykonanie dachu w budynku Rynek Zygmunta Augusta 15.
Wykonanie sprawozdania z przeglądu stanów technicznych budynków komunalnych.
Bieżące przyjmowanie i przydzielanie mieszkań.
Działania windykacyjne. W 2019 r wniesiono 28 pozwów o zapłatę i eksmisję, sąd wydał
15 nakazów zapłaty i 5 wyroków zaocznych, wypowiedziano 6 umów najmu, wysłano
152 wezwania do zapłaty.
Spółka wykonywała remonty zlecane przez Gminę Miasto i wspólnoty mieszkaniowe oraz
realizowała na bieżąco zadania wynikające z postanowień Powierzenia gospodarowania
i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Augustów
(np. przeglądy stanu technicznego budynków komunalnych przedstawione w formie
sprawozdania z wnioskami i zaleceniami).
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Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie
Podstawowym przedmiotem działalności Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o.
w Augustowie jest sprzedaż wody i odbiór ścieków. Wodociągi Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o.
w Augustowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta
Augustów i Gminy Augustów. Do głównych konsumentów należą
mieszkańcy Miasta Augustowa i części wsi Gminy Augustów, tj. klienci
indywidualni oraz instytucje i firmy. Na terenie swojego działania Spółka jest
jedynym przedsiębiorstwem zajmującym się wydobyciem, uzdatnianiem
i dystrybucją wody pitnej, oraz odbiorem i oczyszczeniem ścieków bytowogospodarczych. Zasoby wody, wielkość ujęć, stan stacji uzdatniania wody, jak również przepustowość
oczyszczalni ścieków umożliwiają przedsiębiorstwu zaspokojenie potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia
w wodę i odbioru ścieków.
Warunki gruntowe jakie występują w Augustowie nie należą do łatwych. Wysoki poziom wód
gruntowych powoduje, że sieci budowane z materiałów jakie były dostępne w ubiegłym wieku nie były
odporne na zmieniające się warunki gruntowe (m.in. zmieniające się w ciągu ostatnich lat natężenie
i obciążenie w ruchu drogowym). Spowodowało to liczne uszkodzenia kanałów m.in. pęknięcia
wzdłużne, odkształcenia kanałów, ubytki, co mogło grozić podmywaniem gruntu w skutek czego pod
jezdniami powstawały wyrwy i pustki. W 2019 roku Wodociągi i Kanalizacje Miejskie przeprowadziły
inspekcję TV wybranego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm w ul. Mickiewicza i Hożej.
Inspekcja TV ujawniła wiele pęknięć i dużych ubytków istniejącego kanału. Ze względu na ciężkie warunki
techniczne (głębokość kanału, oraz wysoki poziom wód, umieszczenie kanału w drodze, duże natężenie
ruchu) musieliśmy podjąć właściwością decyzję. Zamknąć drogę i przeprowadzić wymianę istniejącej
sieci metodą tradycyjną, lub znaleźć inne rozwiązanie. Po przeprowadzeniu analizy kosztów jakie trzeba
ponieść metodą tradycyjną (około 1.250.000 zł netto) oraz uniknięciu problemów komunikacyjnych
mieszkańców związanych z remontem sieci, została podjęta decyzja o szukaniu innych rozwiązań. Po
przeprowadzeniu dialogów technicznych z licznymi firmami oferującymi różne metody naprawy kanału,
wybrano technologię CIPP, najmniej uciążliwą, polegającą na wprowadzeniu w stary kanał rękawa
z włókniny filcowej, z wzmocnieniem kompozytowym i nasączonym żywicami poliestrowymi. W naszym
przypadku rękaw został utwardzany przy pomocy pary (istnieją jeszcze inne metody jego utwardzania
m.in. z zastosowaniem gorącej wody, promieni UV,
promieniowania LED). Wybór takiej metody utwardzenia był
podyktowany zmianami przekroju kanału (średnica od 250 –
400mm). Koszt wykonania rehabilitacji po przetargu wyniósł
390.000 zł netto.
W związku z tym, że sieć ma już swoje lata, a jej
wykonanie na obecne czasy pozostawia wiele do życzenia,
przeanalizowaliśmy przyczyny powstawania licznych awarii.
Zatory jakie powstawały na sieci kanalizacji sanitarnej głównie
spowodowane były, niewłaściwym użytkowaniem jej przez
mieszkańców. Nasi Pracownicy podczas udrażniania sieci
znajdywali wiele odpadów stałych np. elementów garderoby,
przyrządów kuchennych, czy gruzu. Częste wyjazdy pracowników do awarii, zaczęły generować wysokie
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koszty jej eksploatacji. W celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych sieci
kanalizacji
sanitarnej
i
poprawieniu
jakości
świadczonych
usług
został
zakupiony
samochód
specjalistyczny o parametrach
KAISER MAN Aquastar. Zakup
wpłynął na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, a co
najważniejsze o 60% zmniejszyła
się ilość powstających awarii oraz zwiększyła się jakość świadczonych usług
i jest teraz na najwyższym poziomie.
W związku z w/w odpadami jakie znajdują się w sieci kanalizacji
sanitarnej, wiele z nich dostawało się do przepompowni, co prowadziło do
blokowania i uszkodzenia pomp. W
tym celu, żeby wyeliminować ilość
awarii i zmniejszenia kosztów na jednej z wiodących przepompowni
(występują dwie) zamontowana została krata katenarna. Ten rodzaj
kraty charakteryzuje się wysoką wydajnością, a specjalna konstrukcja
pozwala uniknąć klinowania się skratek oraz wyróżnia się wysoką
niezawodnością. Krata została zamontowana na przepompowni
ścieków przy ul. Przemysłowej.
Kolejną przepompownią w której Spółka zamierza dokonać
modernizacji jest przepompownia mieszcząca się przy ul. Nad Nettą.
W pierwszym etapie zmodernizowano budynek przepompowni i poprzez wymianę instalacji elektrycznej
jak również wygląd zewnętrzny. Montaż kraty odbędzie się w II połowie 2020 roku.
Spółka sukcesywnie wymienia wodomierze, które zapewnią (w porównaniu do montowanych
u odbiorców przed rokiem 2019) dokładniejszy pomiar zużytej wody, jak również zdalny odczyt radiowy.
Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie planuje w najbliższym czasie dokonywać
odczytów praktycznie w całości poprzez odczyt zdalny.
W trosce o komfort Mieszkańców Augustowa Spółka zakupiła dwa zamgławiacze służące
niwelowaniu przykrego zapachu pochodzącego z Oczyszczalni ścieków poprzez rozpylanie specjalnego
środka biologicznego. Ochłodą w upalne, letnie dni dla Mieszkańców jak i turystów przysłużyć się mogą
dwie zakupione przez Spółkę deszczownie, ustawione w najbardziej uczęszczanych miejscach w Mieście.
Spółka dokonuje również inwestycji dotyczących zwiększenia ilości pozyskiwanej wody, a tym samym
zabezpieczenia jej rezerw. W lutym 2019r. w siedzibie Spółki została podpisana Umowa z Wykonawcą
zadania pt. Wykonanie otworu studziennego nr 7 na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej dla
Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie. W ramach zadania wykonano studnię
o głębokości około 120 m p.p.t. i zakładanym wydatku eksploatacyjnym ok. 90m3/h. Otwór studzienny
został wykonany sposobem udarowym, a do wiercenia zostaną wykorzystane kolumny techniczne rur
stalowych. W otworze studziennym zainstalowano filtr kolumnowy. Ponadto w 2019 roku wykonano
regenerację istniejących już otworów studziennych. We wrześniu wymieniono całą sieć wodociągową
o śr. dn 225 wraz z armaturą w ul. Wojska Polskiego.
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Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w 2019 roku osiągnęła przychód ogółem
10 464 211,07zł, wynik brutto na działalności gospodarczej wyniósł – 49 611,30 zł.
Spółka na rok 2020 planuje wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Derak, Morelowa,
Śliwkowa, zakup wraz z montażem kraty ściekowej w przepompowni ścieków Nad Nettą, budowę sieci
wodociągowych na ul. Szlacheckiej oraz zaprojektowanie ogniw fotowoltaicznych i instalacji
autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie.

Przedsiębiorstwo Transportowe ,,NECKO” sp. z o.o. w Augustowie
Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. powstało jako spółka komunalna 20 XII 1995
roku, w wyniku wyodrębnienia z byłego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KODREM Sp. z o.o.
Tabela 42. Struktura własności wspólników przedstawiono w poniżej tabeli.
LP

Udziałowiec

Ilość udziałów

Wartość jednego udziału

Wartość
nominalna

Udział %

1

Miasto Augustów

11 549

500

5 774 500,00 zł

86,20%

2

ATBS KODREM

1 598

500

799 000,00 zł

11,93%

3

MPEC GIGA

251

500

125 500,00 zł

1,87%

Razem

13 398

6 699 000,00 zł

100%

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwo Transportowe ,,Necko” Spółka z ograniczoną
w Augustowie w 2019 roku prowadziło swoją statutową działalność w ramach:



odpowiedzialnością

Zakładu Komunikacji Miejskiej
Zakładu Oczyszczania Miasta

Zakład Komunikacji Miejskiej
Zakład komunikacji prowadzi obsługę linii komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Augustów.
Spółka zajmuję się również utrzymaniem czystości i dbałością o stan techniczny miejskich przystanków
autobusowych. Dodatkowo Spółka prowadzi usługi dla podmiotów gospodarczych, szkół i osób
fizycznych w zakresie przewozu osób. Czerpie również korzyści finansowe z nośników reklamowych
umiejscowionych na autobusach i wiatach przystankowych. Przewozy pasażerskie realizowane są
z wykorzystaniem 8 autobusów marki Solaris. Pojazdy przechodzą regularne przeglądy
w autoryzowanym serwisie fabrycznym producenta, co gwarantuje bezpieczeństwo pasażerom
i zapewnia wysoką sprawność techniczną.

Zakład Oczyszczania Miasta.
Główne umowy realizowane przez ZOM:


Wywóz odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminy Miasta Augustów –
umowa w trybie in house obowiązująca od drugiego stycznia 2018 roku przez okres
czterech lat do dnia 31.12.2021 roku.
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Wywóz odpadów komunalnych z terenów nie zamieszkałych i częściowo zamieszkałych
z terenu Gminy Miasta Augustów – umowa obowiązuje od pierwszego marca 2018 roku
na okres kolejnych czterech lat do dnia 31.12.2021 roku.
Sprzątanie terenów miejskich oraz letnie utrzymanie dróg, na podstawie umowy
powierzenia z Gminą Miastem Augustów.
Wywóz śmietniczek miejskich – na podstawie umowy powierzenia z Gminą Miastem
Augustów
Zimowe utrzymanie dróg miejskich – umowa zawarta z Gminą Miastem Augustów.

Zakład Oczyszczania Miasta dysponuje taborem osiemnastu pojazdów specjalistycznych, w tym
dziewięć pojazdów typu śmieciarka, hakowiec, bramowiec, trzy ciągniki, trzy piaskarki oraz dwa pojazdy
dostawcze. Posiadany tabor jest w znacznym stopniu wyeksploatowany jednak utrzymywany w pełnej
gotowości technicznej.
Tabela 43. Wyniki finansowe PT Necko Sp. z o.o.
Przychody

Koszty

Wynik finansowy

5 007 444,23

5 938 085,81

- 930 641,58 (Strata)

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2019 spółka wykonała inwestycję polegającą na modernizacji pojazdu specjalistycznego
– hakowiec. Koszty tego przedsięwzięcia wyniosły 40.157,00zł.
Priorytety jakie stawia sobie spółka to:







Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, poprzez ciągłą kontrolę stanu technicznego
autobusów, przystanków i wyposażenia technicznego używanego przez ZKM (tablice,
biletomaty, itp.)
Dostosowanie rozkładu jazdy ZKM do potrzeb mieszkańców Augustowa i okolicznych
przedsiębiorstw możliwości topograficznych oraz możliwości finansowych spółki.
Punktualny, zgodny z harmonogramem odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta
Augustów,
Dbałość o czystość terenów miejskich, poprzez regularną kontrolę jakości usług
sprzątających.
Zapewnienie funkcjonowania PSZOK z uwzględnieniem bezpieczeństwa epidemicznego
klientom i pracownikom.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) stanowi dokument mający za zadanie zaprogramowanie
całego procesu rewitalizacji wraz z określeniem wizji, celów oraz kierunków działań służących eliminacji
lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych lub
przestrzenno-funkcjonalnych. Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań zmierzający do
wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzysowego.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów został sporządzony na podstawie Uchwały
nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Augustowa oraz przyjęty Uchwałą
nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10.08.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Augustów. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustowa został
zmieniony uchwałą nr XLVII/462/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13.04.2018 r. w sprawie zmiany
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów oraz wpisany do wykazu programów rewitalizacji
gmin województwa podlaskiego w oparciu o uchwałę nr 298/4210/2018 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 29.05.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Augustów z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020.
Dokument uwzględnia zasadę partnerstwa i partycypacji na każdym etapie jego wdrażania oraz
zapewnia komplementarność pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami. Kompleksowość i spójność
zaproponowanych kierunków działań koresponduje ze zdiagnozowanymi potrzebami rewitalizacyjnymi,
umożliwiając optymalne wykorzystanie potencjału gminy na rzecz podniesienia jakości życia i aktywności
społecznej mieszkańców, poprawę ładu przestrzennego przestrzeni publicznych i stanu środowiska
naturalnego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej. Komórką
wyznaczoną do koordynacji prac związanych z programem rewitalizacji Miasta jest Referat Funduszy
Zewnętrznych. Głównym celem koordynacji jest zharmonizowanie szerokiego wachlarza działań
rewitalizacyjnych realizowanego z bardzo różnych źródeł finansowania przez możliwie szerokie
spektrum podmiotów.
Działania rewitalizacyjne mają doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców miasta
w wielu różnych jego wymiarach, obejmujących zarówno warunki mieszkaniowe, przestrzenie publiczne,
półpubliczne, jak również warunki środowiskowe. Działaniom tym towarzyszy uzupełnianie
infrastruktury społecznej o nowy zasób oraz modernizacja już istniejącego.
Realizacja celów oparta jest o wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji konkretne
przedsięwzięcia o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennofunkcjonalnym lub technicznym. Głównym elementem jest lista planowanych podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego
przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację,
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów
rewitalizacji, o ile dane te są możliwe do wskazania.
Samorząd Augustowa podejmował w 2019 roku liczne działania mające na celu podniesienie
jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz poprawę infrastruktury i przestrzeni
publicznej. Podmiotami wskazanymi do realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych są
także jednostki podległe gminie oraz organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz
kluby. We wszystkich otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Augustowa obowiązywało dodatkowe kryterium punktowe za prowadzenie działań społecznych,
aktywizacyjnych, kulturalnych i sportowych skierowanych do mieszkańców obszarów zdegradowanych.

Podobszar Centrum I
W roku 2019 przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia kluczowego dla obszaru Centrum I pn.
„Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” oraz przedsięwzięcia „Modernizacja Przedszkola nr 2
w Augustowie”. Gmina Miasto Augustów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektów w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja. Oba złożone wnioski uzyskały wysoką ocenę
punktową oraz decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zakwalifikowały się do dofinansowania.
Wartość projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie” wynosi
6 163 033,53 zł, a dofinansowania 4 712 862,53 zł. Projekt zakłada rewitalizację fizyczną, gospodarczą
i społeczną poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Augustowie.
Wartość projektu pn. ,,Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu,
wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku” wynosi 5 170 540,62 zł,
z czego przyznane dofinansowanie 4 320 720,52 zł. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja,
przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 2
w Augustowie o klatkę schodową. Dodatkowo zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci oraz
przebudowie ulegną tarasy przylegające do budynku przedszkola.
W roku 2019 w Przedszkolu nr 2 realizowano projekt edukacyjny „Równy dostęp do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” współfinansowany ze środków EFS, w ramach którego
wsparciem objęto dzieci i kadrę pedagogiczną. Podjęte działania nie wynikają z listy podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, mają natomiast kluczowe znaczenie w realizacji wzrostu poziomu
i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz
poprawy dostępności do funkcjonalnych przestrzeni publicznych i półpublicznych.
Wspierano także działalność organizacji pozarządowych w formie dofinansowania realizacji
zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym np.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie (zadanie publiczne „Każdy ma szanse na
lepsze jutro 2019– wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej”), Augustowskie Stowarzyszenie
Abstynentów „Klub Tęcza” realizujące podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne pn. Propagowanie
zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin (zadanie publiczne „Zachowaj
trzeźwy umysł – profilaktyka, edukacja i promowanie trzeźwego stylu życia”).

Podobszar Lipowiec
W 2019 r. Gmina Miasto Augustów realizowała projekt pn. „Rewitalizacja Parku Herberta
w Augustowie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego. Zadanie ujęte jest w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Augustów, jako
przedsięwzięcie kluczowe w obszarze Lipowiec i obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu
zielonego poprzez adaptację terenu nieużytków znajdujących się w centrum podobszaru rewitalizacji
Lipowiec na park. W ramach zadania zagospodarowano teren i dostosowano go do nowych funkcjirekreacyjnych i sportowych. Wykonano nawierzchnie na ścieżkach parkowych, miejsce spotkań i miejsce
na rowery, zamontowano oświetlenie parkowe z 12 lampami, Rowerowy Plac Zabaw PUMPTRACK,
przygotowano miejsce do gry w bule, zamontowano Aktywną Ścieżkę Zdrowia oraz elementy małej
architektury.
W ramach działania wskazanego w GPR pn. „Program społecznej modernizacji dróg gminnych
na terenie obszaru rewitalizacji” w 2019 r. we współpracy z mieszkańcami zrealizowano inwestycje
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drogowe na podobszarze Lipowiec: przebudowa ulicy Lipowej, Robotniczej, Jeziornej i Klubowej. Ulice
te objęte są obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji.
31 grudnia 2019 r. Gmina złożyła także dwa wnioski o dofinansowanie projektów pn. ,,Budowa
ulicy Leśnej” oraz ,,Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej”
w ramach Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6.
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na
rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Typ 12 Inwestycje w drogi lokalne, ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Liczne działania skierowane do mieszkańców dzielnicy Lipowiec przy wsparciu finansowym
Gminy Miasta Augustów podejmują podmioty społeczne np. Uczniowski Klub Sportowy Akademia
Augustów w formie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (zadanie publiczne „Augustowskie Wodniaki
2019- program sportów wodnych dla dzieci i młodzieży 7-13 lat”) czy Fundacja Cordis prowadząca
działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży (zadanie publiczne „Dzieci i młodzież z Lipowca pod skrzydłami
Cordisu”, „Ferie w Cordisie”, „Wakacyjnie w Cordisie”).

Podobszar Koszary
W 2019 r. w Przedszkolu nr 3 objętym obszarem rewitalizacji realizowano projekt edukacyjny
„Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” współfinansowany ze
środków EFS, w ramach którego m.in. zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci
z niepełnosprawnościami oraz objęto wsparciem dzieci i kadrę pedagogiczną.
Działania skierowane do najmłodszych mieszkańców podobszaru Koszary przy wsparciu
finansowym Gminy Miasta Augustów podejmują podmioty społeczne np. Społeczna Organizacja Pomocy
Dzieciom „Przystań” prowadząca punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową (zadanie publiczne
Pomocnik pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży”, „Zdrowe i sportowe ferie zimowe”, „Wakacyjna
Przystań”). Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej przy współfinansowaniu gminy realizowało
także Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Parasol” (zadanie
publiczne „Wszystko gra- warsztaty, edukacja, integracja”).
Znaczącym przedsięwzięciem w obszarze Koszary jest realizowany przez Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie projekt „Remont i modernizacja budynku po
byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczoopiekuńczy SPZZOD w Augustowie” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane
i modernizacyjne zapewniające warunki dla utworzenia 17-łóżkowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.
Ponadto od kwietnia 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej w Augustowie
wraz z litewskim partnerem realizuje projekt pn. „Współpraca na rzecz Wzmocnienia Transgranicznego
Systemu Ochrony Zdrowia”. Realizacja projektu pozwoli między innymi na doposażenie jednostki
w nowy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz wyposażenie sal pacjentów.

Podobszar Kaczy Dołek
W roku 2019 Miasto Augustów rozstrzygnęło zamówienie pn. Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu
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inwestycyjnym: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie
w Augustowie” - z podziałem realizacji inwestycji na etapy.

SPRAWY OBYWATELSKIE
Roczny Program Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
W 2019 roku przygotowano i podpisano 72 umowy na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Augustowa. Nadzorowano prawidłową realizację zadań, weryfikowano sprawozdania
i prawidłowe wykorzystanie dotacji. Łączna kwota dotacji wykorzystanych w 2019 r. wyniosła
1 160 481,23 zł.
Szczegółowe informacje o realizacji programu przedstawione zostały w tabelach poniżej.
Plan i wykonanie dotacji – stan na 31.12.2019 r.
Tabela 44. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej
w Augustowie

Każdy ma szanse na lepsze jutro 2019 – wsparcie
rodzin w trudnej sytuacji życiowej

34 645,00 zł

34 645,00 zł

2.

Augustowskie Stowarzyszenie
Abstynentów „Klub Tęcza”

Zachowaj trzeźwy umysł – profilaktyka, edukacja i
promowanie trzeźwego stylu życia

48 000,00 zł

48 000,00 zł

3.

Fundacja ,,Cordis”

Dzieci i młodzież z Lipowca pod skrzydłami Cordisu

24 000,00 zł

24 000,00 zł

4.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w
Suwałkach

„Moda na życie bez uzależnień”

24 000,00 zł

24 000,00 zł

5.

Społeczna Organizacja
Przyjaciół Dzieci „Przystań”

,,Przystań” – pomocnik pozytywnego rozwoju dzieci i
młodzieży

35 000,00 zł

35 000,00 zł

6.

Fundacja Małymi Krokami

Dobre relacje i skuteczna komunikacja jako efektywne
narzędzie profilaktyczne

10 000,00 zł

10 000,00 zł

175 645,00 zł

175 645,00 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 45. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej
w Augustowie

Pomocna dłoń 2019 – działania osłonowe i
prewencyjne skierowane do osób zagrożonych
bezdomnością i bezdomnych

5 100,00 zł

5 100,00 zł

2.

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
WTZ

25 – lecie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Augustowie

2 000,00 zł

2 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Środowiskowego Domu
Samopomocy „Zielony
Parasol”

„Wszystko gra – warsztaty, edukacja, integracja”

2 900,00 zł

2 900,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 46. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK
AUGUSTÓW

„Bezpiecznie i zdrowo w górach na sportowo”

9 000,00 zł

9 000,00 zł

2.

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci
„Przystań”

„Zdrowe i sportowe ferie zimowe”

3 300,00 zł

3 300,00 zł

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Okręgowy w Suwałkach

„Zimowa radość w Augustowie”

2 400,00 zł

2 400,00 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Społecznej w Augustowie

Ferie w „Naszej Ostoi”

7 000,00 zł

7 000,00 zł

5.

Fundacja ,,Cordis”

Ferie w Cordisie

4 000,00 zł

4 000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
Specjalnych „Wśród Nas”

W ferie zimowe razem na filmie i w kręgielni

1 700,00 zł

1 700,00 zł

7.

Samodzielne KołoTerenowe nr 14
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Narciarska baza – STO!

1 300,00 zł

1 300,00 zł

8.

Klub Aikido Kresmeni

Zimowa szkółka AIKIDO w Augustowie

1 300,00 zł

1 300,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 47. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w
2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Augustowski Klub Karate Kyokushin

Popularyzacja sportu karate kyokushin, udział
w zawodach i szkoleniach

15 000,00 zł

15 000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „CENTRUM”
Augustów

Szkolenie drużyn UKS Centrum Augustów i start
w rozgrywkach siatkarskich

80 000,00 zł

80 000,00 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „CENTRUM”
Augustów

Organizacja Siatkarskich Igrzysk
o Puchar Burmistrza Augustowa

8 000,00 zł

8 000,00 zł

4.

Klub Sportowy Sztorm

Augustowski boks w Sztormie

6 000,00 zł

6 000,00 zł

5.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
z/s w Augustowie

Organizacja miejskich i powiatowych zawodów
sportowych dla dzieci
i młodzieży

8 000,00 zł

8 000,00 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK
Augustów

Trenuję, startuję – z rówieśnikami rywalizuję

26 000,00 zł

26 000,00 zł

7.

Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK
Augustów

Aktywna Majówka

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8.

Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA”
Augustów

Augustowskie Wodniaki 2019 – program sportów
wodnych dla dzieci
i młodzieży 7-13

11 000,00 zł

11 000,00 zł

9.

Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego
„PROMENADA”

XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
„Promenada Cup”

7 500,00 zł

7 500,00 zł

10.

Uczniowski Klub Sportowy MOS
Augustów

Popularyzacja narciarstwa wodnego oraz udział
zawodników i kadry UKS MOS Augustów w
treningach przygotowawczych oraz zawodach
ogólnopolskich za motorówką

5 000,00 zł

5 000,00 zł

11.

Augustowski Klub Sportowy ,,Sparta”

Netta Cup 2019

8 000,00 zł

8 000,00 zł

12.

Augustowskie Towarzystwo Pływackie

Na receptę pływanie – to samo zdrowie i dobre
wychowanie

7 500,00 zł

7 500,00 zł

13.

Stowarzyszenie Klub Jeździecki
„Żarnowo”

Popularyzacja sportu konnego wśród dzieci i
młodzieży jako sposób na propagowanie
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz życia
wolnego od uzależnień

5 500,00 zł

5 500,00 zł

14.

Augustowski Klub Sportów Wrotkarskich
i Rowerowych

Rowerowa majówka rodzinna

6 000,00 zł

6 000,00 zł

15.

Klub Aikido Kresmeni

Augustów trenuje Aikido!

3 500,00 zł

3 500,00 zł

16.

Uczniowski Klub Sportowy „Pływacy”
Augustów

„Pływam bez promili”

9 000,00 zł

9 000,00 zł

17.

Augustowska Organizacja Turystyczna

„Aktywny Augustów”

3 522,00 zł

3 522,00 zł

18.

Uczniowski Klub Sportowy MOS
Augustów

Obóz przygotowujący i start w Mistrzostwach
Polski i Grand Prix Europy w narciarstwie
wodnym za wyciągiem

5 500,00 zł

19.

Augustowski Klub Sportowy ,,Sparta”

Szkolenie zawodników różnych kategorii
wiekowych i wspieranie reprezentacji miasta w
różnych dyscyplinach sportu

190 000,00 zł
rozdz. 92605

190 000,00 zł
rozdz. 92605

413 022,00 zł
w tym:
223 022,00 zł
rozdz. 85154
190 000,00 zł
rozdz. 92605

413 022,00 zł
w tym:
223 022,00 zł
rozdz. 85154
190 000,00 zł
rozdz. 92605

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 48. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni
Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Stowarzyszenie GOA

Warsztaty artystyczne skierowane do
młodzieży

17 000,00 zł
rozdz.
85154

17 000,00 zł
rozdz.
85154

2.

Towarzystwo Młodego Krechowiaka

„Wakacje z folklorem”

15 000,00 zł
rozdz.
85154

15 000,00 zł
rozdz.
85154

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Społecznej
w Augustowie

Wakacyjna wyprawa!

19 000,00 zł
rozdz.
85154

19 000,00 zł
rozdz.
85154

4.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Okręgowy
w Suwałkach

‘Wypoczynek z elementami terapii
w Jastrzębiej Górze”

15 000,00 zł
rozdz.
85154

15 000,00 zł
rozdz.
85154

5.

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci
„PRZYSTAŃ”

Wakacyjna Przystań

18 000,00 zł
rozdz.
85154

18 000,00 zł
rozdz.
85154

6.

Augustowski Klub Sportowy ,,Sparta”

Sport to edukacja – wypoczynek letni

19 000,00 zł
rozdz.
85154

19 000,00 zł
rozdz.
85154

7.

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konającego w
Augustowie

Kolonie letnie – „Piękna jesteś Polsko,
Ojczyzno moja”

5 000 zł
rozdz.
85153

5 000 zł
rozdz.
85153

8.

Fundacja ,,Cordis”

Wakacyjnie w Cordisie

15 500,00 zł
rozdz.
85153

15 500,00 zł
rozdz.
85153

9.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
Specjalnych ,,Wśród Nas”

Kreatywne wakacje w Przystani Weneckiej

18 000,00 zł
rozdz.
85154

18 000,00 zł
rozdz.
85154

10.

Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK
Augustów

,,Magiczne Sportowe Zakopane – obóz
sportowy”

16 000,00 zł
rozdz.
85154

16 000,00 zł
rozdz.
85154

Augustowski Klub Karate Kyokushin

Letni wypoczynek zawodników
Augustowskiego Klubu Karate Kyokushin
połączony z Obozem Szkoleniowym ENTRY
CAMP 2019 w Bardo

7 500,00 zł
rozdz.
85153

7 500,00 zł
rozdz.
85153

165 000,00 zł
w tym:
137 000,00 zł rozdz.
85154
28 000,00 zł
rozdz. 85153

165 000,00 zł
w tym:
137 000,00 zł
rozdz. 85154
28 000,00 zł
rozdz. 85153

11.

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 49. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: działalności na rzecz
osób starszych
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej
w Augustowie

Wigor juniora w wieku seniora 2019

17 600,00 zł

17 600,00 zł

2.

Augustowskie Stowarzyszenie
Aktywni Seniorzy

Dla zdrowia i urody

1 780,00 zł

1 780,00 zł

19 380,00 zł

19 380,00 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 50. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: ochrony i promocji
zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
Specjalnych „Wśród Nas”

Razem pokażemy siebie więcej

2 492,00 zł

2 492,00 zł

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego
Domu Samopomocy „Zielony Parasol”

„Bardziej aktywni – bardziej
sprawni”

7 500,00 zł

7 500,00 zł

3.

Fundacja Małymi Krokami

„Zdrowa mama filarem silnej
rodziny”

4 905,00 zł

4 905,00 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych WTZ

Na miarę naszych możliwości

9 360,00 zł

9 360,00 zł

5.

Fundacja Mamy Mamy

„Jestem” – 2 Augustowski Dzień
Integracji z Osobami
Niepełnosprawnymi

2 550,00 zł

2 550,00 zł

6.

Augustowskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych ,,ASON”

3 E – Entuzjazm – Empatia Edukacja

7 500,00 zł

7 500,00 zł

34 307,00 zł

34 307,00 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 51. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Augustowskie Stowarzyszenie
Opieki Nad Zwierzętami
„Kudłacz”

Zrozumieć Psa

4 300,00 zł

4 300,00 zł

2.

Fundacja Bractwo Bartne

Rozwój bartnictwa w Augustowie
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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2 100,00 zł

2 100,00 zł

6 400,00 zł
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Tabela 52. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie: promocji wolontariatu
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Augustowskie Stowarzyszenie
Opieki Nad Zwierzętami
„Kudłacz”

Daj siebie innym – mój wolontariat

1 000,00 zł

1 000,00 zł

2.

Fundacja Małymi Krokami

Młodzieżowy wolontariat pedagogiczny

1 000,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 53. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: turystyka,
krajoznawstwo i promocja
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Augustowska Organizacja
Turystyczna

Przygotowanie i dystrybucja materiałów
promocyjnych Augustowa

10 000,00 zł

9 999,23 zł

2.

Stowarzyszenie GOA

III Augustowski Uliczny GO Teatr

20 000,00 zł

20 000,00 zł

3.

Polskie Towarzystwo Turystyczno –
Krajoznawcze Regionalny Oddział
w Białymstoku

Wspólnie odkryjmy Augustów!

5 000,00 zł

5 000,00 zł

35 000,00 zł

34 999,23 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 54 Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Towarzystwo Młodego
Krechowiaka

Kultywowanie i promowanie tradycji regionalnych
poprzez zakup i wymianę zniszczonych elementów
strojów augustowskich oraz organizacja warsztatów
tanecznych dla młodszej grupy Zespołu Tańca
Ludowego „Bystry”

12 000,00 zł

12 000,00 zł

2.

Fundacja Bractwo Bartne

Augustów w kolorze

6 600,00 zł

6 600,00 zł

3.

Towarzystwo Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Augustowie

Spotkania z polską fantastyką

1 400,00 zł

1 400,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Lp.

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 55. Wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: prowadzenie
Centrum Informacji Turystycznej
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Augustowska Organizacja
Turystyczna

Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej

115 000,00 zł

115 000,00 zł

115 000,00 zł

115 000,00 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 56. Wysokość dotacji na realizację zadań Gminy Miasta Augustowa w zakresie: rozwoju sportu w Augustowie
– w trybie uchwały Nr X/102/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wspierania rozwoju
sportu w Augustowie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3154)
Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja
w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

Augustowski Klub Sportowy
„SPARTA”

Realizacja programów szkolenia sportowego,
uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej
oraz organizacja lub uczestniczenie w rywalizacji
sportowej organizowanej przez właściwe związki
sportowe w dyscyplinach zespołowych.

65 000,00 zł

65 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Centrum” Augustów

Realizacja programów szkolenia sportowego,
uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej
oraz organizacja lub uczestniczenie w rywalizacji
sportowej organizowanej przez właściwe związki
sportowe w dyscyplinach zespołowych.

45 000,00 zł

45 000,00 zł

110 000,00 zł

110 000,00 zł

Lp.

1.

2.

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Wykonanie na 31.12.2019 r.: 1 135 753,23 zł
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zezwala, aby jednostki samorządu
terytorialnego zlecały realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie
z art. 19a ustawy). W 2019 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach artykułu 19a
podpisano 5 umów z organizacjami pozarządowymi. Łączna kwota dofinansowania działań organizacji
pozarządowych w trybie pozakonkursowym wynosiła 24 728,00 zł.
Tabela 57. Wykaz dotacji przyznanych w trybie pozakonkursowym
Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

Przyznana
dotacja w 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

1.

Uczniowski Klub Sportowy
Akademia Augustów

Regaty w Klasie Optymist im. Szczepana
Dąbrowskiego

2 978,00 zł

2 978,00 zł

2

Augustowski Klub
Sportowy ,,Sparta”

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w
Kajakarstwie Strefy C

4 000,00 zł

4 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej
w Augustowie

Uśmiechem i zabawą rozświetlić życie – pomoc
dzieciom uczęszczającym do placówki wsparcia
dziennego Nasza Ostoja w Augustowie

1 000,00 zł

1 000,00 zł

4.

Augustowskie Towarzystwo
Pływackie

7 Bieg Charytatywny

10 000,00 zł

10 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej
w Augustowie

Seniorzy poznają działania seniorów – wizyta
studyjna

6 750,00 zł

6 750,00 zł

24 728,00 zł

24 728,00 zł

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Pozostałe formy współpracy
Gmina Miasto Augustów wspierała w 2019 roku sektor pozarządowy także w formie wsparcia
rzeczowego inicjatyw podejmowanych przez organizacje oraz w formach pozafinansowych, mających na
celu przede wszystkim promowanie projektów i zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:


współpraca z organizacjami w zakresie promocji zadań i wydarzeń realizowanych przez
organizacje pozarządowe - opracowanie informacji prasowych na stronę internetową
miasta, profil społecznościowy miasta na portalu Facebook oraz współpraca z mediami
w zakresie promocji inicjatyw podejmowanych przez organizacje,
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przeprowadzanie procedury objęcia patronatem honorowym wydarzeń i konkursów
realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 wsparcie rzeczowe, finansowe i promocyjne konkursów organizowanych przez
stowarzyszenia
 kampania dotycząca przekazywania 1% na organizacje pożytku publicznego działające na
terenie Miasta Augustowa,
 włączanie organizacji pozarządowych w organizację wydarzeń miejskich,
 przeprowadzenie szkolenia z zakresu zmiany rozporządzenie w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań.
Istotną częścią współpracy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy
prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez bezpłatne udostępnianie miejskich obiektów na potrzeby
realizacji inicjatyw oraz spotkań członków organizacji i stowarzyszeń.
Gmina Miasto Augustów prowadziła również działalność informacyjną dla organizacji
pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków
finansowych. W 2019 roku Urząd Miejski organizował spotkania informujące oraz szkolenia z zakresu
zakładania społecznych komitetów obywatelskich.
Ponadto wszystkie akty prawne i programy dotyczące trzeciego sektora oraz działalności pożytku
publicznego były konsultowane i opiniowane przez Augustowską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Augustowa.
Zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 poz. 638)
rada gminy jest zobowiązana do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2019 roku.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Zapewnienie
bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Augustowa miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje:
Sonieczkowo Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300
Augustów, poprzez przyjęcie zwierząt bezdomnych wyłapanych z terenu miasta, zapewnienie opieki oraz
wykonywanie zdjęć odłowionych psów z terenu miasta Augustowa i umieszczanie ich co najmniej na
własnej stronie internetowej wraz z podaniem informacji o dacie i miejscu odłowu na podstawie zawartej
z Gminą Miastem Augustów umowy z dnia 10.10.2018 r. na usługę wyłapywania, przejęcia, zapewnienia
opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Augustowa, obowiązującej do 31 grudnia
2019 r.
Średnia miesięczna ilość przebywających bezdomnych psów z terenu miasta wynosiła ok. 55.
2. Opiekę na wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Sprawowanie opieki nad kotami wolno
żyjącymi realizowała Pełnomocnik Burmistrza Miasta Augustowa do spraw opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, poprzez:
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organizowanie dokarmiania kotów wolno żyjących, po uprzednim wspólnym ustaleniu
potrzeb dokarmiania oraz ilości kotów, którym należy pomóc,
 zakup i wydanie karmy w przypadku stwierdzenia wystąpienia potrzeby dokarmiania.
W roku 2019 zakupiono 200 kg suchej karmy za kwotę 1 000,00 zł. Przekazano karmę ok. 7
karmicielom kotów – ok. 200 kotów sztuk jest dokarmianych.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Augustowa
realizuje: Sonieczkowo Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska Żarnowo Pierwsze
9A, 16-300 Augustów na podstawie zawartej umowy z Gminą Miastem Augustów, jak wyżej. W
roku 2019 odłowiono z terenu miasta 27 bezpańskich psów.
4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt. Powyższe
realizowało Sonieczkowo Schronisko i Fryzjer Dla Zwierząt Marta Chmielewska Żarnowo Pierwsze
9 A, 16-300 Augustów poprzez wykonywanie zabiegów u psów przyjętych do schroniska. Na
podstawie zlecenia lekarz weterynarii Leszek Czokajło w roku 2019 wykonał 30 zabiegów
sterylizacji u bezdomnych kotek na kwotę 3 000,00 zł.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Poszukiwanie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt realizowało: Sonieczkowo Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta
Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt
osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. W roku 2019
wydano ze schroniska 28 psów do adopcji.
6. Usypianie ślepych miotów. Powyższe realizował Leszek Czokajło lekarz weterynarii na podstawie
zlecenia. W roku 2019 wykonano 30 zabiegów.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich jest Gospodarstwo Rolne położone
w Augustowie przy ulicy Wojska Polskiego 76 – umieszczanie bezdomnych zwierząt
gospodarskich w budynku gospodarczym przy ulicy Armii Krajowej w Augustowie przez
właściciela gospodarstwa rolnego.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, w nagłych wypadkach bezdomnym zwierzętom oraz udzielanie pomocy w
nagłych przypadkach zwierzętom wolno żyjącym (dzikim) realizuje lekarz weterynarii Leszek
Czokajło na podstawie zawartej umowy w dniu 9 lutego 2018 r. obowiązującej do 31 grudnia
2019 r. W roku 2019 r. podjęto 76 interwencji, w tym do psów 21 zdarzeń, kotów – 30 zdarzeń
oraz zwierząt dzikich wolnożyjących – 25 zdarzeń.
9. Plan znakowania zwierząt. Znakowanie zwierząt, w szczególności psów realizuje Sonieczkowo
Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów,
poprzez:



znakowanie bezdomnych psów przyjmowanych do Schroniska, poprzez wszczepienie
mikroczipa identyfikującego oraz wpisanie i utrzymanie tego numeru w bazie danych;
założenie karty ewidencyjnej dla nowo przyjętego zwierzęcia.

10. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub
innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. W roku 2019 Wykonano sterylizację
i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli w ramach zadania wspólnie ze Związkiem
Komunalnym „Biebrza”. Koszt zadania wyniósł 15 740,00 zł. Wykonano 95 zabiegów
pozbawiających cech rozrodczych psy i kotów (z przewagą kotów). Akcja cieszyła się wielkim
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zainteresowaniem, środki zostały wydatkowane w ciągu półrocza. Również zostało zrealizowane
zadanie Akcja Sterylizacja z Budżetu Obywatelskiego. Wykonano łącznie 338 zabiegów w tym 61
kastracji kotów, 34 kastracje psów, 104 sterylizacje kotek, 65 sterylizacji kotek w ciąży, 16
sterylizacji suk w ciąży, 58 sterylizacji suk na łączną kwotę 40 000,00 zł. W okresie wakacji i jesieni
(od czerwca do października) Schronisko Sonieczkowo zorganizowało cztery akcje sterylizacja dla
psów i kotów właścicielskich z naszego regionu, które także cieszyły się wielkim
zainteresowaniem i nie starczyło miejsca dla wszystkich chętnych, ale osobom które się zgłosiły,
a z braku miejsc nie skorzystały, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Augustów ds. zapobiegania
bezdomności zwierząt zapewnił bezpłatne zabiegi organizując fundusze na ich opłatę. Schronisko
Sonieczkowo, z którym miasto Augustów ma podpisaną umowę wydaje wszystkie zwierzęta do
adopcji po zabiegu sterylizacji/kastracji. W przypadku szczeniaków podpisywana jest klauzula
zobowiązująca opiekuna psa do zakazu rozmnażania i obowiązkowej sterylizacji po osiągnięciu
okresu dojrzałości organizmu.
11. Edukację mieszkańców Augustowa na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych i gospodarskich. Pełnomocnik Burmistrza
Miasta Augustowa ds. zapobiegania bezdomności zwierząt realizuje program edukacyjny
poruszający problematykę opieki nad zwierzętami we wszystkich szkołach w Augustowie oraz w
innych placówkach oświatowych (przedszkola i ośrodki wychowawcze). W szkołach
podstawowych spotkania odbywają się częściej, gdyż taka jest wola uczniów i nauczycieli. Przez
cały rok kalendarzowy trwa nabór wolontariuszy do opieki nad bezdomnymi psami. Program
edukacyjny w 2019 roku wykonywało także Stowarzyszenie Kudłacz realizując 2 projekty
edukacyjne dofinansowane przez Burmistrza Miasta Augustowa: „Zrozumieć Psa” i „Daj siebie
innym -mój wolontariat”.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Augustowa do spraw opieki nad bezdomnymi zwierzętami poza
tym przeprowadza na bieżąco lekcje w szkołach (wszystkich w Augustowie) oraz w wybranych
przedszkolach na zaproszenie od tych placówek.
Celem realizacji obydwu zadań publicznych było zwiększenie świadomości społecznej w kwestii
ochrony i praw zwierząt, ich humanitarnego traktowania, zapobiegania niekontrolowanej rozrodczości i
bezdomności (spotkania z behawiorystą i trenerem agility). Także w wyniku przeprowadzonych działań
nastąpił wzrost wiedzy u osób opiekujących się psami ze stowarzyszenia Kudłacz, nowe osoby przystąpiły
do wolontariatu pracującym w Stowarzyszeniu Kudłacz, zwiększyło się zainteresowanie wolontariatem
w schronisku Sonieczkowo, w szczególności wśród rodzin z dziećmi, właśnie w wyniku spotkań
edukacyjnych prowadzonych w szkołach.

BUDŻET OBYWATELSKI
W celu realizacji zadania, w 2019 roku zostały podjęte następujące czynności:
 w okresie od 20.08.2019 do 02.09.2019 przeprowadzono akcję informacyjnokonsultacyjną. Była to kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu
przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania
propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu
obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,
 od 03.09.2019 do 30.09.2019 - składanie przez mieszkańców Miasta Augustów
formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
 od 01.10.2019 do 29.10.2019 – przeprowadzono proces analizy i weryfikacji złożonych
projektów zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu
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Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegających
głosowaniu.
od 30.10.2019 do 24.11.2019 przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną
mającą na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału
w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad
wyborem zadań,
od 15.11.2019 do 28.11.2019 odbyło się głosowanie mieszkańców Miasta Augustów
w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,
10.12.2019 nastąpiło ogłoszenie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych
budżetu obywatelskiego.

Zadania rekomendowane do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020:
1. Serce na mapie Augustowa – 909 głosów. Projekt polega na zakupie 8 automatycznych
defibrylatorów zewnętrznych (AED) i instalacji w miejscach publicznych. Szacunkowy koszt zadania
wynosi: 95 000,00 zł.
2. Activity Park – Śródmieście - 647 głosów. Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci z 7
urządzeniami oraz budowie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń. Szacunkowy koszt zadania
wynosi: 194 500,00 zł.
3. Sterylizacja 2020 – 487 głosów. Projekt polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji
psów i kotów właścicielskich. Szacunkowy koszt zadania wynosi: 50 000,00 zł.
4. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale” -280 głosów. Projekt polega
na zakupie i montażu 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1 urządzenia placu zabaw dla dzieci.
Szacunkowy koszt zadania wynosi: 87 800,00 zł.
5. Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób
z niepełnosprawnością na wózkach - 118 głosów. Projekt polega na doposażeniu istniejącej siłowni
zewnętrznej w 3 urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach. Szacunkowy koszt zadania
wynosi 39 622,00 zł.
Łączny szacunkowy koszt rekomendowanych zadań: 466 922,00 zł.
W głosowaniu wzięło udział 4161 zaś ważnych głosów było 4124. Zatem tylko 1% to głosy
nieważne. Zdecydowana większość ważnych głosów została oddana za pomocą Internetu (91%). 58%
ważnych głosów oddały kobiety (2383). Mężczyźni oddali 1741 głosów, co stanowiło 42% ważnych
głosów. Co ciekawe najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są dzieci i młodzież do 25 roku życia,
stanowili oni bowiem 27,1% głosujących. Również osoby w przedziale 36-49 lat były licznie
reprezentowane w głosowaniu. Ta grupa wiekowa to niewiele ponad 25%.
Szczegóły dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej
https://zmieniamy.augustow.pl.
W roku 2019 realizowane były zadania, które zostały wybrane w głosowaniu w roku 2018. Były to:







Dogosfera – Psi Park w Augustowie – zrealizowane,
Skałki wspinaczkowe – zrealizowane,
@-MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka
– zrealizowane,
Kurtyna Wodna na gorące dni – zrealizowane,
Akcja Sterylizacja – zrealizowane,
Festyn Rodzinny „Budujemy Więzi – Od Juniora do Seniora” – zrealizowane.
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PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

I

ZWIĄZKÓW

ORAZ

Miasto Augustów do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu ,,Niemen” przystąpiło 24 maja 1996 r.,
uchwała Nr XXIV/168/96 Rady Miejskiej w Augustowie.
Stowarzyszenie Gmin Euroregionu ,,Niemen” zajmuje się: organizowaniem i koordynowaniem
całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów
w ramach Euroregionu Niemen, zarządzaniem środkami Unii Europejskiej w ramach popierania
współpracy przygranicznej, prowadzeniem Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen,
Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen, realizacją projektów własnych w ramach
programów pomocowych, prowadzeniem działalności szkoleniowej i edukacyjnej. Siedzibą
Stowarzyszenia Gmin Euroregionu ,,Niemen” są Suwałki.
Na mocy uchwały Nr XXVII/247/01 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2001 r. Miasto
Augustów przystąpiło do Augustowskiej Organizacji Turystycznej.
Celem Augustowskiej Organizacji Turystycznej jest promocja regionu, szczególnie ziemi
augustowskiej oraz inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych. Działania
podejmowane przez AOT to m.in.: udział w targach turystycznych, imprezach promocyjnych; wydawanie
materiałów promocyjnych; udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych; prowadzenie informacji
turystycznej oraz banku danych o powiecie, gminach i podmiotach gospodarczych; integracja środowiska
związanego z turystyką. Siedzibą Augustowskiej Organizacji Turystycznej jest Augustów.
Miasto Augustów na mocy uchwały Nr XXXIII/214/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
4 września 2009 r. jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze SuwalskoAugustowskie”.
Celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jest
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego
oraz aktywizacja społeczności lokalnych obszarów zależnych od rybactwa. Siedzibą Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” są Suwałki.
Miasto Augustów na mocy uchwały Nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
2 września 2015 r. przystąpiło do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania utworzonego na bazie
przekształcenia dotychczasowego Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
i Rospuda”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów
miejskich i wiejskich, m.in.: wspieranie działań na rzecz opracowania i realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Augustów oraz gmin: Augustów i Płaska; promocję obszarów
położonych w gminach; reprezentowanie społeczności lokalnych z obszarów gmin; prowadzenie
działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej; integrację społeczną i animację
aktywności społecznej; kultywowanie tradycji historycznych, patriotycznych; promocję zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej; prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie korzystania
z Funduszy Europejskich, krajowych i innych, a także wdrażania programów rozwoju. Siedzibą
Stowarzyszenia jest Augustów.
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Miasto Augustów na mocy uchwały Nr XIX/161/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
14 stycznia 2016 r. jest członkiem Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej p.n. ,,Szlak
Wodny im. Króla Stefana Batorego”.
Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej zajmuje się przede wszystkim promocją
szlaku dążąc do jego pełnej reaktywacji. Szlak Stefana Batorego został wytyczony przez króla Polski
w XVI wieku. Zaczyna się na Wiśle w Warszawie i prowadzi przez Jezioro Zegrzyńskie, Narew, Biebrzę,
Kanał Augustowski, Niemen. W związku z rozwojem transportu ruchu kolejowego, z czasem znaczenie
szlaku zmalało.
Korzyści z uruchomienia szlaku są bardzo znaczące: m.in. rozwój dróg wodnych oraz
infrastruktury do obsługi transportu wodnego, rozwój gospodarczy terenów objętych projektem, rozwój
turystyki i żeglugi śródlądowej. Siedzibą Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej p. n. ,,Szlak
Wodny im. Króla Stefana Batorego” jest Warszawa.
Augustów przynależy do Polskiej Izby Turystyki.
Do najważniejszych zadań Polskiej Izby Turystyki należą: współpraca z instytucjami i podmiotami
związanymi z usługami turystycznymi; popularyzowanie celów statutowych Izby i biznesu turystycznego
w Komisjach Sejmowych, zwłaszcza w Komisji Gospodarki oraz stała współpraca z Polską Organizacją
Turystyczną, Instytutem Turystyki, Radą Krajową Izb Turystyki w Polsce, regionalnymi izbami turystyki
oraz wieloma organizacjami turystycznymi.
Miasto Augustów jest jedną z 43 gmin, które są członkami Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej. SGU RP ma przypisane wiele zadań, związanych
z reprezentowaniem interesów gmin uzdrowiskowych, zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak
i międzynarodowym. Jednak najważniejszymi są:
 obrona i reprezentowanie interesów gmin uzdrowiskowych,
 wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój polskich uzdrowisk,
 promocja uzdrowisk w kraju i za granicą.
Corocznie organizowana jest prestiżowa, ogólnopolska konferencja uzdrowiskowa – Kongres
Uzdrowisk Polskich. Kongres Uzdrowisk Polskich jest najważniejszym forum dyskusyjnym środowisk
związanych z branżą uzdrowiskową, lecznictwem uzdrowiskowym i turystyką zdrowotną, w którym
aktywnie uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, samorządów terytorialnych, środowisk
naukowych, medycznych, zakładów uzdrowiskowych, NFZ, ZUS oraz władz i instytucji działających na
rzecz lecznictwa uzdrowiskowego.
W roku 2019 r. w dniach 5-7 września XXVIII Kongres Uzdrowisk Polskich odbył się w DusznikachZdroju. Organizatorem wiodącym XXVIII Kongresu Uzdrowisk Polskich była Izba Gospodarcza
„Uzdrowiska Polskie”, a współorganizatorami: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich. Kongres Uzdrowisk Polskich odbył się przy współudziale
Urzędu Miasta Duszniki Zdrój oraz SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”. Tematem przewodnim był „Wpływ zmian
legislacyjnych w ochronie środowiska na obszary uzdrowiskowe. Inicjatywy proekologiczne
w uzdrowiskach polskich.” Miasto Augustów było reprezentowane przez Burmistrza Miasta.

Współpraca w 2019 r. z miastami partnerskimi dotyczyła kontaktów z Białorusią. W roku 2019
odbyły się 3 spotkania:
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w kwietniu w ambasadzie RP w Mińsku z Ambasadorem RP Arturem Michalskim
i Przewodniczącym Rejonu Brasławskiego Aleksandrem Bodaninem podczas którego
omawiano możliwości współpracy Augustowa z tym rejonem.
Wizyta Burmistrza MK w Grodnie w czerwcu i spotkanie z Gubernatorem Przew. Rejonu
Grodzieńskiego i Merem Grodna.
Wizyta w grudniu 2019r. w Augustowie delegacji 4 rejonów z Białorusi na czele
z wiceministrem turystyki i sportu Białorusi Mihaiłem Portnojem.

TURYSTYKA
Baza noclegowa
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zaszeregowania obiektów hotelarskich do
poszczególnych rodzajów (hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko
młodzieżowe) dokonuje oraz prowadzi ich ewidencję Marszałek Woj. Podlaskiego, do zadań którego
należy również nadawanie kategorii hotelu.
Na terenie Augustowa na początku 2019 r. były 4 hotele (w końcu stycznia spłonął jeden), co
spowodowało wykreślenie go z ewidencji. W związku z tym przez większość roku w wykazie
prowadzonym przez Marszałka widniały 3 hotele, 3 pensjonaty oraz 1 kemping. Warto też zaznaczyć, że
w roku 2019 jeden z hoteli podwyższył kategoryzację z 3* na 4*. W gminnej ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Urząd Miejski znajdują się inne obiekty świadczące
usługi hotelowe.
Łącznie na terenie Augustowa funkcjonują 75 obiekty dysponujące ponad 3400 miejscami
noclegowymi. Informacja o wszystkich zgłoszonych obiektach umieszczona jest na stronie
www.augustow.pl Liczba zarejestrowanych podmiotów systematycznie wzrasta.
Z informacji uzyskiwanych drogą telefoniczną przez pracowników Centrum Informacji
Turystycznej w Augustowie wynika, że średnie obłożenie obiektów noclegowych w wakacyjne weekendy
w 2018 r. wynosiło ponad 88%, natomiast w 2019 r. ponad 85%.
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Centrum Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie mieści się przy Rynku Zygmunta Augusta 19.
W okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2019 r. CIT w Augustowie odwiedziło łącznie ponad 13 tys. osób.
To spadek liczby odwiedzających CIT o około 13% względem analogicznego okresu z 2018 r.
Tabela 58. Liczba osób odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie w latach 2017-2019.
Miesiąc

2017

2018

2019

Styczeń

83

130

161

Luty

85

100

161

Marzec

107

151

150

Kwiecień

524

302

420

Maj

1349

1365

969

Czerwiec

3273

2265

2145

Lipiec

8306

5542

4853

Sierpień

7228

6108

5302

Wrzesień

1577

1219

1161

Październik

494

335

283

Listopad

109

261

211

Grudzień

103

174

180

Suma

23 372

17 952

15 996

Źródło: opracowanie własne.

Portal informacyjny Miasta Augustów

Rysunek 10. Liczba odwiedzin serwisu internetowego www.augustow.pl w 2019 r.
Źródło: opracowanie własne.
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Serwis internetowy Augustowa www.augustow.pl w roku 2019 odwiedziło prawie 127 tys.
użytkowników, którzy wygenerowali ponad 417 tys. odsłon.
79,30% wszystkich użytkowników pochodzi z Polski, 10,89% z Litwy, 2,27% z USA i 1,21%
z Wielkiej Brytanii.
35,50% użytkowników wchodzących na stronę www.augustow.pl to mieszkańcy Warszawy,
6,99% mieszkańcy Gdańska, 6,20% mieszkańcy Wilna, 4,70% mieszkańcy Białegostoku. Największą liczbę
aktywnych użytkowników (1831 osób) odnotowano 14 lipca, odbywały się tego dnia Mistrzostwa Świata
Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance, oraz Camerata Augustoviana.

Augustowska Karta Turysty
W 2019 r. odbyła się 3 edycja programu Augustowskiej Karty Turysty. W okresie od 24 maja do
30 września wydano 832 Karty. W projekcie wzięło udział 16 Partnerów. Karta upoważniała m. in. do
zniżek w instytucjach kultury, obiektach sportowych i rekreacyjnych, bezpłatnej komunikacji miejskiej,
tańszych usług rejsowych, gastronomicznych i turystycznych. Zniżki obowiązywały jedynie podczas
miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień). W zeszłorocznej edycji turyści mogli odebrać Kartę w jednym
z 3 punktów: Centrum Informacji Turystycznej, Hotelu Nad Nettą i Sanatorium Uzdrowiskowym
Augustów.

Badania ankietowe
Badanie realizowane było od maja do września 2019 r. Ankiety zostały wypełnione przez
turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej (Rynek Z. Augusta 19). Pytania zawarte
w kwestionariuszu zostały określone w formie zamkniętej, poza otwartym pytaniem o to, co należałoby
poprawić w Augustowie. Uzyskane wyniki poddane zostały analizie porównawczej do badania
przeprowadzonego w 2018 r. Bieżąca edycja badania została zrealizowana na próbie liczącej 542
respondentów.
W 2019 roku nieznacznie liczniejszą grupę turystów odwiedzających Augustów stanowiły
kobiety. Aż 24% turystów przyjechało z województwa mazowieckiego. Ponad połowa turystów była w
wieku powyżej 45. roku życia (ok. 55%). Wykształcenie wyższe deklarowało ok. 57% ankietowanych,
natomiast wykształcenie średnie ok. 28%. Większość turystów przyjechała do Augustowa po raz pierwszy
(ok. 58%). Z grupy badanych osób, które po raz kolejny odwiedziły Augustów ok. 36% było tu z wizytą po
raz drugi, zaś ok. 29% turystów wskazało, że jest to ich 5 lub kolejna wizyta. Turyści chętnie wracają do
Augustowa. Biorąc pod uwagę liczbę osób, dla których była to pierwsza wizyta, można oczekiwać w
kolejnych latach stałego wzrostu liczby turystów przyjeżdżających do Augustowa. Najwięcej
ankietowych podróżowało w grupach 2-osobowych (ok. 35%), grupach 3-osobowych (ok. 14%) i grupach
5-osobowych i więcej (ok. 16%). Uwzględniając wiek turystów można przyjąć, że osoby podróżujące w
grupie to rodziny z dziećmi.
Informacje o Augustowie turyści najczęściej pozyskiwali z Internetu (ok. 34%), od rodziny i
znajomych (ok. 23%). Głównym celem przyjazdu turystów do Augustowa był wypoczynek (ok. 32%) oraz
zwiedzanie (ok. 29%). Aż 37% turystów wybrało Augustów ze względu na wysokie walory przyrodnicze,
natomiast 27% za powód przyjazdu wskazał wypoczynek i plażowanie.
Wyjazd turyści przeważnie organizowali samodzielnie (ok. 64%), na co najmniej 5 dni i więcej
(ok. 52%). Dla większości turystów wyjazd do Augustowa był przemyślany i zaplanowany. Turyści
najchętniej nocowali w kwaterach prywatnych (ok. 31%) lub pensjonatach (ok. 13%). Około 37%
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ankietowanych uważa, że liczba obiektów noclegowych w Augustowie jest wystarczająca. Więcej niż
połowa ankietowanych nie umiała odnieść się do tego pytania. Tylko ok. 6% turystów jednoznacznie
wskazało, że ich zdaniem liczba miejsc noclegowych nie jest wystarczająca.
Większość turystów deklarowała chęć ponownego przyjazdu do Augustowa (ok. 81%) oraz chęć
polecenia Augustowa swoim znajomym oraz rodzinie (ok. 95%). Około 72% turystów wie o posiadanym
przez Augustów statusie uzdrowiska.
Turyści odwiedzający Augustów preferują aktywny wypoczynek. Dużą popularnością cieszą się
wycieczki rowerowe, spływy kajakowe oraz jazda na nartach wodnych. Turyści chętnie uczestniczą
również w rejsach po augustowskich jeziorach. Ankietowani najczęściej skarżyli się na kiepskie
oznakowanie ścieżek rowerowych oraz problemach z przejezdnością (ok. 22%) oraz na przestrzeń
miejską, zaniedbane budynki, zaśmiecone ulice (ok. 38%).

Konferencja z branżą turystyczną
Jako jeden z elementów współpracy z branżą turystyczną Burmistrz przyjął zasadę, aby w ciągu
roku dwukrotnie spotykać się z przedsiębiorcami z branży turystycznej (wiosną – przed rozpoczęciem
sezonu letniego , jesienią – po zakończeniu sezonu). Pierwsza konferencja odbyła się grudniu 2019 r.
Uczestniczyło w niej prawie 30 przedstawicieli branży – hoteli, gastronomii, biur podróży, AOT, firm
usługowych, wypożyczalni.
W trakcie spotkania omówiono najważniejsze działania Urzędu związane z turystyką:


otwarcie sezonu turystycznego 2019 na Kanale Augustowskim podlasko – grodzieńskie
z konferencją w Augustowie,
 udział w imprezach targowych: Mińsk, Nadarzyn, Warszawa,
 konferencja poświęcona 180 rocznicy oddania do użytku Kanału Augustowskiego
powiązana z przyjęciem rezolucji w sprawie aktualizacji wniosku o wpis na listę UNESCO,
 konkurs na prowadzenie CIT na 3 lata,
 zmiany organizacyjne w strukturze Urzędu i utworzenie Wydziału zajmującego się m.in.
sprawami turystyki i promocji.
Przedstawiono analizę sezonu letniego i wnioski jakie z niej wypływały. Została ona opracowana
na podstawie ankiet, które były wypełniane przez turystów odwiedzających Centrum Informacji
Turystycznej. W dyskusji zabrali głos uczestniczący przedsiębiorcy zwracając uwagę na:






konieczność rozwinięcia działalności promocyjnej,
dominantą rozwoju promocji turystycznej powinna być woda i sporty wodne,
konieczność powstania parku zdrojowego,
systematyczna dbałość o szlaki turystyczne, ich oznakowanie i stan techniczny,
podjąć działania na rzecz organizacji imprez poza wysokim sezonem (letnim).

Wydarzenia 2019
W Augustowie corocznie organizowane są imprezy, które przyciągają mnóstwo turystów. Liczne
festyny, pokazy, koncerty, konkursy, zawody stanowią nieodłączną część życia Augustowa. Do
cyklicznych imprez wpisały się już Pływanie Na Byle Czym, Międzynarodowe Mistrzostwa w Skokach na
Nartach Wodnych, Balladowe Wieczory nad Neckiem, a także festiwale rodzinne, zawody balonowe,
turnieje siatkówki plażowej, imprezy koncertowe oraz wystawy fotograficzne. Szczegółowy opis
wydarzeń w 2019 roku przedstawia się następująco:
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Mistrzostwa Polski w Augustowie w Pływaniu na Byle Czym z Polskim Radiem Białystok „Co
ma pływać, nie utonie” to jedna z najbardziej widowiskowych imprez augustowskiego lata. Zawody
organizowane od kilkunastu lat przez Polskie Radio Białystok przy współudziale miasta. Nad rzekę Nettą
ścigało się 20 „pływadeł” wykonanych przez miłośników konstruowania nietypowych pojazdów
wodnych praktycznie z całej Polski. Impreza zgromadziła ok. 20 tys. widzów.

Augustowski Blues Maraton to cykl koncertów prezentujących muzykę bluesową. Kilkudniową
imprezę wypełniały wydarzenia, które można zobaczyć tylko w Augustowie w niepowtarzalnych
składach muzyków i pięknych okolicznościach przyrody. W ostatniej edycji Festiwalu wystąpiło
13 zespołów i wokalistów. Zrealizowano również 2 autorskie projekty – „Blues dla nieobecnych” jako
hołd dla zespołu Krzak oraz „British Invasion”. Impreza odbywa się pod patronatem medialnym
Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Międzynarodowy Festiwal „Kanał Augustowski w Kulturze trzech narodów”. Celem Festiwalu
jest promowanie i rozwój polskiej, białoruskiej i litewskiej kultury narodowej i ludowej, umocnienie
międzynarodowych kontaktów kulturalnych, a także rozwój turystyki. W Augustowie na początku
sierpnia 2019 roku wystąpiło 11 zespołów z Polski i Białorusi, Litwy, Ukrainy i Łotwy. Imprezie
towarzyszyły Targi Rękodzieła Ludowego „Augustynki”. W białoruskiej edycji Festiwalu, odbywającej się
przy śluzie Dąbrówka, uczestniczył zespół „Bystry” z Augustowa.
Kinogranie – to przegląd filmów o tematyce muzycznej. Impreza organizowana jest na przełomie
czerwca i lipca przez Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon”, uznany na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni za najlepszy DKF w Polsce. Podczas festiwalu można było obejrzeć 6 filmów
o tematyce muzycznej. W przeglądzie uczestniczyło 3 gości filmoznawcy.
Powitanie Nowego Roku wspólne powitanie Nowego Roku podczas zimowej zabawy
sylwestrowej na Rynku Zygmunta Augusta. Podczas imprezy na scenie prezentują się artyści z taneczną
muzyką oraz odbywa się pokaz laserów. Tradycyjnie życzenia noworoczne składał Burmistrz Miasta.
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Augustowski Zlot Morsów – organizowany jest co roku i przyciąga morsów z całej Polski. W 2019
lutowy Zlot nad rzeką Nettą skupił ponad 140 miłośników zimowych kąpieli, stając się jedną
z najważniejszych imprez tego typu w Polsce.
Augustowskie MOTONOCE to doroczne święto motocyklistów odbywające się w Augustowie.
Największym zainteresowaniem cieszy się sobotnia parada wszystkich motocykli ulicami miasta
a w 2019 r. było ich prawie 1200. Podczas imprezy odbywają się również występy zespołów (6) i pokazy
jazdy.
Urodziny Miasta – W maju z okazji rocznicy przyznania praw miejskich w mieście odbywają się
liczne imprezy i koncerty. Kilkudniowe uroczystości rozpoczęły się na Rynku Zygmunta Augusta, podczas
których król Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna przekazują klucze do bram miasta.
Zainteresowanie mieszkańców i turystów wzbudzili jeźdźcy w strojach husarii.
Augustowska Noc Kabaretowa to wydarzenie bardzo dobrze znane mieszkańcom i wszystkim
turystom odwiedzającym Augustów. Podczas 2 imprez amfiteatr nad jeziorem Necko zamienił się
w augustowską strefę dobrego humoru za sprawą artystów z polskiej sceny kabaretowej. W 2019 roku
impreza przyciągnęła ok. 1750 osób.
Mistrzostwa Łodzi wytrzymałościowych Necko Endurance odbyły się w połowie lipca.
W zawodach wzięła udział światowa czołówka motorowodniaków, w tym również piloci Formuły 1. To
długodystansowe wyścigi łodzi motorowych, które osiągają prędkość nawet do 200 km/godz. Ekipy
ścigały się 8 godzin. Rywalizacja rozgrywa się w trzech klasach technicznych, w których wzięło udział 14
załóg reprezentujących 8 krajów.
Noc Świętojańska - zabawa w prasłowiańskim klimacie z okazji nocy Kupały. Błonia nad rzeką
Nettą stają się miejscem świętojańskiego pikniku, na którym nie braknie tradycyjnych, ludowych
elementów, dobrej muzyki i fantastycznej zabawy dla małych i dużych. Impreza o zdecydowanym
charakterze rodzinnym, piknikowym.
Otwarcie sezonu - parada jednostek pływających na rzece Nettcie zainaugurowała rozpoczęcie
sezonu żeglugowego w Augustowie w 2019 r. Na wodę wypłynęły niemal wszystkie jednostki pływające.
Impreza organizowana jest przez miasto Augustów i Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Balladowe Nocki Nad Neckiem to impreza organizowana przez miasto Augustów od wielu lat.
W 2019 r wystąpiły dwa zespoły, w tym Tadeusz Woźniak. Impreza odbywała się w sierpniu na deskach
amfiteatru nad jeziorem Necko.
Koncert Sygnalistów Myśliwskich Tradycyjnie odbył się w ostatnią sobotę czerwca
w Augustowie. Zabrzmiały rogi myśliwskie podczas XVI Regionalnego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
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"Echo Puszczy Augustowskiej". Na koncert galowy laureatów organizatorzy zapraszają "wszystkich
miłośników przyrody, łowiectwa i myślistwa" do amfiteatru nad jeziorem Necko. Zawodnicy konkursu
sygnalistów myśliwskich walczyli o główne trofeum – Statuetkę Dębu w kategorii zespołowej oraz
indywidualnej.

Augustowski Uliczny Go Teatr – w sierpniu 2019 r. odbyła się III edycja Augustowskiego Go
Teatru. Całość rozpoczęły warsztaty cyrkowe dla dzieci. Przez trzy dni można było oglądać wiele
spektakli, ciekawych scenografii i barwnych kostiumów. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, między
innymi losowanie nagród wśród osób, które obejrzały największą ilość spektakli.
Augustoff Live Festiwal to trzydniowy festiwal, który przyciąga do Augustowa znawców muzyki.
W 2019 wystąpiło 6 zespołów. Artyści występujący na augustowskiej scenie to przedstawiciele różnych
nurtów muzycznych. Podczas festiwalu można było usłyszeć mocne i garażowe brzmienie gitary, różne
odmiany rocka czy mieszankę folku z jazzem. Jest to wydarzenie cieszące się największą popularnością
wśród młodzieży. AugustOFF Live Festiwal odbywa się pod patronatem medialnym Programu Trzeciego
Polskiego Radia.
Koncert „Rock Wolności” Był tokoncert zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości na Ziemi Augustowskiej. Było to wydarzenie podczas którego wystąpiły legendy polskiego
rocka. przez wielu oceniona jako najlepszy koncert ubiegłego sezonu.
Targi AgroEkoTurystyczne „Polska smakuje” W pierwszej połowie lipca Rynek Zygmunta
Augusta stał się miejscem, gdzie można było degustować i zakupić naturalne i tradycyjne produkty ze
wschodnich województw Polski. Dwudniowej imprezie towarzyszyły pokazy kulinarne, konkursy oraz
folkowa muzyka na żywo. W targach wzięło udział ponad 130 wystawców, producentów żywności
i produktów ekologicznych. Organizatorem targów, w których patronat objęło Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, było Miasto Augustów i Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa.
Camerata Augustoviana – to cykl koncertów muzyki poważnej. W 2019 r. odbyła się już 9.
Edycja. Camerata towarzyszyła obchodom Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
Jarmark świąteczny – w dniach 21 – 22 grudnia 2019 Rynek Zygmunta Augusta przemienił się
w Rynek Świętego Mikołaja. W ramach Augustowskiego Jarmarku Świątecznego odbyły się liczne
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atrakcje. Atmosferę świąteczną dopełniła zorganizowana po raz pierwszy Śpiewająca Choinka.
W radosnym nastroju chóry i zespoły wyśpiewywały kolędy i piosenki świąteczne. Centralnym punktem
wydarzenia był przyjazd Świętego Mikołaja z Rovaniemi w Finlandii. Podczas swojej wizyty odwiedził
podopiecznych Fundacji Cordis oraz Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci "Przystań". Na Rynku
Zygmunta Augusta spotkał się z mieszkańcami Mikołaj i odebrał listy wrzucane do skrzynki w Domku Św.
Mikołaja.

Program rozwój lokalny
W 2019 Miasto Augustów przystąpiło do Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program
skierowany jest do w szczególności do małych i średnich miast znajdujących się w gorszej sytuacji ze
względu na występowanie szeregu problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy
instytucjonalnej. Celem Programu jest zintegrowana odpowiedź na tego rodzaju negatywne zjawiska
poprzez m.in. poprawę jakości powietrza, dostosowanie miasta do zmian klimatycznych, zatrzymanie
negatywnych trendów depopulacyjnych, odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa,
stworzenie dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnienie wydajność lokalnej
administracji.
Operatorem Programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
W okresie III-VIII 2019 przygotowano i złożono w ramach I etapu Programu tzw. zarys projektu,
który następnie podlegał ocenie. Wyniki I etapu naboru zarysów projektów zostały ogłoszone
w grudniu 2019 r. Zarys projektu nr 55/2019/RL pn. Augustów to przyszłość! – Kompleksowy Program
Rozwoju Miasta został zakwalifikowany do II etapu konkursu z punktacją wynoszącą 207 punktów
z 300 możliwych do zdobycia (69%). Wynik taki pozwolił na zajęcie 25 miejsca wśród 54 zarysów
projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
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Załącznik nr 1
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2019 r. wraz ze sposobem ich realizacji
L.p

Numer i data podjęcia

w sprawie

Sposób wykonania

1

Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
z dnia 31 stycznia 2019 r.
publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

Przekazanie uchwały do
zastosowania podczas rekrutacji w
prowadzonych przedszkolach

2

Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do
klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

Przekazanie uchwały do
zastosowania podczas rekrutacji w
prowadzonych szkołach

3

Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
terenie Miasta Augustowa na lata 2019-2021

Wdrożenie programu do realizacji.

4

Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powierzenia spółce pod firmą:
BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie
Starym zadania Gminy Miasta Augustów w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
polegającego na budowie i prowadzeniu
Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Augustowie oraz
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Miasto Augustów umowy wykonawczej na
świadczenie usług w ogólnym interesie
gospodarczym w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, niezbędnej dla
realizacji projektu pn.:,,Biebrzański System
Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI",
współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

W trakcie realizacji.
Uchwała ujednolica zasady
powierzenia dla Spółki BIOM Sp. z
o.o. zadań własnych gmin i
związków międzygminnych –
Wspólników Spółki w zakresie
budowy i prowadzenia punktów
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Uchwała weszła w
życie z dniem podjęcia.

5

Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
wybudowania urządzeń infrastruktury
technicznej

Uchwała weszła w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Uchwała stanowi podstawę prawną
do ustalenia wysokości opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku
wybudowania urządzeń infrastruktury
technicznej.

6

Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miasta Augustowa na 2019 rok

Wdrożenie programu do realizacji.

7

Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Zrealizowano 7 umów dzierżawy w
okresie 12.03-01.06.2019 r.
r.
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8

Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Zrealizowano 4 umowy dzierżawy w
okresie 03-04.04.2019 r

9

Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy
Zrealizowano 3 umowy dzierżawy w
dniu 15.03.2019 r.

10

Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych
przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów

Uchwała zrealizowana w 2019 r., jak
i wciąż realizowana w kolejnych
latach, ponieważ dotyczy bonifikaty
z tytułu jednorazowej opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów

11

Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustowa
zwanego "Ślepsk V"

zrealizowana, plan uchwalono dnia
26 września 2019 r. (Uchwała Nr
XV/159/19)

12

Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

13

Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/100/15
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2
września 2015 r. w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
utworzonego na bazie przekształcenia
dotychczasowego Stowarzyszenia "Lokalna
Grupa Działania - Kanał Augustowski i
Rospuda"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

14

Uchwała Nr VI/64/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania
skargi na działalność Burmistrza Miasta
Augustowa

Uchwala opublikowana w BiP,
przekazana do Wojewody
Podlaskiego

15

Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania
skargi na działalność Burmistrza Miasta
Augustowa

Uchwala opublikowana w BiP,
przekazana do Wojewody
Podlaskiego

16

Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania, rozkładania na raty,
niedochodzenia należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Miastu Augustów lub jej
jednostkom organizacyjnym

- udzielono 7 umorzeń łącznie na
kwotę 27.511,68 zł (należności
głównej) oraz odsetek w wysokości
35.856,15 zł oraz kosztów
ubocznych 9.262,45 zł
- zastosowano 15 odroczeń,
rozłożeń na raty - łącznie na kwotę
59.405,96 zł (należności głównej),
4.679,95 zł odsetek oraz 4.728,00 zł
należności ubocznych.,
- nie dochodzono należności do
10,00 zł łącznie na kwotę 111,35 zł
( należności głównej) oraz odsetek w
wysokości 9,02 zł.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/15 Rady W trakcie realizacji. Dostosowanie
Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2015 uchwały do Rozporządzenia Ministra
r. w sprawie szczegółowego sposobu i
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
zakresu świadczenia usług w zakresie
(Dz. U. 2017, poz. 19) w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od
szczegółowego sposobu
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania selektywnego zbierania odpadów.
tych odpadów
Uchwała weszła w życie po 14
dniach od dnia ogłoszenia w w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego
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Uchwałę przekazano dla
Augustowskiego TBS „KODREM”
Sp. z o.o. oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska celem wykorzystania w
bieżącej pracy (umarzanie,
odraczanie, rozkładanie na raty
zadłużenia).
17

Uchwała Nr VI/67/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/355/17 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 10 sierpnia
2017 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa

Wdrożono do realizacji,
opublikowano w BIP

18

Uchwała Nr VI/68/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

19

Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192033

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

20

Uchwała Nr VI/70/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Opublikowano w BiP, dokonano
Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie
zmian na stronie internetowej składu
Komisji

21

Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie przekazania w 2019 r. środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

Środki przekazano według uchwały.

22

Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie objęcia udziałów w spółdzielni
socjalnej

Wdrożono do realizacji,
opublikowano w BIP

23

Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi
Augustowskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy
powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w
Augustowie"

GMA zawarła z Powiatem
Augustowski umowę w dniu
16.08.2019r. w sprawie udzielenia
przez Gminę Miasto Augustów
Powiatowi Augustowskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
na dofinansowanie realizacji zadania
inwestycyjnego pn. : „Przebudowa
ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska
Polskiego w Augustowie” na mocy
której po zrealizowaniu zadania
przekazała w 2019 r. środki w
wysokości 1.703.970,00 zł.

24

Uchwała Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn. "Słoneczne
Przedszkole"

Złożenie wniosku o dofinansowanie

25

Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

Uchwałę przekazano dla Referatu
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska, Wodociągom i
Kanalizacjom Miejskim Sp. z o. o.
oraz Wojewodzie Podlaskiemu.
Regulamin określa prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz odbiorców
usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę za pomocą
urządzeń wodociągowych oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków
za pomocą urządzeń
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kanalizacyjnych na terenie Gminy
Miasta Augustów.
26

Uchwała Nr VII/76/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie skargi Prokuratora Regionalnego w
Białymstoku na uchwałę Rady Miejskiej w
Augustowie nr III/35/18 z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia stref taryfowych
dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa

Wniesiono skargę do WSA
w Białymstoku

27

Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na
działalność Burmistrza Miasta Augustowa

Skarga uznana za bezzasadną.
Uchwałę wraz z uzasadnieniem
przekazano skarżącemu,
opublikowano
w BiP oraz przekazano do Wojewody
Podlaskiego

28

Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego
Opublikowano w BiP, dokonano
doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w zmian na stronie internetowej składu
Augustowie
Komisji

29

Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z 14 marca 2019 r.

w sprawie Statutu Miasta Augustowa

Przekazano do publikacji w
dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego /akt prawa
miejscowego/

30

Uchwała Nr VII/80/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/161/16
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14
stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia
miasta Augustowa do Stowarzyszenia
Regionalnej Organizacji Turystycznej p.n.
"Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Przedstawicielem Gminy
Miasto Augustów w Stowarzyszeniu
został Burmistrz Miasta Augustowa.

31

Uchwała Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad Przekazanie uchwały do podległych
szkół i przedszkoli
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych niektórych nauczycieli w
szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Miasto Augustów

32

Uchwała Nr VII/82/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad
Uchwalono program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
zwierzętami bezdomnymi oraz
bezdomności zwierząt na terenie miasta
zapobiegania bezdomności zwierząt
Augustowa w 2019 roku
na terenie miasta Augustowa w 2019
r. Program zawiera zapisy
dotyczące: zapewnienia bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi
kotami, odławiania bezdomnych
zwierząt,
zmniejszenia populacji zwierząt
bezdomnych,
poszukiwania właścicieli dla
bezdomnych zwierząt,
zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych, znakowania
zwierząt oraz działań edukacyjnych.
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33

Uchwała Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, udzielane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
oraz szczegółowych zasad częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu
pobierania opłat

Obowiązują nowe wysokości opłat

34

Uchwała Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

35

Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

36

Uchwała Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
wsparcia działań British American Tobacco
Polska S.A. w Augustowie zmierzających do
zakupu od Skarbu Państwa gruntu
pozostającego w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Augustów

Stanowisko przekazano według
uchwały, opublikowano w BiP oraz
na stronie internetowej

37

Uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na
terenie Gminy Miasto Augustów

Uchwałę przekazano dla Referatu
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska oraz Centrum
Sportu i Rekreacji, jako dla
organizatora kąpieliska.
Ustalono wykaz kąpielisk na terenie
Gminy Miasto Augustów w roku 2019
oraz sezon kąpielowy.

38

Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość

Uchwałę przekazano dla
Augustowskiego TBS „KODREM”
Sp. z o.o. oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Uchwała rady gminy
jest wymagana, w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
Na podstawie uchwały z
dotychczasowym najemcą została
zawarta umowa najmu na czas
określony do 3 lat.

39

Uchwała Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała weszła w życie w dni
podjęcia.
Zrealizowano 8 umów dzierżawy w
okresie 06.05.-06.11.2019 r.

40

Uchwała Nr IX/90/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
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Zrealizowano 15 umów dzierżawy
w okresie 07.05.-04.08.2019 r.
41

Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn.”Budowa
infrastruktury turystycznej w Augustowie oraz
promocja Pojezierza Augustowskiego”

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. „Budowa infrastruktury
turystycznej w Augustowie i
promocja Pojezierza
Augustowskiego” został złożony
29.04.2019 r. w IV naborze
wniosków prowadzonym przez
Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze
Suwalsko - Augustowskie w ramach
Działania 4.2. „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność”, Priorytet 4.
Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej, objętego Programem
Operacyjnym Rybactwo i Morze.

42

Uchwała Nr IX/92/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

43

Uchwała Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

44

Uchwała Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania wniosku do
rozpatrzenia według właściwości

Wniosek przekazany do Burmistrza
Miasta Augustowa jako organu
właściwego w sprawie.

45

Uchwała Nr X/95/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2019 r.

46

Uchwała Nr X/96/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na
działalność Burmistrza Miasta Augustowa

Skarga przekazana do Rady
Miejskiej przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze. Skargę w
tożsamej treści Rada Miejska
rozpatrywała podczas obrad 14
marca 2019 r. sesji i uznała skargę
za bezzasdną. Skargę przekazaną
przez SKO pozostawiono w związku
z tymi okolicznościami bez
rozpatrzenia. Uchwałę przekazano
do SKO, Skarżącemu, opublikowano
w BiP oraz przekazano do Wojewody
Podlaskiego.

47

Uchwała Nr X/97/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw
zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych

Uchwałę przekazano radnym
powołanym do składu zespołu.
Opublikowano w BiP oraz
przekazano Wojewodzie
Podlaskiemu.

w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej Przekazanie skargi Wojewódzkiemu
w Augustowie Nr XVI/132/15 z dnia 19
Sądowi Administracyjnemu w
Białymstoku
listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Miasto Augustów na prowadzenie
niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
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48

Uchwała Nr X/98/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i
formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty

Uchwałę opublikowano w BiP oraz
przekazano do Wojewody
Podlaskiego, a także do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

49

Uchwała Nr X/99/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o
wypłatę dodatku energetycznego

Obowiązuje nowy wniosek o dodatek
energetyczny.

50

Uchwała Nr X/100/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad Przekazanie uchwały do podległych
szkół i przedszkoli
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych niektórych nauczycieli w
szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Miasto Augustów

51

Uchwała Nr X/101/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/74/19 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019
r. sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn. "Słoneczne
Przedszkole"

Złożenie wniosku o dofinansowanie

52

Uchwała Nr X/102/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wspierania rozwoju sportu w
Augustowie

Ogłoszenie naboru wniosków o
dofinansowanie, podpisanie umów

53

Uchwała Nr X/103/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Augustowa zwanego „Złoże borowiny
- Silikaty”

zrealizowana; plan wszedł w życie
21.06.2019

54

Uchwała Nr X/104/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/19 Rady
Uchwałę przekazano dla Referatu
Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
Ochrony Środowiska oraz
odprowadzania ścieków
Wodociągom i Kanalizacjom
Miejskim Sp. z o. o.
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku wskazał na konieczność
wprowadzenia zmiany w uchwale
Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
Zmiana polega na wykreśleniu w
załączniku do niniejszej uchwały w
Rozdziale 5 "Warunki przyłączania
do sieci" w § 11 w ust. 3 lit. b) w
brzmieniu: "b) aktualną mapę
sytuacyjną, określającą usytuowanie
nieruchomości, której dotyczy
wniosek, względem istniejących sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub
1:1000".

55

Uchwała Nr X/105/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia stref cen i stawek
taryfowych przy przewozie osób i ładunków
taksówkami na obszarze Miasta Augustowa
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56

Uchwała Nr X/106/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn. „Cyfrowy Augustów”

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Cyfrowy Augustów” został
złożony 03.06.2019 r. w ramach Osi
priorytetowej VIII: Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
realizowanego przez
Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa
Działania - Kanał Augustowski”.

57

Uchwała Nr X/107/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn. "EDU- MOC w
Augustowie"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,EDU-MOC w Augustowie”
został złożony 11.07.2019 r. w
ramach Osi priorytetowej III:
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie
3.1. Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego,
ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

58

Uchwała Nr X/108/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
Stwierdzono nieważność –
jako aport nieruchomości gruntowej do BIOM rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody
sp. z o.o.
Polskiego z dnia 05.07.2019 r. sygn..
NK-II.4131.87.2019.EC.

59

Uchwała Nr X/109/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości od Przedsiębiorstwa
Transportowego „Necko" sp. z o.o.

Nie zrealizowana w 2019 r.,
zrealizowana w 2020 r. aktem
notarialnym Rep A 670/2020 z dnia
24 lutego 2020 r.

60

Uchwała Nr X/110/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie BIOM sp. z o.o.
nieruchomości gruntowych na okres do 25 lat

Nie zrealizowana w 2019 r.,
realizacja przewidziana na rok 2020
r.

61

Uchwała Nr X/111/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

62

Uchwała Nr X/112/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.
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63

Uchwała Nr XI/113/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
Augustowa wotum zaufania

Uchwałę opublikowano w BiP ,
przekazano Wojewodzie
Podlaskiemu

64

Uchwała Nr XI/114/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Miasta Augustów wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2018 rok

Uchwałę opublikowano w BiP ,
przekazano Wojewodzie
Podlaskiemu oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

65

Uchwała Nr XI/115/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie absolutorium za 2018 rok
Burmistrzowi Miasta Augustowa

Uchwałę opublikowano w BiP ,
przekazano Wojewodzie
Podlaskiemu oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

66

Uchwała Nr XI/116/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość

Uchwałę przekazano dla
Augustowskiego TBS „KODREM”
Sp. z o.o. oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Uchwała rady gminy
jest wymagana, w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
Na podstawie uchwały z
dotychczasowym najemcą została
zawarta umowa najmu na czas
określony do 3 lat.

67

Uchwała Nr XI/117/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Miasto Augustów

Przekazane do stosowania
prowadzonych przedszkolom

68

Uchwała Nr XI/118/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad Przekazanie prowadzonym szkołom,
udzielania pomocy materialnej o charakterze stosowanie uchwały podczas naboru
wniosków
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Miasta Augustów

69

Uchwała Nr XI/119/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta
Augustowa w 2019 roku

Zmiana Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Augustowa
w 2019 r. nastąpiła w związku
z wprowadzeniem programu
sterylizacji i kastracji psów i kotów
posiadających właścicieli w ramach
zadania wspólnie ze Związkiem
Komunalnym „Biebrza”.

70

Uchwała Nr XI/120/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania w Augustowie oraz wysokości
stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w
Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich
pobierania

GMA prowadzi postępowanie
przetargowe na zorganizowanie i
obsługę strefy płatnego parkowania
w Augustowie.

71

Uchwała Nr XI/121/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej w
ciągu ulicy Mazurskiej do kategorii drogi
gminnej

Od dnia 01 stycznia 2020 r. ulica
Mazurska zaliczona jest do dróg
gminnych. W dniu 13.01.2020 r.
protokołem zdawczo – odbiorczym nr
3/2019 przejęto przedmiotową drogę
od GDDKiA.
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72

Uchwała Nr XI/122/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na
działalność Burmistrza Miasta Augustowa

Skarga uznana za bezzasadną.
Uchwałę wraz z uzasadnieniem
przekazano Skarżącemu,
opublikowano w BiP oraz
przekazano do Wojewody
Podlaskiego.

73

Uchwała Nr XI/123/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na
działalność Burmistrza Miasta Augustowa

Skarga uznana za bezzasadną.
Uchwałę wraz z uzasadnieniem
przekazano Skarżącemu,
opublikowano w BiP oraz
przekazano do Wojewody
Podlaskiego.

74

Uchwała Nr XI/124/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie Augustowskiego Budżetu
Obywatelskiego

Uchwała została zrealizowana
zgodnie z harmonogramem. W
okresie od 15.11.2019 r. do
28.11.2019 r. odbyło się głosowanie
mieszkańców Augustowa w sprawie
wyboru zadań do budżetu
obywatelskiego. W dniu 29 listopada
2019 r. Burmistrz Miasta Augustowa
podał do publicznej wiadomości
wyniki głosowania na projekty zadań
zgłoszonych
w ramach Augustowskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2020 r.

75

Uchwała Nr XI/125/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

76

Uchwała Nr XI/126/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 .

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

77

Uchwała Nr XI/127/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie Statutu Miasta Augustowa

Uchwałę opublikowano w BiP,
przekazano do Wojewody
Podlaskiego a także przekazano do
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

78

Uchwała Nr XI/128/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Rady Miejskiej w Augustowie

Uchwałę opublikowano w BiP,
przekazano do Wojewody
Podlaskiego oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

79

Uchwała Nr XI/129/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic
obwodów publicznych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Miasto
Augustów, na okres od dnia 1 września 2019
r.

Przekazanie uchwały prowadzonym
szkołom do stosowania podczas
naborów

80

Uchwała Nr XI/130/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli przy plaży
Bielnik i określenia sezonu kąpielowego dla
tego miejsca

Uchwałę przekazano dla Referatu
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska oraz Centrum
Sportu i Rekreacji, jako dla
organizatora miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.
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Rada Miejska w Augustowie w
drodze uchwały wyraziła zgodę na
utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli oraz
określiła sezon kąpielowy dla
miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.

81

Uchwała Nr XII/131/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z
Opublikowano w BiP, dokonano
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zmian na stronie internetowej zmianę
w Augustowie
składu Komisji

82

Uchwała Nr XII/132/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Augustowie

Opublikowano w BiP, dokonano
zmian na stronie internetowej zmianę
składu Komisji

83

Uchwała Nr XII/133/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Augustowie

Opublikowano w BiP, dokonano
zmian na stronie internetowej zmianę
składu Komisji

84

Uchwała Nr XII/134/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Augustowie

Opublikowano w BiP, dokonano
zmian na stronie internetowej zmianę
składu Komisji

85

Uchwała Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie
idei upamiętnienia w Augustowie Ofiar
Obławy Augustowskiej

Opublikowano w BiP i na stronie
internetowej

86

Uchwała Nr XIII/136/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie
modernizacji drogi Białystok-AugustówSuwałki

Opublikowano w BiP i na stronie
internetowej

87

Uchwała Nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
do spraw Budżetu Rady Miejskiej w
Augustowie

Opublikowano w BiP, dokonano na
stronie internetowej zmian składu
Komisji

88

Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Opublikowano w BiP, dokonano
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie
zmian na stronie internetowej zmianę
składu Komisji

89

Uchwała Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Opublikowano w BiP, dokonano
Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie
zmian na stronie internetowej zmianę
składu Komisji

90

Uchwała Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Opublikowano w BiP, dokonano
Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie
zmian na stronie internetowej zmianę
składu Komisji

91

Uchwała Nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21
września 2018 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli

Przekazanie uchwały prowadzonym
szkołom i przedszkolom

92

Uchwała Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
Zrealizowano 9 umów dzierżaw w
okresie 16.08.-13.12.2019 r.

93

Uchwała Nr XIII/143/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/98/19 Rady
Uchwałę opublikowano w BiP oraz
Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019
przekazano do Wojewody
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad Podlaskiego, a także do publikacji w
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i
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formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty
94

Uchwała Nr XIII/144/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta
Augustowa

w trakcie realizacji, obecnie trwają
prace na projektem zmiany Studium
celem przedłożenia organom
opiniującym i uzgadniającym

95

Uchwała Nr XIII/145/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Augustowie

Zgodnie z uchwałą rozszerzono
wsparcie dla osób z zaburzeniami
psychicznymi o typ D - osoby ze
spectrum autyzmu lub
niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
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Uchwała Nr XIII/146/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na
działalność Prezesa Spółki Wodociągi i
Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie

Skarga uznana za bezzasadną.
Uchwałę opublikowano w BiP, na
stronie internetowej i przekazano
Skarżącemu.
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Uchwała Nr XIII/147/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/73/19 Rady
GMA zawarła z Powiatem
Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019
Augustowski umowę w dniu
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
16.08.2019r. w sprawie udzielenia
przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi
przez Gminę Miasto Augustów
Augustowskiemu na realizację zadania
Powiatowi Augustowskiemu pomocy
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy
finansowej w formie dotacji celowej
powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w na dofinansowanie realizacji zadania
Augustowie”
inwestycyjnego pn. : „Przebudowa
ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska
Polskiego w Augustowie” na mocy
której po zrealizowaniu zadania
przekazała w 2019 r. środki w
wysokości 1.703.970,00 zł.
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Uchwała Nr XIII/148/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.
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Uchwała Nr XIII/149/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.
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Uchwała Nr XIV/150/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji inwestycji drogowych i złożenia
wniosków o ich dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych

Złożono projekty.
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Uchwała Nr XV/151/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Opublikowano w BiP, dokonano
skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w zmian na stronie internetowej zmianę
Augustowie
składu Komisji
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Uchwała Nr XV/152/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Opublikowano w BiP, dokonano
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie
zmian na stronie internetowej zmianę
składu Komisji
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Uchwała Nr XV/153/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Opublikowano w BiP, dokonano
do spraw Budżetu Rady Miejskiej w
zmian na stronie internetowej zmianę
Augustowie
składu Komisji
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Uchwała Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Opublikowano w BiP, dokonano
Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie
zmian na stronie internetowej zmianę
składu Komisji
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Uchwała Nr XV/155/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na
działalność Dyrektora Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie

Skarga uznana za bezzasadną.
Uchwałę opublikowano w BiP, na
stronie internetowej i przekazano
Skarżącemu.
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Uchwała Nr XV/156/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej
w Augustowie nr XIII/146/19 z dnia 29 lipca
2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
wniesionej na działalność Prezesa Spółki
Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.
w Augustowie

Przekazano do WSA w Białymstoku.
Sąd skargę oddalił
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Uchwała Nr XV/157/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania
skargi na działalność Burmistrza Miasta
Augustowa

Opublikowano w BIP
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Uchwała Nr XV/158/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyboru ławników

Przekazano uchwałę do sądów,
opublikowano w BiP oraz na stronie
internetowej
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Uchwała Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Augustowa zwanego "Ślepsk V"

zrealizowana; plan wszedł w życie
17.10.2019
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Uchwała Nr XV/160/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Podlaskiemu na
dofinansowanie realizacji połączenia
kolejowego Białystok-Kowno na odcinku
Białystok-granica RP

została podpisana umowa z
Marszałkiem Woj. Podlaskiego na
udział Miasta Augustów w kosztach
połączenia. Kwota dofinansowania –
12 tys. zł w 2019r. została
przekazana Województwu.
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Uchwała Nr XV/161/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwałę przekazano dla
Augustowskiego TBS „KODREM”
Sp. z o.o. oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Uchwała rady gminy
jest wymagana, w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
Na podstawie uchwały z
dotychczasowym najemcą została
zawarta umowa najmu na czas
określony do 3 lat.

112

Uchwała Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy

Uchwałę przekazano dla
Augustowskiego TBS „KODREM”
Sp. z o.o. oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska celem wykorzystania w
bieżącej pracy.
Uchwała wynika z nowelizacji ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego. Z dniem 21 kwietnia 2019
r. zostały wprowadzone zamiany w
dotychczasowym stanie prawnym,
które należało implementować do
dotychczasowych postanowień
uchwały.
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Uchwała Nr XV/163/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy

Uchwałę przekazano dla
Augustowskiego TBS „KODREM”
Sp. z o.o. oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska celem wykorzystania w
bieżącej pracy. Uchwała określa
program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na
lata 2019-2023 Zawiera m.in.
prognozę dotyczącą wielkości oraz
stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy, planowaną
sprzedaż lokali, analizę potrzeb oraz
plan remontów i modernizacji.
Program określa również kierunki
rozwoju budownictwa i udostępniania
lokali mieszkalnych, zasady polityki
czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu oraz źródła finansowania
gospodarki mieszkaniowej. W
programie są również zapisy
dotyczące sposobu i zasad
zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz
przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym
zasobem gminy, wysokości
wydatków, a także innych działań
mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.

114

Uchwała Nr XV/164/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
do realizacji projektu pn. “Zmniejszenie
wykluczenia społecznego poprzez
promowanie wolontariatu i tworzenie
Wniosek o dofinansowanie projektu
infrastruktury na Litwie i w Polsce/ Reducing
pn. ,, Zmniejszenie wykluczenia
social exclusion by promoting volunteering
społecznego poprzez promowanie
and creating infrastructure for that in
wolontariatu i tworzenie infrastruktury
Lithuania and Poland”
na Litwie i w Polsce” został złożony
30.09.2019 r. w ramach programu
Interreg V-A Lietuva-Polska.

115

Uchwała Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn."Two cities-one
green region/Dwa miasta-jeden zielony
region"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Dwa miasta-jeden zielony
region” został złożony 30.09.2019 r.
w ramach programu Interreg V-A
Lietuva-Polska.
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Uchwała Nr XV/166/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.
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Uchwała Nr XV/167/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.
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Uchwała Nr XVI/168/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Miasta Augustów z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 rok

Program realizowany zgodnie z
wyznaczonymi zadaniami na 2020
roku. Celem głównym Programu jest
ogłaszanie otwartych konkurów ofert
na realizację zadań publicznych
Gminy Miasta Augustów.
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Uchwała Nr XVI/169/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 24 października 2019 r.

120

Uchwała Nr XVI/170/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Augustowa na 2020 rok

Program realizowany zgodnie z
wyznaczonymi zadaniami na 2020
roku. Celem głównym Programu jest
przeciwdziałanie narkomanii poprzez
prowadzenie działań
profilaktycznych, edukacyjnych i
zwiększanie dostępności do pomocy
specjalistycznej.
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Uchwała Nr XVI/171/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.
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Uchwała Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.
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Uchwała Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
do spraw Budżetu Rady Miejskiej w
Augustowie

Opublikowano w BiP, na stronie
internetowej dokonano zmiany w
składach komisji
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Uchwała Nr XVII/174/19 z dnia 25 listopada 2019
r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym

Uchwałę opublikowano w BiP, na
stronie internetowej oraz przekazano
do Wnioskodawcy Zarządu
Województwa Podlaskiego

125

Uchwała Nr XVII/175/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przystąpienia do projektu pn.
"Akademia kompetencji cyfrowych dla
mieszkańców Augustowa"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Program realizowany zgodnie z
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
wyznaczonymi zadaniami na 2020
Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 rok roku. Celem głównym Programu jest
minimalizowanie zjawiska uzależnień
poprzez rozwijanie działań z zakresu
profilaktyki, lokalnego systemu
wsparcia oraz przeciwdziałanie
negatywnym skutkom wynikającym z
uzależnienia od alkoholu.

Wniosek o przyznanie grantu do
realizacji projektu pn. ,,Akademia
kompetencji cyfrowych dla
mieszkańców Augustowa” został
złożony 03.01.2020 r. w ramach
konkursu grantowego
pn. ,,Akademia kompetencji
cyfrowych dla mieszkańców
województw pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego”, Oś priorytetowa III:
Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, Działanie 3.1.
Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych
realizowanego w ramach Programu
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Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.
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Uchwała Nr XVII/176/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn. "Kompetentny
Przedszkolak"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Kompetentny Przedszkolak”
został złożony 12.12.2019 r. w
ramach Osi priorytetowej III:
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie
3.1. Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
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Uchwała Nr XVII/177/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XVII/178/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn. "Budowa ulicy
Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej,
Dębowej, Bukowej"

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn. "Budowa ulicy
Leśnej"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Budowa ulicy Świerkowej,
Jesionowej, Grabowej, Klonowej,
Dębowej, Bukowej” został złożony
31.12.2019 r. w ramach Osi
priorytetowej VIII: Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego, Priorytet 9.4.
Inwestycje dokonywane w
kontekście strategii na rzecz rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność, Typ 12 Inwestycje w
drogi lokalne, ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Budowa ulicy Leśnej” został
złożony 31.12.2019 r. w ramach Osi
priorytetowej VIII: Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego, Priorytet 9.4.
Inwestycje dokonywane w
kontekście strategii na rzecz rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność, Typ 12 Inwestycje w
drogi lokalne, ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
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Uchwała Nr XVII/179/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji CASUS
NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

Odpowiedź na petycję przekazano
wnoszącemu. Uchwałę
opublikowano w BiP oraz
zamieszono odpowiedź na udzieloną
petycję na stronie internetowej.

130

Uchwała Nr XVII/180/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców
wsi Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie i
Żarnowo Trzecie

Odpowiedź na petycję przekazano
wnoszącemu. Uchwałę
opublikowano w BiP oraz
zamieszono odpowiedź na udzieloną
petycję na stronie internetowej.
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Uchwała Nr XVII/181/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia
według właściwości

Skargę przekazano według
właściwości do Wojewody
Podlaskiego.

132

Uchwała Nr XVII/182/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 26 listopada
2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji
Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

Opublikowano w BIP, na stronie
internetowej
dokonano zmiany informacji o
składzie Komisji.
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Uchwała Nr XVII/183/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/293/17 z Wdrożono nowe zasady odpłatności
dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia.
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Miasto Augustów

134

Uchwała Nr XVII/184/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
W trakcie realizacji.
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała podlega ogłoszeniu w
oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia
Dzienniku Urzędowym Województwa
stawki opłaty za pojemnik o określonej
Podlaskiego. Uchwała weszła w
pojemności
życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
uchwała została w części
zaskarżona w lutym 2020 r.
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Uchwała Nr XVII/185/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
W trakcie realizacji.
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała podlega ogłoszeniu w
dla nieruchomości, na której znajduje się
Dzienniku Urzędowym Województwa
domek letniskowy, lub innej nieruchomości
Podlaskiego. Uchwała weszła w
życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe

136

Uchwała Nr XVII/186/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości

W trakcie realizacji. Wprowadzono
nowy wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego. Uchwała
weszła w życie z dniem 1 stycznia
2020 r.

137

Uchwała Nr XVII/187/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/279/16
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22
grudnia 2016 w sprawie powierzenia
realizowania zadań własnych Gminy Miasta
Augustów

Wdrożono do realizacji. Przekazano
uchwałę do spółki Necko Sp. z. o.o.

138

Uchwała Nr XVII/188/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania
z wybiegu dla psów zlokalizowanego na
terenie miasta Augustów

Na mocy tej uchwały powstał
regulamin korzystania z psiego
parku.
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139

Uchwała Nr XVII/189/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania
ze skateparku położonego przy ul. Młyńskiej
35 w Augustowie

Na mocy tej uchwały powstał
regulamin korzystania ze skate
parku.

140

Uchwała Nr XVII/190/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21
września 2018 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli

Przekazanie uchwały prowadzonym
szkołom i przedszkolom

141

Uchwała Nr XVII/191/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

Uchwała stanowi podstawę prawną
do określenia, bądź ustalenia
zobowiązań w podatku od
nieruchomości na 2020 rok.

142

Uchwała Nr XVII/192/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

143

Uchwała Nr XVII/193/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

144

Uchwała Nr XVIII/194/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/177/19
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25
listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do realizacji projektu pn.
"Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej,
Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

145

Uchwała Nr XVIII/195/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/178/19
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25
listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do realizacji projektu
pn. ”Budowa ulicy Leśnej”
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Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Budowa ulicy Świerkowej,
Jesionowej, Grabowej, Klonowej,
Dębowej, Bukowej” został złożony
31.12.2019 r. w ramach Osi
priorytetowej VIII: Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego, Priorytet 9.4.
Inwestycje dokonywane w
kontekście strategii na rzecz rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność, Typ 12 Inwestycje w
drogi lokalne, ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Budowa ulicy Leśnej” został
złożony 31.12.2019 r. w ramach Osi
priorytetowej VIII: Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego, Priorytet 9.4.
Inwestycje dokonywane w
kontekście strategii na rzecz rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność, Typ 12 Inwestycje w
drogi lokalne, ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
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Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
146

Uchwała Nr XVIII/196/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji projektu pn.
"Granty na OZE dla mieszkańców
Augustowa"

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Granty na OZE dla
mieszkańców Augustowa” został
złożony 28.02.2020 r. w ramach Osi
priorytetowej V: Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie: 5.1.
Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, Priorytet 4.1.
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

147

Uchwała Nr XVIII/197/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki
Przekazano do publikacji w
paliwa w Gminie Miasto Augustów, w roku Dzienniku Urzędowym Województwa
szkolnym 2019/2020
Podlaskiego jako prawo miejscowe

1448

Uchwała Nr XVIII/198/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

149

Uchwała Nr XVIII/199/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

150

Uchwała Nr XVIII/200/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata do
Powiatowej Rady Rynku Pracy

Rada wytypowała Mirosława
Karolczuka

151

Uchwała Nr XVIII/201/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

152

Uchwała Nr XVIII/202/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20192032

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

153

Uchwała Nr XVIII/203/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Augustowa na lata 20202033

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

154

Uchwała Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok
2020

Informacja o sposobie wykonania
uchwały będzie przedstawiona
organowi stanowiącemu w trybie
wynikającym z przepisów ustawy o
finansach publicznych.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Zrealizowano 5 umów
dzierżaw w okresie 08.01.03.04.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od Uchwała nie zrealizowana w 2019 r.,
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
przeznaczona jest do realizacji w
umowy dzierżawy
2020 r.
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Załącznik nr 2
Wykaz dróg gminnych wraz z klasą drogi i rodzajem nawierzchni
Lp.

Numer drogi

Nazwa ulicy

Klasa drogi

Nawierzchnia

1.

102422B

Arnikowa

lokalna

bitumiczna

2.

102445B

Kilińskiego

lokalna

bitumiczna

3.

102447B

Komunalna

lokalna

bitumiczna

4.

102463B

Mickiewicza

lokalna

bitumiczna

5.

102465B

Norwida

lokalna

bitumiczna

6.

102467B

Osiedlowa

lokalna

bitumiczna

7.

102476B

I Pułku Ułanów Krechowieckich

lokalna

bitumiczna

8.

102493B

Studzieniczna

lokalna

bitumiczna

9.

102494B

Majora Henryka Sucharskiego

lokalna

bitumiczna

10.

102509B

Żabia

lokalna

bitumiczna

11.

102510B

Żeglarska

lokalna

bitumiczna

12.

102514B

Droga łącząca drogę krajową nr 16 z drogą wojewódzką nr 664

lokalna

bitumiczna

13.

102515B

Bystra

lokalna

bitumiczna

14.

102517B

Kozi Rynek

lokalna

bitumiczna

15.

102518B

Jaćwieska

lokalna

bitumiczna

16.

102519B

Myśliwska

lokalna

bitumiczna

17.

102522B

Śluzowa

lokalna

bitumiczna

18.

102523B

Wiklinowa

lokalna

bitumiczna

19.

102525B

Jarosława Dąbrowskiego

lokalna

bitumiczna

20.

102526B

Malinowa

lokalna

bitumiczna

21.

102527B

Nad Nettą

lokalna

bitumiczna

22.

102528B

Emilii Plater

lokalna

bitumiczna

23.

102529B

Stanisława Staszica

lokalna

bitumiczna

24.

102531B

Rybacka

lokalna

bitumiczna

25.

102532B

Ogrodowa

lokalna

bitumiczna

26.

102421B

Agrestowa

dojazdowa

bitumiczna

27.

102423B

Bluszczowa

dojazdowa

bitumiczna

28.

102426B

Borki

dojazdowa

bitumiczna

29.

102427B

Cicha

dojazdowa

bitumiczna

30.

102428B

Cienista

dojazdowa

bitumiczna

31.

102431B

Marii Dąbrowskiej

dojazdowa

bitumiczna

32.

102432B

Filtrowa

dojazdowa

bitumiczna

33.

102434B

Garncarska

dojazdowa

bitumiczna

34.

102436B

Glinki

dojazdowa

bitumiczna

35.

102437B

Goryczkowa

dojazdowa

bitumiczna

36.

102439B

Jabłoniowa

dojazdowa

bitumiczna

37.

102440B

Jarzębinowa

dojazdowa

bitumiczna

38.

102442B

Jasna

dojazdowa

bitumiczna
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Lp.

Numer drogi

Nazwa ulicy

Klasa drogi

Nawierzchnia

39.

102443B

Jeziorna

dojazdowa

bitumiczna

40.

102444B

Kalinowa

dojazdowa

bitumiczna

41.

102446B

Klubowa

dojazdowa

bitumiczna

42.

102449B

Konwaliowa

dojazdowa

bitumiczna

43.

102456B

Liliowa

dojazdowa

bitumiczna

44.

102457B

Lipowa

dojazdowa

bitumiczna

45.

102459B

Łabędzia

dojazdowa

bitumiczna

46.

102461B

Łąkowa

dojazdowa

bitumiczna

47.

102466B

Elizy Orzeszkowej

dojazdowa

bitumiczna

48.

102468B

Pamięci Narodowej

dojazdowa

bitumiczna

49.

102469B

Pełnikowa

dojazdowa

bitumiczna

50.

102470B

Pensjonatowa

dojazdowa

bitumiczna

51.

102474B

Porzeczkowa

dojazdowa

bitumiczna

52.

102475B

Prądzyńskiego

dojazdowa

bitumiczna

53.

102477B

Władysława Raginisa

dojazdowa

bitumiczna

54.

102479B

Robotnicza

dojazdowa

bitumiczna

55.

102480B

Rosiczkowa

dojazdowa

bitumiczna

56.

102482

Sadowa

dojazdowa

bitumiczna

57.

102483B

Sarnia

dojazdowa

bitumiczna

58.

102486B

Słodowa

dojazdowa

bitumiczna

59.

102487B

Słoneczna

dojazdowa

bitumiczna

60.

102491B

Storczykowa

dojazdowa

bitumiczna

61.

102496B

Śliwkowa

dojazdowa

bitumiczna

62.

102499B

Wilcza

dojazdowa

bitumiczna

63.

102500B

Wioślarska

dojazdowa

bitumiczna

64.

102501B

Wiśniowa

dojazdowa

bitumiczna

65.

102502B

Wrzosowa

dojazdowa

bitumiczna

66.

102503B

Wspólna

dojazdowa

bitumiczna

67.

102506B

Zawilcowa

dojazdowa

bitumiczna

68.

102508B

Zielona

dojazdowa

bitumiczna

69.

102511B

Żytnia

dojazdowa

bitumiczna

70.

102512B

Żywiczna

dojazdowa

bitumiczna

71.

102455B

Leśna

lokalna

betonowa

72.

102526B

Malinowa

lokalna

betonowa

73.

102529B

Stanisława Staszica

lokalna

betonowa

74.

102530B

„Wawra” Konstantego Ramotowskiego

lokalna

betonowa

75.

102435B

Gęsia

dojazdowa

betonowa

76.

102472B

Piwna

dojazdowa

betonowa

77.

102463B

Mickiewicza

lokalna

kostka

78.

102467B

Osiedlowa

lokalna

kostka

79.

102493B

Studzieniczna

lokalna

kostka

80.

102513B

Rynek Zygmunta Augusta

lokalna

kostka
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Lp.

Numer drogi

Nazwa ulicy

Klasa drogi

Nawierzchnia

81.

102515B

Bystra

lokalna

kostka

82.

102521B

Saperów

lokalna

kostka

83.

102527B

Nad Nettą

lokalna

kostka

84.

102425B

Bociania

dojazdowa

kostka

85.

102426B

Borki

dojazdowa

kostka

86.

102428B

Cienista

dojazdowa

kostka

87.

102438B

Grzybieniowa

dojazdowa

kostka

88.

102442B

Jasna

dojazdowa

kostka

89.

102450B

Wojciecha Korczakowskiego

dojazdowa

kostka

90.

102454B

Jana Lelewela

dojazdowa

kostka

91.

102458B

Ludowa

dojazdowa

kostka

92.

102464B

Miłkowa

dojazdowa

kostka

93.

102471B

Perstuńska

dojazdowa

kostka

94.

102480B

Rosiczkowa

dojazdowa

kostka

95.

102489B

Sportowa

dojazdowa

kostka

96.

102492B

Straży Leśnej

dojazdowa

kostka

97.

102496B

Śliwkowa

dojazdowa

kostka

98.

102504B

Zacisze

dojazdowa

kostka

99.

102505B

Zakątek

dojazdowa

kostka

100.

102507B

Zdrojowa

dojazdowa

kostka

101.

102527B

Nad Nettą

lokalna

brukowa

102.

102530B

„Wawra Konstantego Ramotowskiego

lokalna

brukowa

103.

102422B

Arnikowa

lokalna

żwirowa

104.

102493B

Studzieniczna

lokalna

żwirowa

105.

102424B

Bobrowa

dojazdowa

żwirowa

106.

102429B

Jagodowa

dojazdowa

żwirowa

107.

102430B

Piotra Chwalczewskiego

dojazdowa

żwirowa

108.

102441B

Czereśniowa

dojazdowa

żwirowa

109.

102448B

Stanisława Konarskiego

dojazdowa

żwirowa

110.

102454B

Jana Lelewela

dojazdowa

żwirowa

111.

102462B

Masztowa

dojazdowa

żwirowa

112.

102473B

Osiedle Polanica

dojazdowa

żwirowa

113.

102484B

Sasankowa

dojazdowa

żwirowa

114.

102488B

Spacerowa

dojazdowa

żwirowa

115.

102490B

Stawy

dojazdowa

żwirowa

116.

102496B

Śliwkowa

dojazdowa

żwirowa

117.

102506B

Zawilcowa

dojazdowa

żwirowa

118.

102445B

Kilińskiego

lokalna

gruntowa

119.

102465B

Norwida

lokalna

gruntowa

120.

102516B

Grzybowa

lokalna

gruntowa

121.

102517B

Kozi Rynek

lokalna

gruntowa

122.

102519B

Myśliwska

lokalna

gruntowa
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Lp.

Numer drogi

Nazwa ulicy

Klasa drogi

Nawierzchnia

123.

102520B

Proletariacka

lokalna

gruntowa

124.

102521B

Saperów

lokalna

gruntowa

125.

102523B

Wiklinowa

lokalna

gruntowa

126.

102524B

Gajowa

lokalna

gruntowa

127.

102529B

Stanisława Staszica

lokalna

gruntowa

128.

102433B

Flisaków

dojazdowa

gruntowa

129.

102441B

Czereśniowa

dojazdowa

gruntowa

130.

102451B

Krecia

dojazdowa

gruntowa

131.

102452B

Kręta

dojazdowa

gruntowa

132.

102453B

Krótka

dojazdowa

gruntowa

133.

102458B

Ludowa

dojazdowa

gruntowa

134.

102460B

Łanowa

dojazdowa

gruntowa

135.

102478B

Retmańska

dojazdowa

gruntowa

136.

102481B

Rysia

dojazdowa

gruntowa

137.

102485B

Skrajna

dojazdowa

gruntowa

138.

102495B

Ślepsk

dojazdowa

gruntowa

139.

102497B

Ukośna

dojazdowa

gruntowa

140.

102498B

Widłakowa

dojazdowa

gruntowa

141.

-

Droga dojazdowa (od ulicy majora Henryka Sucharskiego) do
bloków nr 3, 5, 11 i 13 na osiedlu Południe

wewnętrzna

kostka

142.

-

Droga wewnętrzna na Targowisku na odcinku od ulicy Młyńskiej do
ulicy Nowomiejskiej

wewnętrzna

kostka

143.

-

Drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i
Amfiteatru

wewnętrzna

kostka

144.

-

Bulwary (ciągi pieszo-rowerowe) w ciągu rzeki Netta, Kanału
Augustowskiego i Jeziora Necko

wewnętrzna

kostka

145.

-

Handlowa

wewnętrzna

gruntowa

146.

-

Derak

wewnętrzna

gruntowa

147.

-

Chłodna

wewnętrzna

gruntowa

148.

-

Mirabelki

wewnętrzna

gruntowa

149.

-

Barwna

wewnętrzna

bitumiczna

150.

-

Nadbrzeżna

wewnętrzna

gruntowa

151.

wewnętrzna

152.

-

Sięgacz Nowomiejskiej

wewnętrzna

kostka

153.

-

Wiosenna

wewnętrzna

gruntowa

154.

-

Zakole

wewnętrzna

żwirowa

155.

-

Pszenna

wewnętrzna

gruntowa

156.

-

Łopianowa

wewnętrzna

gruntowa

157.

-

Wilcza – dojazd do domów jednorodzinnych

wewnętrzna

gruntowa

158.

-

Ziemiańska

wewnętrzna

gruntowa

159.

-

Dworska

wewnętrzna

gruntowa

160.

-

Włościańska

wewnętrzna

gruntowa

161.

-

Guzia

wewnętrzna

bitumiczna
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Guzia

wewnętrzna

gruntowa

163.

-

Żniwna

wewnętrzna

gruntowa

164.

-

Siewna

wewnętrzna

gruntowa

165.

-

Żeńców

wewnętrzna

gruntowa

166.

-

Kolonijna

wewnętrzna

gruntowa

167.

-

Lniana

wewnętrzna

gruntowa

168.

-

Osadnicza

wewnętrzna

gruntowa

169.

-

Rolna

wewnętrzna

gruntowa

170.

-

Owsiana

wewnętrzna

gruntowa

171.

-

Pszenna

wewnętrzna

gruntowa

172.

-

Łubinowa

wewnętrzna

gruntowa

173.

-

Rzepakowa

wewnętrzna

gruntowa

174.

-

Skroniowska

wewnętrzna

gruntowa

175.

-

Strusia

wewnętrzna

gruntowa

176.

-

Wiewiórcza

wewnętrzna

gruntowa

177.

-

Łamana

wewnętrzna

gruntowa

178.

-

Krzywa

wewnętrzna

gruntowa

179.

-

Kwarcowa

wewnętrzna

gruntowa

180.

-

Piaskowa

wewnętrzna

gruntowa

181.

-

Kamienna

wewnętrzna

żwirowa

182.

-

Wapienna

wewnętrzna

gruntowa

183.

-

Granitowa

wewnętrzna

gruntowa

184.

-

Marmurowa

wewnętrzna

gruntowa

185.

-

Gołębia

wewnętrzna

gruntowa

186.

-

Ptasia

wewnętrzna

gruntowa

187.

-

Słowicza

wewnętrzna

gruntowa

188.

-

Łączna

wewnętrzna

gruntowa

189.

-

Ostra

wewnętrzna

gruntowa

190.

-

Prosta

wewnętrzna

żwirowa

191.

-

Spójna

wewnętrzna

gruntowa

192.

-

Zakole

wewnętrzna

żwirowa

193.

-

Lisia

wewnętrzna

gruntowa

194.

-

Plażowa

wewnętrzna

gruntowa

195.

-

Lasanek

wewnętrzna

gruntowa

196.

-

Tatarakowa

wewnętrzna

gruntowa

197.

-

Kalmusowa

wewnętrzna

gruntowa

198.

-

Ciepła

wewnętrzna

gruntowa

199.

-

Letnia

wewnętrzna

gruntowa

200.

-

Biwakowa

wewnętrzna

gruntowa

201.

-

Sitowia

wewnętrzna

gruntowa

202.

-

Szuwarowa

wewnętrzna

gruntowa

203.

-

Wycieczkowa

wewnętrzna

gruntowa
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204.

-

Ślepsk

wewnętrzna

gruntowa

205.

-

Urocza

wewnętrzna

gruntowa

206.

-

Willowa

wewnętrzna

gruntowa

207.

-

Plantowa

wewnętrzna

gruntowa

208.

-

Jesienna

wewnętrzna

gruntowa

209.

-

Barwna

wewnętrzna

bitumiczna

210.

-

Błękitna

wewnętrzna

gruntowa

211.

-

Srebrna

wewnętrzna

gruntowa

212.

-

Tęczowa

wewnętrzna

gruntowa

213.

-

Perłowa

wewnętrzna

gruntowa

214.

-

Brunatna

wewnętrzna

gruntowa

215.

-

Turkusowa

wewnętrzna

gruntowa

216.

-

Purpurowa

wewnętrzna

gruntowa

217.

-

Kupiecka

wewnętrzna

gruntowa

218.

-

Rzemiślnicza

wewnętrzna

gruntowa

219.

-

Fabryczna

wewnętrzna

gruntowa

220.

-

Hurtowa

wewnętrzna

gruntowa

221.

-

Żarnowiecka

wewnętrzna

gruntowa

222.

-

Transportowa

wewnętrzna

gruntowa

223.

-

Magazynowa

wewnętrzna

gruntowa

224.

-

Droga wewnętrzna dojazdowa do SPEC „GIGA” sp. z o.o. (od ul.
Wypust i Obr. esterplatte)

wewnętrzna

bitumiczna/betonowa

225.

-

Targowa

wewnętrzna

gruntowa

226.

-

Chabrowa – Sp. gruntowa

wewnętrzna

żwirowa

227.

-

Bagienna

wewnętrzna

gruntowa

228.

-

Miodowa

wewnętrzna

gruntowa

229.

-

Koński Rynek

wewnętrzna

gruntowa

230.

-

Stokrotki

wewnętrzna

gruntowa

231.

-

Obuwika

wewnętrzna

gruntowa

232.

-

Sasankowa

wewnętrzna

gruntowa

233.

-

Makowa

wewnętrzna

gruntowa

234.

-

Dolinka

wewnętrzna

gruntowa

235.

-

Liściasta

wewnętrzna

betonowa

236.

-

Modrzewiowa

wewnętrzna

gruntowa

237.

-

Hotelowa

wewnętrzna

żwirowa

238.

-

Dąbek

wewnętrzna

bitumiczna

Dąbek

wewnętrzna

żwirowa

239.
240.

-

Jachtowa

wewnętrzna

gruntowa

241.

-

Wakacyjna

wewnętrzna

gruntowa

242.

-

Kajakowa

wewnętrzna

gruntowa

243.

-

Przewięź

wewnętrzna

żwirowa

244.

-

Pogodna

wewnętrzna

gruntowa
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245.

-

Deszczowa

wewnętrzna

gruntowa

246.

-

Jutrzenki

wewnętrzna

gruntowa

247.

-

Orla

wewnętrzna

kostka

248.

-

Kanałowa

wewnętrzna

kostka

249.

-

Legionów

wewnętrzna

kostka

250.

-

Groszkowa

wewnętrzna

kostka

251.

-

Łazienna

wewnętrzna

bitumiczna

252.

-

Miła

wewnętrzna

kostka

253.

-

Wojciech

wewnętrzna

bitumiczna

254.

-

Sajenek

wewnętrzna

bitumiczna

255.

-

Gwiezdna

wewnętrzna

bitumiczna

256.

-

Ustronie

wewnętrzna

bitumiczna

257.

-

Złota

wewnętrzna

bitumiczna

258.

-

Pagórek

wewnętrzna

bitumiczna

259.

-

Ziołowa

wewnętrzna

bitumiczna

260.

-

Ruciana

wewnętrzna

bitumiczna

261.

-

Miętowa

wewnętrzna

bitumiczna

262.

-

Usługowa

wewnętrzna

bitumiczna

263.

-

Składowa

wewnętrzna

bitumiczna

264.

-

Produkcyjna

wewnętrzna

bitumiczna

265.

-

Golfowa

wewnętrzna

bitumiczna

266.

-

Świerkowa

wewnętrzna

gruntowa

267.

-

Dębowa

wewnętrzna

gruntowa

268.

-

Klonowa

wewnętrzna

gruntowa

269.

-

Grabowa

wewnętrzna

gruntowa

270.

-

Jesionowa

wewnętrzna

gruntowa

271.

-

Bukowa

wewnętrzna

gruntowa

272.

-

Wypoczynkowa

wewnętrzna

gruntowa

273.

-

Morelowa

wewnętrzna

gruntowa

274.

-

Weterynaryjna

wewnętrzna

gruntowa
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